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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการ
เงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย (2) เพื่อศึกษาการยอมรับแอปพลิคชัน K Plus จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของลูกคา
ธนาคารกสิก รไทย กลุ มตั วอยางที ่ใชในการวิจ ั ย ครั ้งนี ้ คื อ ลูก คาธนาคารกสิ กรไทย จำนวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐ านเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชสถิ ติ t-test และสถิ ติความ
แปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดย
ใชวิธีของ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 25-35 ป สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง รายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท พบวาปจจัย
ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีเพศและสถานภาพตางกัน มีการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรม
ทางการเงินไมตางกัน และปจจัยของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินตางกัน
คำสำคัญ : การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ; ธุรกรรมทางการเงิน
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ABSTRACT
This objective of this research ware (1) To study the acceptance of K Plus application for
financial transactions of Kasikorn Bank customers. (2) To study the acceptance of K Plus applications
classified according to personal factors of Kasikorn Bank customers. The sample group used in this
research is 400 peoples from Kasikorn Bank customers. The questionnaire was used as a tool for
data collection. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and
standard deviation. The hypothesis was tested for comparison by using t-test and one-way ANOVA
statistic. If there are differences between the variables, they are compared one by one using the
LSD method.
The results of hypothesis testing showed that Most of the respondents were female, age 2535 years old, unmarried status, undergraduate education. Occupation Private company employee /
employee Monthly income 10,001 - 20,000 baht. It was found that factors of Kasikorn bank customers
with different gender and status There is no difference in accepting K Plus applications for financial
transactions. And factors of Kasikorn bank customers Different levels of education, occupation and
monthly income Different financial transactions are accepted for K Plus applications.
Keywords : Acceptance of K Plus application ; Financial transactions
บทนำ
เนื่องจากในปจจุบันนี้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความสำคัญอยางมากตอการดำเนินชีวิตของผูคนสวนใหญ
ที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ซึ่งในชวงตนปที่ผานมานี้ประเทศไทยไดพบปญหาหลายอยาง
โดยเฉพาะชวงวิกฤต Covid-19 ทำใหแอปพลิเคชันของธนาคารตาง ๆไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี
แอปพลิชัน K Plus ของธนาคารกสิกรไทยที่ไดรับความนิยมเชนกัน
การที่เกิดวิกฤต Covid-19 นี้ก็สงผลทำผูใชบริการมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการทำธุรกรรมมากขึ้น
ทำใหธนาคารกสิกรไทยมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการมากขึ้น เพราะธุรกิจทางการเงินในปจจุบันมีการแขงขัน
กันสูงมาก
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการทำธุรกรรมทางการเงินกอใหเกิดชองทางในการ
ใหบริการทางการเงินมากมาย เชน การทำธุรกรรมทางการเงิน ผานชองทางอิน เตอรเน็ตหรือการทำธุรกรรมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งในปจจุบันไดเขามามีบทบาทอยางสูง ทำใหใชบริการสามารถที่จะ โอนเงิน ชำระคาบริการตาง ๆ
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดเลยไมวาจะอยูที่ไหน ซึ่งชองทางเหลานี้ ทำใหเกิดความสะดวกสบาย ตอผูใชบริการ แตยังมี
ผูใชบริการบางสวน ยังไมเชื่อมั่นกับชองทางการใหบริการในรูปแบบใหม ๆ จึงทำใหผูใชบริการยังคงใชชองทางเดิม ๆ
ถึงแมวาชองทางอื่นนั้นจะชวยใหผูใชบริการสะดวกสบายขึ้นก็ตาม
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จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน ของลูกคาธนาคารกสิกรไทยสำหรับนำขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาแอปพลิเคชัน K
