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ความสัมพันธ์ของพฤตกิรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดจิติอลแบงก์กิง้ ของธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

Relationship Between Consumers’ Behavior and Perception Affecting 

Motive of Choosing Digital Banking Services of Kasikorn Bank in 

Mueang District, Nakornpathom Province  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีส่งผลตอ่

การตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิง้ ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบาย

แอปพลิเคชัน่ K-Plus ช่วยในการพฒันาคณุภาพของระบบและการบริการเพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือและให้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ทําการเก็บข้อมลูผู้ ท่ีใช้โมบาย

แอปพลิเคชัน่ K-Plus จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-state Sampling) 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-

Square Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-35 ปี สถานภาพ
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โสด จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,000-20,000 

บาทตอ่เดือน ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการ ด้านการรับรู้เทคโนโลยีและความเส่ียงท่ีมีตอ่การใช้บริการ 

แอพพลิเคชัน่ K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ การทดสอบ 

สมมตฐิานเหตผุลท่ีผู้บริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K-Plus ด้านความนา่เช่ือถือและ 

ปลอดภยัในการใช้บริการ การประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคาร ความ

สะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลา และคา่ธรรมเนียมท่ีถกูกวา่ทําธุรกรรมท่ีธนาคาร ซึง่แตล่ะ

ปัจจยัล้วนสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K-Plus ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมและการรับรู้, การยอมรับทางเทคโนโลยี, ทศันคติ, ดิจิทลัแบงก์ก้ิง 

 

Abstract 

This research aimed to study the relationship between consumers’ behavior and 

perceptions affecting the decision to use the digital banking service of Kasikorn Bank in the 

district of Mueang, Nakhon Pathom Province. This research analyzed consumers’ behavior of 

financial transactions through the mobile application K-Plus. The finding helped to improve the 

quality of the system and services in order to be reliable and able to respond customer 

requirement. This research was survey research using questionnaires as a tool to collect data 

from the sample. The data were collected from 400 people using K-Plus mobile application by 

using multi-state sampling. Data were analyzed by descriptive statistics such as percentage, 

mean, and standard deviation. The hypothesis tests used the Chi-square technique. The results 

revealed that most consumers who used mobile banking were female, 31-35 years, single, 

graduated with bachelor's degree, had occupation as a private company employee, and 

average monthly income 10,000-20,000 baht per month. The factors of service behavior, the 

overall and individual perception of technology and risks associated with the use K-Plus 

Application of Kasikorn Bank were at the highest level. The hypothesis tests for the reason that 

consumers decided to use the K-Plus Application on the reliability and safety of the service, 

time and travel costs saving, convenience to make financial transactions at any time, and the 

cheaper fees indicated statistically significant differences of 0.05 level in decision-making to use 

the K-Plus Application. 



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 22 - 

Keywords: Behavior and Perception, Technology Adoption, Attitude, Digital Banking 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศทําหน้าเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนัธนาคารพาณิชย์

ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของแต่ละสถาบนัการเงิน อีกทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและการส่ือสารได้ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคารอย่างมาก การ

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสงัคมของประเทศไทยรวมถึงวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีส่งผลโดยตรงต่อ

การเปล่ียนแปลงด้านพฤตกิรรมและทศันคตขิองผู้บริโภคในการทําธุรกรรมทางการเงิน (วรวฒุิ มีชยั, 2555)  

ปัจจบุนักิจกรรมโดยสว่นมากบน โซเชียลเน็ตเวิร์กเกิดขึน้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตช่วยให้ผู้ ใช้งานเข้าถึง

ข้อมูลและตดัสินใจได้รวดเร็วเพียงปลายนิว้สมัผสั การใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวนัมากขึน้ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางการชําระเงินส่งผลให้พฤติกรรมการทํา

ธุรกรรมทางการเงินของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงมากขึน้ โดยจะเห็นได้ว่าคนไทยเร่ิมมีการใช้เงินสด