Plus เพื่อใหเปนที่ยอมรับของผูใชบริการมากขึ้น ใหมีความเหมาะสม และตรงตอความตองการของลูกคาธนาคาร
กสิกรไทยในยุคปจจุบันมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
2. เพื่อศึกษาการยอมรับแอปพลิคชัน K Plus จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทย แบงเปนดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน
ตัวแปรตาม คือ
การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย แบงเปน 3 ดาน
คือ 1.ดานการคาดหวังในประสิทธิภาพ 2.ดานสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก และ 3.ดานอิทธิพลทางสังคม
ขอบเขตดานประชากร
กลุมลูกคาของธนาคารกสิกรไทย
ขอบเขตระยะเวลา
การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคา
ธนาคารกสิกรไทย
2. เพื่อใหทราบถึงการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิ กร
ไทยจำแนกตามปจจัยดานบุคคลในดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
( Independent Variables)
ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายไดตอเดือน

ตั วแปรตาม
( dependent Variables)
การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ใน
การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคา
ธนาคารกสิกรไทย
- ดานการคาดหวังในประสิทธิภาพ
- ดานสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก
- ดานอิทธิพลทางสังคม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี ร วมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology หรือ UTAUT) (Venkatesh, Davis and Morris, 2003) สามารถนำมาใชในการอธิบายปจจัยการ
ยอมรับและใชงานเทคโนโลยีในบริบทตาง ๆ โดยอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 4
ปจจัย ไดแก
1. ความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance Expectancy) หมายถึ ง การที ่ ผ ู ใชงานรู สึ กวา
เทคโนโลยีที่ใชนั้นสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน และเปนประโยชนตอการทำงาน (Viswanath et al., 2003)
การศึกษาของ (Silic and Back, 2013) อธิบายถึงการรับรูวาเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำงานได จะทำใหผู ใชงานงานเต็มใจที่จะใชงานเทคโนโลยีงานวิจัยของ (Chan, Yee-Loong Chong
and Zhou, 2012) อธิบายถึงปจจัยใน ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยศึกษาการยอมรับและการแพรกระจาย
การใชงานเทคโนโลยีการทำงานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยแบงการศึกษา
ออกเปนระดับทั้งหมด 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 การประเมินที่จะเริ่มที่จะใชงาน
ระดับที่ 2 การตัดสินใจใชงาน
ระดับที่ 3 การแพรกระจายไปสูสมาชิกในกลุมธุรกิจ
ผลการวิจัยพบวาปจจัยในดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี
การทางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 ระดับ(Brown, Dennis and Venkatesh, 2010) ไดอธิบายเพิ่มเติมถึง
อิทธิพลของความคาดหวังในประสิทธิภาพวา เมื่อผูใชงานมีปฏิสัมพันธกับระบบเทคโนโลยีการทำงานรวมกันผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแลวพบวาทา ใหเกิดการทำงานมีประสิทธิภาพทำใหผูใชรูสึกอยากใชระบบตอ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดพิสูจนให
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เห็นวากรอบแนวคิดจากพื้นฐานทฤษฎี UTAUT นั้นสามารถนามาประยุกตใชไดกับการยอมรับเทคโนโลยีในองคการ
ขนาดใหญ และงานวิจัยสามารถเปนแนวทางใหกับองคการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการทำงานรวมกันไดอีกดวย
2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับการรับรูในความงายของการใช
งานเทคโนโลยีการทำงานรวมกัน หรือสามารถเรียนรูและเขาใจไดงายสะดวกไมซับซอน ไมตองใชความพยายามมาก
ในการใชงาน ซึ่งการรับรูถึงความงายจะทำใหผูใชคาดหวังในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการทำงานรวมกัน และตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการทำงานในที่สุด(Venkatesh et al., 2003) การขยายกรอบแนวคิดจากทฤษฎี
UTAUT เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของแตละบุคคลพบวาปจจัยทางดานความ
คาดหวังในความพยายาม สงผลกระทบตอการใชงานอยางมีนัยสำคัญ (Venkatesh, Thong andXu,2012) การวิจัย
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันพบวา ปจจัยทางดาน
ความคาดหวังในความพยายาม สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีทั้งจากกลุมเปาหมายใน
ประเทศเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นวาเมื่อผู ใชรูสึกวาเทคโนโลยีใชงานงายและไมตองใชพยายาม
มาก ผูใชงานจะมีความคาดหวังสูงตอประสิทธิภาพในการทำงาน (Im, Hong and Kang, 2011) ทั้งนี้ (Zhou, Lu
and Wang,2010) ไดเสนอแนวคิ ดอีกมุมมองหนึ่งของปจจัยทางดานความคาดหวัง ในความพยายาม พบวาหาก
เทคโนโลยีตองใชความพยายามมากขึ้น สงผลทำใหเกิดความตั้งใจในการใชงานนอยลง รวมไปถึงสงผลใหเกิดการรับรู
ประโยชนของเทคโนโลยีนอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ความคาดหวังในความพยายามสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอ
ความตั ้งใจในการใชเทคโนโลยีแ ละผลกระทบทางออมทางผานความคาดหวั ง ในประสิทธิ ภ าพ (Performance
Expectancy) ดวยเชนกัน
3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง อิทธิพลของบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชเชน
ครอบครัวและเพื่อนๆ (Venkatesh et al., 2003) นอกจากนี้อิทธิพลทางสังคมยัง หมายถึง อำนาจของเพื่อนรวมงาน
หรือหัวหนางาน ที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกพฤติกรรมของผูใชงานเทคโนโลยีการขยายขอบเขตทฤษฎี UTAUT เพื่อ
ใชอธิบายถึงปจจัยการใชงานเทคโนโลยีของผูในงานที่เปนผูบริโภคในประเทศฮองกง พบวาปจจัยทางดานอิทธิพลทาง
สังคมสงผลกระทบตอความรูสึกการใชงาน อิทธิพลทางสังคมมีความสำคัญมากสำหรับเทคโนโลยีการทำงานรวมกัน
เพราะเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับสังคม (Venkatesh, Thong and Xu, 2012) เนื่องจากเทคโนโลยีเปนการ
ทำงานที่ทำรวมกันเปนรูปแบบทางเทคโนโลยีที่ไมสามารถใชเพียงลำพังคนเดียวอิทธิพลของสังคมจะเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลทำใหเกิ ดความตั้งใจที่ใชเทคโนโลยีทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุ ทธทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคการ (Olschewski, Renken, Bullinger and Moslein, 2013) งานวิ จ ั ย ของ (Lee and Song, 2013) ไดใช
หลักการของทฤษฎี UTAUT พิสูจนวาอิทธิพลทางสังคม เปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการยอมรับและความตั้งใจที่จะใช
เทคโนโลยีอยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยที่ที่เกี่ยวของกับการศึกษาการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีในบริบท
ของเทคโนโลยีการทางานรวมกัน โดยระบุวาความคิดเห็นของกลุมบุคคลในสังคมหรือบุคคลผูใกลชิดกับผูใชงานจะมี
อิ ท ธิ พ ลพฤติ ก รรมการยอมรั บ การใชงานของผู ใช เทคโนโลยี ก ารทำงานรวมกั น กั น (Rad, Dahlan, Iahad,
NilashiandZakaria, 2014)
4. สภาพสิ่ง อานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) หมายถึง ความพรอมของ
องคการและทรัพยากร ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบซอฟตแวรตลอดจนผูเชี่ยวชาญที่องคการไดจัดเตรียมไวเพื่อ
สนับ สนุนการใชงานของระบบเปาหมาย (Venkatesh et al.,2003) ที่แตละบุ คคลเชื่ อวาโครงสรางพื ้ นฐานของ
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องคการและทางเทคนิคที่มีอยูสามารถรองรับการใชงานระบบได (Venkatesh, Brown, Maruping and Bala, 2008)
ปจจัยทางดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอความเชื่อของผูใชงานเกี่ยวกับสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่มีอยูและสงผลกระทบตอความตั้งใจที่จะใชงานเทคโนโลยีในบริบทของเทคโนโลยีการทำงาน
รวมกัน (Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi and Zakaria, 2014) สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในใชงานเปนปจจัยที่ทำ
ใหเกิดการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง (Theory of Perceived Risk)
Crawford และ Di Benedetto (2014) ความเสี่ยง หมายถึง ความเปนไปไดที่จะทำใหเกิดความไมแนนอน
สงผลใหการพัฒนานั้นประสบผลสำเร็จ หรือลมเหลว อาจเกิดจากหลายๆประการซึ่ง Mckechnie, Winklhofer และ
Ennew (2006) มีการมุงเนนการยอมรับความเสี่ยงในมิติดานการเงิน ความปลอดภัยในการใชงาน และขอมูลสวนตัว
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในสถานการณ มีผลในเชิงลบและผลกระทบ ที่จะตามมาซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
การรับรูความเสี่ยงเปนอีกหนึ่งตัวแปรหลักที่มีความสำคัญและสงผลตอพฤติกรรมของผูใชบริกร เปนสภาวะ
ที่มีความกังวลหากตัดสินใจและจะเกิดขอผิดพลาด จนเกิดการชะลอการตัดสินใและไมเกิดการยอมรับใช ซึ่งแตละมิติ
ของความเสี่ยงมีนิยามความหมาย 4 ปจจัย ดังนี้
ความเสี่ ยงดานประสิท ธิ ภาพการใชงาน (Performance) หมายถึ ง ความกัง วลในการใชบริ การจะไม
สามารถสรางประโยชนไดจริงและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตรงตามที่ตองการของผูใชบริการ