น้อยลง ในเวลาอีกไม่นานการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีใช้เงินสดจะถูกแทนท่ีด้วยการชําระเงินผ่าน

โทรศพัท์มือถือหรือท่ีเรียกกนัว่า สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท่ีจะเข้ามามีบทบาทตอ่การใช้ชีวิตใน

ยคุไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

การพฒันาของเทคโนโลยีสมยัใหม ่(Disruptive Technology) ส่งผลตอ่ระบบการเงินการธนาคาร

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และแตกตา่งจากในอดีตอย่างชดัเจน โดยมุ่งเน้นพฒันาระบบของธนาคาร

ให้รองรับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบนัธุรกรรมการเงินสามารถทําผ่าน

ช่องทางดิจิทลั (Digital banking) แทนท่ีการทําธุรกรรมผ่านทางสาขา (Traditional bank) ทําให้บทบาท

ของสาขาธนาคารเปล่ียนแปลงไป (พิมพ์นิภา บวัแสง, 2561) แนวโน้มของ Digital Banking ต้องวางกล

ยทุธ์เพ่ือปรับการให้บริการดิจิทลักบัลูกค้าในอนาคตทัง้ผ่านกระบวนการทํางาน ช่องทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ 

และการเพิ่มความสามารถในการบริการ สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ีทําธุรกรรมการเงินทุกอย่างบน

สมาร์ทโฟน  

จากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปของคนในยุคดิจิทัลและการปรับตัวของทุกภาคส่วนในการประยุกต์

นวตักรรมธนาคารพาณิชย์ซึง่จําเป็นต้องมีการพฒันาและปรับเปล่ียน การนําเทคโนโลยีด้านการส่ือสารเข้า

มาช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานของธนาคารและพฒันาขีดความสามารถ และต้องเข้าใจพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคเพ่ือการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก

ความสําคญัดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัให้ความสําคญัและนํามาสู่การศกึษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรม

และการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ (Digital Banking) เพ่ือ



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 23 - 

วิเคราะห์พฤตกิรรมการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน่ K-Plus ของธนาคารกสิกร

ไทย ในการพฒันาคณุภาพการบริการเพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ อีกทัง้ได้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นปรับตวัเข้าสู่เศรษฐกิจ

ดิจิทลัตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ช่วยให้การทําธุรกรรมของประชากรไทยสะดวกสบาย 

ครอบคลุม และมีความปลอดภัย ส่งผลให้สังคมไทยเราเกิดการเปล่ียนแปลงก้าวสู่สังคมไร้เงินสด 

(Cashless society) อยา่งเตม็รูปแบบ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลต่อเหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ของ

ลกูค้า ธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือศกึษาของผู้ใช้บริการท่ีสง่ผลตอ่เหตผุลในการตดัสินเลือกใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ของลกูค้า 

ธนาคารกสิกรไทยในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้เก่ียวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลเหตุผลในต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของลกูค้า ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและพืน้ท่ี ในการศึกษาวิจัยครัง้นีป้ระชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้า 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

2. ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้ บริโภคท่ีส่งผลต่อเหตุผลในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

โดยทําการศึกษาในปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคโดยทําทดสอบสมมติฐานแบบสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และสุดท้ายเป็นปัจจยัด้านการรับรู้

ประโยชน์และการรับรู้ความเส่ียง  
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นิยามศัพท์ 

1. ดิจิทลัแบงกิง้ (Digital Banking) หมายถึง การให้บริการลกูค้าในการทําธุรกรรมกบัธนาคารกสิกร

ไทย โดยผ่านระบบดิจิทลับนแอพพลิเคชัน่ของธนาคาร เช่น K-Plus  K-Plus Shop  K-Cyber Banking  บริการ

รับข้อมลูทาง SMS  บริการ K-email Statement  E-Wallet  ลงทนุผ่าน  Wealth Plus และบริการชําระผ่าน QR 