ความเสี่ยงดานความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ทัศนคติความเชื่อดานความซื่อสัตยของผูใหบริการ
ทั้งธนาคารพาณิชยและผูใหบริการเครือขายการสื่อสารในคาปกปดขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ หรือถูกลักลอบนำ
ขอมูลสวนตัว หรือสิทธิเขาใชระบบซึ่งรวมถึงความปลอดภัยที่ผูใชบริการพึงจะไดรับจากการใชงานเทคโนโลยี เพื่อ
ปองกันหรือปกปองขอมูลที่เปนความลับไมใหถูกเผยแพรโดยมีไดรับอนุญาต เชน การถูกโจรกรรมทรัพยสินผาน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ การถูกโจรกรรมโดยแกไขเลขที่บัญชีปลายทางในระหวางโอนเงิน เปนตน
ความเสี่ยงดานการเงิน (Finance) หมายถึง หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับคาใชจายหรือจำนวนเงิน
ที่อาจสูญเสียมากกวาปกติจากการใชบริการ
ความเสี่ยงดานระยะเวลา(Time) หมายถึง ความเสี่ยงดานเวลาของผู ใชบริการ ความเอื้ออำนวยความ
สะดวกในการใชบริการตอชวงเวลา และคุมคาในการสูญเสียเวลาตามความคาดหวังในการบริการของเทคโนโลยีใน
การทำธุรกรรมทางการเงิน
การนิยามการรับรูความเสี่ยงในมิติต าง ๆ มีจำนวนมาก แตยังคงแนวความคิด ที่คลายกันหรือซ้ำกัน โดย
เสนอความเสี่ยงในมุมมองการพิจารณาของ ผูใหบริการ ไดแก ธนาคารมุมมองระบบการสื่อสาร ไดแก ผูใหบริการ
และมุมมองของผูใชบริการ จึงสามารถแจกแจงปจจัยความเสี่ยงออกได 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ
, คานการเงิน, ดานความปลอดภัยของการใชบริการและความเสี ่ยงดานวลาผู ใชบริการที่เกิดขึ้นที ่ส งผลตอความ
ตองการใชบริการ Mobile-Banking
เทคโนโลยีทางการเงิน ( Financial Technology )
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คำว า "ฟ นเทค"(Fintech) เป นคำใหม ที ่ เ กิ ด จากการรวมคำ 2 คำ ระหว างคำว า "Finance" และ
"Technology" ฟนเทคจึงหมายถึงการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยระบบทางการเงิน เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการเขารหัส เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ แตเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการการเงินคือ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไวดวยกัน ทำใหการสื่อสารไรพรมแดน
และเมื่อถูกใชเพื่อระบบทางการเงินแลวจึงทำใหเกิดการเงินไรพรมแดนเชนกัน เกิดเปนระบบทางการเงินออนไลนที่จะ
ชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงธรุกรรมทางการเงินไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และลดคาใชจายตาง ๆ ที่ในอดีตตอง
จาย (วัชรากร รวมรักษ, 2559)
หากเปรียบเทียบระหวางธุรกิจที่เขาถึงบริการทางการเงินไดงายและเขาถึงไดยากแลว ธุรกิจที่เขาถึงบริการ
ทางการเงินไดงายจะมีอัตราการเติบโตสูงกวา เพราะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายกวา ลงทุนไดสูงกวา ผลกำไร
และอัตราการเติบ โตจึงสูงกวา ดังนั้นปญหาการเขาถึงบริการทางการเงิน อาจจะเปนสาเหตุสำคัญของปญหาความ
ยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายไดโดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง,
2558) สาเหตุที่ทำใหสังคมบางกลุมไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดงายคือ ภูมิลำเนาอยูหางไกลจากธนาคาร
คาใชจายในการเดินทางเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนยังไมคุ มคา ตู กดเงินสดยังไมกระจายถึงแหลงชุมชนที่อยูหางไกล
รวมทั้งทัศนคติของคนบางกลุมที่ตัวเองวาตนมีเงินนอยเกินกวาที่จะไดรับประโยชนจากการใชบริการทางการเงินใน
ระบบ หรือไมไววางใจระบบทางการเงินเพราะขาดความรูความเขาใจ(Life SREDA VC, 2016)
ขอดีของฟนเทคนั้นมีมากมาย ขอดีสำคัญประการหนึ่งคือความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลมหาศาลนี้
สงผลใหผูใหบริการสามารถประเมินสินเชื่อกลุมลูกคาที่ขาดขอมูลหรือประวัติทางการเงินได เนื่องจากในอดีตที่ผานมา
อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหผู มีรายไดนอยมักไมสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารไดคือ การขาดประวัติทาง
การเงินที่นาเชื่อถือซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อฟนเทคจึงมีสวนชวยในการเขาถึงบริการสินเชื่อไดโดย
การเปดโอกาสใหผู ใหบริการทางการเงินเขาถึงฐานขอมูลดิจิทัลของลู กคาไดจากหลากหลายแหลง และนำขอมูล
เหลานั้นมาใชในการประเมินสินเชื่อ เชน ขอมูลธุรกรรมการชำระเงิน ในอดีต ขอมูลเชิงลึกที่ไดจากแบบทดสอบเชิง
จิตวิทยา (Psychometric Test) ขอมูลจากบริษัทใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และขอมูลระบุพิกัดตำแหนง
ของผูใชงาน เปนตน
ขอดีประการที่สอง คือการทาธุรกรรมทางการเงินอยางโปรงใสโดยฟนเทคมีการตรวจจับการทุจริตทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และทำใหผูใหบริการสามารถตรวจสอบตัวตนลูกคาระหวางแหลงขอมูลไดงายขึ้น ยกตัวอยางเชน
การจัดตั้งศูนยรวบรวมการทุจริตในประเทศอินเดีย ที่เปดใหผูใหบริการทางการเงินสามารถบันทึกและแบงปนขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตตาง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของได รวมทั้งชวยใหผูปลอยสินเชื่อที่มองเห็นความเคลื่อนไหว
ของธุรกรรมการเงินไดตลอดเวลา และตรวจจับพฤติกรรมการทุจริตไดงายยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันฟนเทคก็เพิ่มชอง
ทางการปลอยสินเชื่อ โดยอาศัยนวัตกรรมการวิเคราะหขอมูลรูปแบบใหม ๆ รวมถึงนวัตกรรมอื่น ๆ เชน เทคโนโลยี
จายเมื่อใชงานจริง (Pay-as-you-go) หรือการใหสินเชื่อแบบบุคคลตอบุคคล (Peer-to-peer Lending) ที่ทำใหผูให
บริการทางการเงินสามารถขยายตลาดสินเชื่อไปยังกลุ มลูกคาฐานรากไดมากขึ้น และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงได
เพราะฟนเทคยังชวยลดความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อ
ขอดีประการที่สาม คือฟนเทคชวยทำใหเกิดบริการการเงินรูปแบบใหมอยางมากมาย แตบริการที่แพรหลาย
มากที่สุดคือ กลุมการชำระและโอนเงิน (Payments/Transfers)สาเหตุที่ผูใหบริการหลายรายเลือกที่จะเจาะตลาด
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ลูกคาฐานลางโดยเริ่มจากบริการชำระและโอนเงินนั้น เปนเพราะบริการดังกลาวมีขอไดเปรียบกวาบริการแบบดั้งเดิม
อยางชัดเจน กลาวคือ ลูกคาไมจำเปนตองเดินทางไกลเพื่อรับ-สงเงินหรือชำระคาสินคา ทำใหพวกเขาประหยัดตนทุน
ในการเดินทางและเวลาไดเปนอยางมาก นอกจากนี้ ลูกคาสามารถทราบไดทันทีวาธุ รกรรมทางการเงินที่ตนทำนั้น
บรรลุผลสำเร็จดวยดีหรือไม การเริ่มตนจากระบบการชำระและโอนเงินจึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสรางความเชื่อใจ
ของลูกคาที่มีตอฟนเทค
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นรศิลป ชูชื่น, รฐาคุณาสุภัคกุล และพรทิพย ชุมเมืองปก (2560 : บทคัดยอ) ไดทำ การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผล
ตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking)ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
จากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีและปจจัยดาน
คุณภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมอยู ในระดับมาก ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพสมรสและวุฒิ
การศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ สวนปจจัยประชากรศาสตร
ดานอายุอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
จักรพงษ ลีลาธนาคีรี (2559 : บทคัดยอ) ไดทำ การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการทำธุรกรรม
ทางการเงินบนสมารทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย ชวงอายุ 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ย 20,001- 30,000 บาท
ปจจัยดานการรับรูถึงความใชงานงายสงผลตอปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับมาก ปจจัยดานการรับรูถึงความ
ใชงานงายสงผลตอปจจัยดานทัศนคติที่มีต อการทำธุรกรรมมาก ปจจัยดานทัศนคติที่มีต อการทำธุรกรรมสงผลตอ
ความตั้งใจการใชงานมาก และสงผลตอการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมารทโฟน
วัชรพล คงเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครจากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชายมากที่สุด มีอายุเฉลี่ยในชวง 31–40 ปมีระดับการศึกษาสวนใหญอยูที่ระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและผูใชบริการสวนใหญใชบริการของธนาคารกสิกรไทยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
ปจจัยการยอมรับนวัตกรรม อันไดแก ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ดานการสังเกตได ดานความเขากันได ดาน
ความสามารถนา ไปทดลองใชดานการยอมรับความเสี่ยง และดานความซับซอนมีอิทธิพลตอความพึงพอใจการใช
บริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปาลี คลายเพชร (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี Mobile
Banking : กรณีศึกษา MYMO กับ K-PLUS ใน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการวิจัยพบวาการรับรูถึง
การใชงาย และการรับรูถึงประโยชนของการใชงานสงผลในเชิงบวกตอทัศนคติในการใช Mobile Banking ซึ่งจะมีผล
ในเชิงบวกตอทัศนคติการใชMobile Banking เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและบรรทัดฐานของกลุมคนที่ติดตอดวยและ
บรรทัดฐานของคนใกลชิดหรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงสงผลในเชิงบวกตอบรรทัดฐานของกลุมอางอิง ซึ่งมีผลตอ