Code เป็นต้น 

2. โมบายแบงค์กิง้ (Mobile Banking) หมายถึง การทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ผ่านช่องทาง

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยสามารถโอนเงิน สอบถามยอดเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการ ขอรายการเดิน

บญัชี เป็นต้น 

3. สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หมายถึง โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรองรับการใช้งานระบบปฏิบตัิการต่างๆ 

เช่น iOS  Android OS  Windows phone 7  และ Symbian OS เพ่ือใช้ในการติดตัง้ Application ตา่งๆ มาใช้

งาน 

4. พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และการกระทําท่ีเกิดขึน้ใน

ระหวา่งกระบวนการบริโภคของบคุคล 

5. การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือก จดัระเบียบ และตีความหมายตวักระตุ้น ให้อยู่ใน

แนวทางท่ีมีความหมายและสอดคล้องกบัการมองโลกของบคุคล 

6. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้ตอ่ปี  

7. ความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนจากการข้อมูลท่ีผิดพลาด ข้อมูลท่ีไม่แสดงให้เห็นถึงความ

ปลอดภยัของระบบรักษาความปลอดภยั และการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการบง่บอกถึงลกัษณะทาง

ประชากรท่ีอยู่ในตัวบุคคลนัน้ๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต 

ครอบครัว ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาตแิละสถานภาพทางสงัคม (Social class) ลกัษณะของประชากรศาสตร์

เป็นสิ่งท่ีสําคญัและสถิติวัดได้ สามารถช่วยกําหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ทําให้ง่ายต่อการวัด

มากกวา่ตวัแปรทางด้านอ่ืนๆ (ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร, 2558) 
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทําการค้นหาการซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการ

บริการซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการ (Schiffman and Kanuk, 1994) ในการศกึษาพฤติกรรมความต้องการ

ของผู้ ใช้บริการ Mobile banking ของธนาคารพาณิชย์นัน้ ต้องทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ 

Kotler (1997) ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภค ในรูปของแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Model 

of Consumer Behavior)  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการยอมรับทางเทคโนโลยี 

 ธนาภา หิมารัตน์ (2559) อธิบายความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมของบคุคลหนึ่งเป็นการแสดงออกตาม

ทัศนคติของบุคคลนัน้ห รือตามความเ ช่ือ ท่ีบุคคลนัน้ มีต่อสิ่ งหนึ่ งและการแสดงออกดังกล่าว 

มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านการกระทํา (Behavior)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง 

เดชาพล สวนสขุ (2560) กล่าวว่าความเส่ียงในมิติด้านการเงิน ความปลอดภยัในการใช้งาน และ

ข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้บริการ มิติความเส่ียงทัง้ 3 มิติ มีความสมัพนัธ์กับบริบทของธุรกรรมออนไลน์ของ

ธนาคารพาณิชย์ การศึกษาปัจจยัการรับรู้ด้านความเส่ียง (Perceive Risk) มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

ในงานวิจยัการยอมรับและใช้เทคโนโลยี  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

ลกูค้าท่ีใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ โดยศกึษาเชิงสํารวจ (Survey Research) และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยนําหลกัการจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ 

ในงานวิจยันี ้โดยมีขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงานวิจยัเร่ิมจาก การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

สํารวจข้อมูลประชากร  กําหนดข้อมูลประชากรและการสุ่มตวัอย่าง  สร้างและทดสอบเคร่ืองมือวิจัย  เก็บ

รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผล พร้อมกบัจดัทํารูปเลม่งานวิจยั เป็นขัน้ตอนสดุท้าย  

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศกึษาพฤตกิรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ 

ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีการกําหนดกลุ่มประชากร คือ 

ประชากรทัว่ไป ผู้ ท่ีใช้บริการดิจิตอลแบงกิง้ของธนาคารกสิกรไทย จํานวน 6 สาขา ได้แก่ สาขานครปฐม 

สาขาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ สาขาบิ๊กซีนครปฐม สาขาถนนเพชรเกษมนครปฐม สาขาตลาดปฐมมงคล 

และสาขาเทสโก้โลตสันครปฐม ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ทัง้สิน้ 39,894 คน ทําการกําหนดกลุ่มตวัอย่างท่ี
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เหมาะสมโดยการคํานวณจากสูตรการหาจํานวนกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 

 ดงันัน้ การศึกษาครัง้นีต้้องรวบรวมตวัอย่างขัน้ต่ํา 397 คน จึงจะประมาณค่าร้อยละโดยมีความ

ผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อย่างไรก็ตามในการศกึษาครัง้นีส้ามารถรวบรวม

ข้อมลูได้จากตวัอยา่งได้จริงมากกวา่ท่ีคํานวณได้ โดยผู้ วิจยัทําการรวบรวมข้อมลูจํานวนทัง้สิน้ 400 คน  

การคดัเลือกตวัอย่างได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-State Sampling) โดยเร่ิมจากใช้

การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่จดัสดัสว่นของจํานวนตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ 

 การคดัเลือกตวัอยา่งท่ีเหมาะสม เราใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งในการจดัสดัส่วนของตวัอย่างเพ่ือปรับให้

มีสัดส่วนสอดคล้องกับจํานวนประชากรของแต่ละสาขา ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นําเสนอข้อมลูในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ขนาดประชากรและขนาดตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 

    ข้อมูลการเปิดบัญชีลกูค้าธนาคารกสิกรไทย 

สาขาในอาํเภอเมืองนครปฐม 
จาํนวน

ประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง 

นครปฐม 9,337 94 

ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 6,581 66 

บ๊ิกซีนครปฐม 3,211 32 

ถนนเพชรเกษมนครปฐม 3,992 40 

สาขาตลาดปฐมมงคล 4,667 47 

เทสโก้โลตสันครปฐม 12,106 121 

รวมข้อมูลประชากร 39,894 400 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูจะการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห์ 

เพ่ือให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัจงึแบง่ลกัษณะของแบบสอบถามดงันี ้

1. แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมี

ลกัษณะเป็นคําถามแบบปลายปิด (Closed End) มีหลายคําตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices) ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2. แบบสอบถามด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ ตอบแบบสอบถาม มี

ลกัษณะเป็นคําถามแบบปลายปิด (Closed End) มีหลายคําตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices)  
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3. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการรับรู้ โดยจะทําการศึกษาใน 2 ปัจจัยหลักคือ การยอมรับ

เทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน โดยใช้มาตรวดัประมาณคา่ (Rating Scale) 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสมัภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ

ข้อคําถามในแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ทา่น 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้องของข้อคําถามแตล่ะข้อกบัวตัถปุระสงค์ 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) หรือคา่ดชันี IOC ท่ีมีคา่มากกวา่ 0.5 (ประสพชยั  

พสนุนท์, 2555) 

2. การทดสอบความนา่เช่ือถือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre–test) กบั

ลกูค้าท่ีมาใช้บริการธนาคารจํานวน 30 ชดุ เพ่ือทดลองตอบแบบสอบถามและหาคา่ความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดย

ทดสอบความเช่ือมัน่ของข้อมลู แบบสอบถามท่ีจะไปเก็บข้อมลูจริงจะต้องได้คา่ Cronbach’s Alpha ในแต่

ละมิตมิากกว่า 0.7 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นจากกลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-state Sampling)  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 

ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นีแ้ละอ้างอิงประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์มาตรวดัข้อมูล เป็นการวิเคราะห์มาตรวดัของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปรทัง้หมด

เพ่ือกําหนดคา่สถิติท่ีเหมาะสมสาหรับการประมวลผล การตีความ และการสรุปผลการทดสอบสมมตุิฐาน