ในเชิงบวกตอความตั้งใจในการใช Mobile Banking ในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยที่ความตั้งใจในการใช Mobile
Banking เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน สงผลในเชิงบวกตอการเลือกใชจริง แตหากมีการรับรู ความเสี่ ยงในการใช
Mobile Banking เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินจะมีผลในเชิงลบตอความตั้งใจในการใช Mobile Banking
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ภาวิดา หมอมปลัด (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความไววางใจในความปลอดภัยของผูใชบริการที่มีตอเทคโนโลยี
การทำธุรกรรมการเงินผานโทรศั พทมือถื อในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื ่อหาความไววางใจในความ
ปลอดภัยของผูทำธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ผลการศึกษาพบวาผูทำธุรกรรมมีความพึงพอใจในดานของ
เทคโนโลยีทางการเงินผานโทรศัพทมือถือในระคับคือดานของขั้นตอนการใช, ดานความปลอดภัยในระดับปานกลาง
ดานความถูกตอง และปจจัยที่มีผลตอการไววางใจคือ รับประกันการผิดพลาดที่เกิดจากธนาคารทุกกรณี จะทำใหมีผล
ทำใหมีผูใชบริการมากขึ้น
วิธีดำเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ( Non-Experimental Design) เปนการวิจ ัยที่ศึกษาตามสภาพที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ ไมมีการควบคุมตัวแปรใด ๆ และเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionaires) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชงานแอปพลิเคชัน K Plus ที่เขามาทำธุรกรรมทางการเงินผาน
ธนาคารกสิกรไทย กลุมตัวอยางที่ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจะไมทราบจำนวนของประชากรที่แนชัด จึงใชการกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Tar Yamane โดยอางอิงจากตารางคำนวณขนาดตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่ง
ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่ ก ำหนดไวโดยแจกแบบสอบถามที ่เ ปนแบบสอบถามออนไลน
(Questionnaires Online ) โดยใช Google From
2.เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดครบถวนแลว แลวรวบรวมเพื่อดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
จากการที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว หลังจากนั้นนำขอมูลที่
ไดมาประมวลผล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics ) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้
-ใชคารอยละและความถี่ ใ นการวิเคราะหตั ว แปรที ่ม ีระดับ การวั ดเชิ ง กลุ มไดแก ปจจั ยสวนบุค คลที่
ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพและดานรายไดตอเดือน
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-ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus
ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้
-เพื ่อศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
จำแนกตามเพศ สถานภาพ โดยใชการวิเคราะหสถิติ t-test
- เพื่อศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยการใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการ
เงิน ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูใน
ระหวาง 25-35 ป สถาภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง และมีรายได
ตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท
ผลการวิเคราะหการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
มีความเห็นการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.23 และคา S.D. เทากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวามีจำนวน 2 ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
คือดานสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและดานการคาดหวังในประสิทธิภาพ มีค าเฉลี่ยเทากับ 4.40 และ 4.31
ตามลำดับและดานความมีอิทธิพลที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 และคา S.D. เทากับ 0.78
บทสรุปและอภิปรายผล
1.ผลการวิเคราะหการตัดสินใจในการยอมรับแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคา
ธนาคารกสิกรไทย โดยภาพรวมระดั บความเห็น ดวยอยู ในระดับ มากที ่สุ ด เมื่อพิจ ารณาเปนรายดาน โดยเรี ย ง
ตามลำดับ ไดแก ดานการคาดหวังประสิทธิภาพ ดานสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก และดานอิทธิพลทางสังคม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นาตยา ศรีสวางสุข ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชแอปพลิเคชันมายโมในการทำ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบวาผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็น วาดานการคาดหวัง
ประสิทธิภาพมีความสำคัญอยูในระดับมากเปนอันดับแรก
2.ผลการศึกษาการยอมรับแอปพลิเคชัน K PIus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยสามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีเพศตางกันทำใหการยอมรับการใชแอปพลิเค
ชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคาธนาคาร
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กสิกรไทยที่มีเพศตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะไมสอดคลองกับแนวคิดของ วิทสุดดา ทุมวงศ (2556) งานวิจัยพบวาผูหญิงถูกชักจูงไดงาย
กวาผูชาย ซึ่งสวนมากผูชายจะใชเหตุผลมากกวาผูหญิงและผูชายสามารถยังจดจำขาวสารไดมากกวาผูหญิง ดังนั้นเพศ
ชายและเพศหญิงยอมมีความตางกันอยางมากในเรื่องคานิยมและความคิด เพศจึงเปนปจจัยสำคัญในการวิเคราะห
ขอมูล
2.2 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีอายุตางกันทำใหการยอมรับการใชแอปพลิเค
ชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคาธนาคาร
กสิกรไทยที่มีอายุตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของ วชินันท กิติทวีเกียรติ (2556) ที่พบวาบุคคลชวงวัยที่แตกตางกันก็
สามารถทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตางๆไดเหมือนกัน จึงทำใหตัวแปรอายุไมไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน
การใชแอปพลิเคชันโมบายแบงกกิ้งพลัส และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิตรา สอนดี (2560)ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
ยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคชันของกลุมผูสูงอายุ ผลวิจัยพบวา กลุมผูใชงานที่ มีอายุ 40-60 ป สงผล
ตอการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอปพลิเคชัน (mobile banking application) อยู ในระดับ เห็นดวยมาก
โดยคิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง แอปพลิเคชัน มีแนวโนมที่จะคอยๆ เริ่มใชกันมากขึ้นในเร็วๆ นี้ การใชบริการ
โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคชัน ทำใหไมตองมีเงินสดติดตัว และลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใชจายเปน
ปจจัยหลักที่ทำใหเกิดการยอมรับ
2.3 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีสถานภาพตางกันทำใหการยอมรับการใชแอป
พลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคา
ธนาคารกสิกรไทยที่มีสถานภาพตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K
Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของ จักรพงษ ลีลาธนาคีรี (2559) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับการทางธุรกรรมทางการเงินบนสมารทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลาววาคนโสดมีการยอมรับ
การใชธุรกรรมทางการเงินมากกวาผูที่สมรสแลวทั้งในดานทัศนคติและเพื่อนรวมงาน
2.4 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหการยอมรับการใช
แอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคา
ธนาคารกสิกรไทยที่มีระดับการศึกษาตางกันเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K
Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงิ น ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของ วิ ทสุดดา ทุ ม วงศ (2556) กลาวไววาคนที่มี
การศึกษาสู งมักจะใชสื่ อประเภทสิ ่ง พิมพ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ำมั กจะใชสื่อประเภทโทรทั ศน วิทยุ และ
ภาพยนตร ดังนั้นการศึกษาจึงบงบอกถึงความสามารถในการรับรูขาวสารระดับการศึกษาจึงบงบอกถึงความสามารถ
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ กวางขวางลึกซึ่งแตกตางกันออกไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรพงษ ลีลาธนาคีรี
(2559) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการทางธุรกรรมทางการเงินบน สมารทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กลาววาระดับการศึกษามีผลตอการตั้งใจใชงาน ดานทัศนคติ ดานบรรทัดฐานของบุ คคลที่อยู โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม ดานการรับรูถึงประโยชน ดานอิทธิพลเพื่อนรวมงานและคนรูจัก
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2.5 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีอาชีพตางกัน ใหการยอมรับการใชแอปพลิเค
ชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคาธนาคาร
กสิกรไทยที่มีอาชีพตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการ
ทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะขัดแยงกับแนวคิดของ จีรนันท ตะมอญและวรัทยา ชินกรรม (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและปจจัยการยอมรับวัตกรรมของผูใชบริการธนาคารออมสินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย จากการวิจัยพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาขอมูลกอนการเปดใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และนรศิลป ชูชื่น, รฐา คุณาสุภัคกุลและพรทิพย ชุมเมืองปก (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย จากการวิจัยพบวาปจจัยดานอาชีพ อายุ และรายเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอการใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
2.6 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกันทำใหการยอมรับการใช
แอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคา
ธนาคารกสิกรไทยที่มีรายไดตอเดือนตางกันเปนตัวกำหนดระดับความเห็นดวยในการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K
Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของ นรศิลป ชูชื่น, รฐา คุณาสุภัคกุลและพรทิพย ชุม
เมืองปก (2560) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile
Banking) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จากการวิจัยพบวาปจจัยดานอาชีพ อายุ และรายเฉลี่ยตอเดื อนที่
แตกตางกัน มีผลตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการทำวิจัยเพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางแกผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.การยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย หาก
เทียบกันทั้ง 3 ดาน ในดานอิทธิพลทางสังคมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งเปนดานที่ในความเปนจริงแลวคาเฉลี่ยควรจะมาก
ที่สุด เพราะในปจจุบันอิทธิพลทางสังคมมีผลอยางมากในการตัดสินใจหรือยอมรับการใชงานหรือการซื้อสินคาเปน
อยางมาก โดยในขอยอยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการดำเนินงานของธนาคารเปนระยะเวลานานและไดรับความนิยมใน
สังคมมีอิทธิพลตอการใชแอปพลิเคชัน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของในเรื่องการสงเสริมการขายและการโฆษณาควรมีการพัฒนา
ดานการนำเสนอขอดีของการใชงานของแอปพลิเคชัน K Plus เพื่อใหเปนที่ยอมรับมาก ๆ ขึ้นไป
2.การยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทย หาก
เทียบกันทั้ง 3 ดาน ในดานการคาดหวังในประสิทธิภาพและดานสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง 2 ดานนี้มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน คือในระดับมากที่สุด ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหลูกคาของธนาคารกสิกรไทย
ยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ใหมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้นผู ที่เกี่ยวของควรพัฒนาระบบใหดียิ่ง ขึ้น ใหมีความ
สะดวก ไมซับซอนในการใชงาน และที่สำคัญคือความปลอดภัยของขอมูล เพื่อที่จะทำใหลูกคาไดเขาใจและรับรู ถึง
ประโยชนของการใชงานใหมากขึ้น
3.การยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในสวน
ของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ของลูกคาธนาคารธนาคารกสิกรไทยที่มีผลตอการยอมรับ

13

การใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกดานไมแตกตางกัน แตปจจัยดานระดับการศึกษาและ
รายไดตอเดือนสงผลตอการยอมรับการใชแอปพลิเคชัน K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินตางกันในดานอิทธิพล
ทางสังคม ดังนั้นผูที่เกี่ยวของควรจัดการรณรงคหรือสงเสริมการตลาดเพื่อทำใหผูใชบริโภคเกิดความรูสึกวาการทำ
ธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile Banking เปนการทำธุรกรรมที่งาย สะดวกและมีระบบความปลอดภัย
สูง ควบคูกับการนำเสนอกิจกรรมสงเสริมการตลาดอื่นๆอาทิการยกเลิกคาธรรมเนียมในการโอนหรือชำระสินคาและ
บริการตางๆ
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในพื้นที่ที่เจาะจงเพิ่มเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางแตละพื้นที่ หรือ
เปรียบเทียบแตละธนาคารหลายๆแหง เพื่อใหทราบถึงการยอมรับการใชงานแอปพลิเคชันของธนาคารหลายๆแหง วา
มีปจจัยอะไรบางที่ทำใหลูกคายอมรับการใชงานของแอปพลิเคชันที่ตางกันออกไป
2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยใหกวางขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อให
เปนขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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