และผลการศกึษาของงานวิจยั 

2. การแปลผลข้อมูล ผู้ วิจัยได้ทําการกําหนดค่าอันตรภาคชัน้  สําหรับการแปลผลข้อมูล  

โดยการใช้สมการคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตล่ะชว่งชัน้ ดงันี ้

 

    อนัตรภาคชัน้ = (คา่สงูสดุ – คา่ต่ําสดุ) ÷ จํานวนชัน้ 

      = (5-1) ÷ 5 

      = 0.8    
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ตารางท่ี 2 ชว่งชัน้ของคะแนนและคําอธิบายการแปรผล 
 

ช่วงชัน้ของค่าคะแนน คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล 

1.00- 1.80 ระดบัน้อยท่ีสดุ 

1.81-2.61 ระดบัน้อย 

2.62-3.42 ระดบัปานกลาง 

3.43-4.23 ระดบัมาก 

4.24-5.00 ระดบัมากท่ีสดุ 

 

สถติท่ีิใช้ในการดาํเนินงานวิจัย 

1.1 การวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และคา่ร้อยละ 

(Percentage) ในการอธิบายค่าความถ่ี และใช้สถิติในการทดสอบ คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 

สําหรับส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการใช้บริการของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทัง้ยงัวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นตอ่ปัจจยัการรับรู้เทคโนโลยีโดยใช้คา่เฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 คือ ปัจจัย

ด้านการรับรู้ ทัง้ด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม

และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.75 อายรุะหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 35.25 สถานภาพโสดร้อยละ 64.25 ระดบั

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 59.50 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 59.75 รายได้เฉล่ีย 

ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาทตอ่ ร้อยละ 35.75  

2. ข้อมลูด้านพฤตกิรรมผู้ใช้บริการของกลุม่ตวัอย่าง 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้ ใช้บริการของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยมากกว่า 3 ปี ร้อยละ 44 มีความถ่ีในการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ K-Plus 3-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 30.50 ยอดเงินท่ีใช้บริการ มากกว่า 2,500 บาท ร้อยละ 

32.75 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงเวลา 12.00-17.59 น. ร้อยละ 49.25 ธุรกรรมการเงินท่ี
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ใช้บริการมากท่ีสดุคือ การทําธุรกรรมการโอนเงินจํานวน ร้อยละ 29.50 สถานท่ีใช้บริการทําธุรกรรมการเงิน

ผา่นแอปพลิเคชัน่ K-Plus มากท่ีสดุคือท่ีบ้าน ร้อยละ 48 

3. ระดบัความสําคญัด้านปัจจยัการรับรู้เทคโนโลยีและความเส่ียงในการใช้งาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ทําการเก็บข้อมลูมีระดบัความสําคญัของปัจจยัการรับรู้เทคโนโลยีและความเส่ียง 

ในการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงมี

คา่เฉล่ียสงูสดุ (�̅� = 4.49 ) รองลงมาคือ ปัจจยัด้านทศันคติ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.48) ปัจจยัด้าน

การรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.46) และปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.45)  

การรับรู้ประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ แอปพลิเคชัน่ K-Plus

เป็นช่องทางท่ีช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมการเงินท่ีธนาคาร (𝑥 �= 4.59) รองลงมาคือ 

แอปพลิเคชัน่ K-Plus ช่วยลดระยะเวลาในการทําธุรกรรม เช่น ไม่ต้องกรอกเอกสาร หรือแบบฟอร์มในการ

ทําธุรกรรม เป็นต้น (�̅� = 4.55) และ แอปพลิเคชัน่ K-Plus สามารถตอบสนองตอ่ Life Style ของผู้ ใช้ เช่น 

ไมต้่องรอธนาคารเปิดทําการ หรือต้องเร่งรีบเป็นต้น (𝑥 �= 4.51) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุม่ตวัอยา่งให้ให้ระดบัความสําคญัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ความ

สะดวกในการใช้บริการธนาคารผา่นแอปพลิเคชัน่ K-Plus ได้ตลอด 24 ชัว่โมง (�̅� = 4.53) รองลงมาคือ 

แอปพลิเคชัน่ K-Plus มีการอพัเดทข้อมลูท่ีทนัสมยัตอ่การใช้งานอยา่งสม่ําเสมอ (�̅� = 4.51) และ

แอปพลิเคชัน่ K-Plus เป็นเร่ืองง่ายท่ีสามารถทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.50) 

ปัจจยัด้านทศันคติ กลุ่มตวัอย่างให้ให้ระดบัความสําคญัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย

เป็นธนาคารท่ีมีภาพลกัษณ์และมีความน่าเช่ือถือ (𝑥 �= 4.64) รองลงมาคือ การบริการแอปพลิเคชั่น K- 

Plus เป็นงานบริการท่ีมีคณุภาพ และมีมาตรฐาน (�̅� = 4.56) และแอปพลิเคชัน่ K-Plus ช่วยให้มีชีวิตท่ี

สะดวกสบายมากย่ิงขึน้ (�̅� = 4.55) 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง กลุ่มตัวอย่างให้ให้ระดับความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

แอปพลิเคชัน่ K-Plus ระบบยืนยนัความถกูต้องของการทํางานทกุครัง้หลงัใช้บริการ (�̅� = 4.55) รองลงมา

คือ การแสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผ่าน แอปพลิเคชัน่ K-Plus (�̅� = 4.53) และแอปพลิเคชัน่ K-Plus มีระบบการป้องกนัความปลอดภยั เช่น 

การเข้ารหสัก่อนการใช้งาน (�̅� = 4.51) 
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การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์สง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ตารางท่ี 3  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

ความน่าเช่ือถือและ

ความปลอดภัยในการ

ใช้บริการ 

ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทาํธุรกรรม

ที่ธนาคาร 

ความสะดวกในการ

ทาํธุรกรรมการเงนิ

ได้ตลอดเวลา 

ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

ทาํธุรกรรมที่ธนาคาร 

 df Sig. 
 

df Sig. 
 

df Sig. 
 

df Sig. 

เพศ 2.652 4 0.618 8.866 4 0.065 6.203 1 0.013* 5.288 4 0.259 

อาย ุ 25.561 20 0.182 16.33 20 0.696 4.762 5 0.446 22.714 20 0.303 

สถานภาพ 16.543 12 0.168 33.96 12 0.001* 3.286 3 0.35 18.901 12 0.091 

ระดบัการศกึษา 15.618 16 0.480 24.344 16 0.082 9.308 4 0.054 17.886 16 0.331 

อาชีพ 42.678 24 0.011* 21.992 24 0.58 5.539 6 0.477 33.806 24 0.088 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 55.29 20 0.000* 20.384 20 0.434 7.573 5 0.181 43.457 20 0.002* 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 เหตผุลในการตดัสินใจใช้เลือกบริการดจิิทลัแบงก์กิง้เม่ือดผูลการทดสอบไคสแควร์พบว่า เหตผุลด้าน

ความนา่เช่ือถือและความปลอดภยัในการใช้บริการด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และ 

อาชีพ สง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม  

จงัหวดันครปฐม โดยรายได้เฉล่ียตอ่เดือนส่งผลในระดบัสงูสดุ ด้านการประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารพบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการในระดบัสงูสุด 

ด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลาพบว่าปัจจยัด้านเพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการในระดบัสงูสดุ และด้านคา่ธรรมเนียมท่ีถกูกวา่ทําธุรกรรมท่ีธนาคารพบว่า ปัจจยัด้านรายได้เฉล่ียตอ่

เดือนสง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการในระดบัสงูสดุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้ ใช้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ของ 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
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ตารางท่ี 4  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 
 

ปัจจัยด้าน 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

ความน่าเช่ือถือและ 

ความปลอดภัย 

ในการใช้บริการ 

ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทาํธุรกรรม

ที่ธนาคาร 

ความสะดวกในการทาํ

ธุรกรรมการเงนิ 

ได้ตลอดเวลา 

ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

ทาํธุรกรรมที่ธนาคาร 

 

df Sig. 
 

df Sig. 
 

df Sig. 
 

df Sig. 

ระยะเวลาที่เป็นลกูค้าธนาคาร

กสิกรไทย 
30.617 12 0.002* 41.401 12 0.000* 13.74 3 0.003* 24.296 12 0.019* 

ความถ่ีในการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ K-Plus 
15.438 12 0.218 18.458 12 0.102 10.18 3 0.017* 17.283 12 0.139 

ยอดเงินที่ทา่นใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ K-Plus 
37.079 16 0.013* 29.742 16 0.019 8.87 4 0.064 28.04 16 0.031* 

ชว่งเวลาที่ใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ K-Plus 
13.894 12 0.308 10.049 12 0.612 0.283 3 0.963 16.877 12 0.154 

ธุรกรรมการเงินที่ใช้บริการมาก

ที่สดุ 
63.766 16 0.000* 54.966 16 0.000* 7.469 4 0.113 62.795 16 0.000* 

สถานที่ใช้บริการทําธุรกรรม

การเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ K- 

Plus 

19.733 20 0.475 27.159 20 0.131 0.83 5 0.975 14.901 20 0.782 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 เหตผุลในการตดัสินใจใช้เลือกบริการดจิิทลัแบงก์กิง้เม่ือดผูลการทดสอบไคสแควร์พบว่า เหตผุลด้าน

ความนา่เช่ือถือและความปลอดภยัในการใช้บริการด้านปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ ได้แก่ ระยะเวลาท่ี

เป็นลกูค้าธนาคารกสิกรไทย ยอดเงินท่ีท่านใช้บริการแอปพลิเคชัน่ K-Plus และธุรกรรมการเงินท่ีใช้บริการ

ส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม ด้านการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารพบว่าปัจจัย

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย และธุรกรรมการเงินท่ีใช้บริการมากท่ีสดุส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้

บริการในระดบัสงูสดุ ด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลาพบว่าปัจจยัระยะเวลาท่ีเป็น

ลกูค้าธนาคารกสิกรไทย และความถ่ีในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ K-Plus ส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ 

และด้านค่าธรรมเนียมท่ีถกูกว่าทําธุรกรรมท่ีธนาคารพบว่าปัจจยัระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

ยอดเงินท่ีทา่นใช้บริการแอปพลิเคชัน่ K-Plusและธุรกรรมการเงินท่ีใช้บริการมากท่ีสดุสง่ผลตอ่การตดัสินใจ 

ใช้บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ในระดบั

สงูสดุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการดจิิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัด้านการ

ยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียง ด้านความนา่เช่ือถือและความปลอดภยัในการใช้บริการ 
 

Model ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1. ความน่าเช่ือถือ

และความปลอดภยั

ในการใช้บริการ 

คา่คงที่ (Constant) 0.550 0.315   1.747 0.081 

ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ 0.085 0.094 0.061 0.908 0.365 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้

งาน 0.127 0.101 0.092 1.266 0.206 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ 0.119 0.114 0.082 1.043 0.298 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง 0.468 0.089 0.347* 5.235 0.000* 

R  = 0.527 R2 = 0.278 R2 adj. = 0.271 F = 38.042 Sig. = 0.000 

* นยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงมีคา่ Sig 0.00 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ

ยอมรับสมมติฐาน H1 ได้ว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อเหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสูงสุดอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 27.10 (R2 adj. = 0.271) มีค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์พหคุณูเทา่กบั 0.527 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบในการพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุคือ ปัจจยัด้านการ

รับรู้ความเส่ียงซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เทา่กบั 0.347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 40 มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.1, Issue 40, March 2022 – July 2022 

 

 

 

- 33 - 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัด้านการ

ยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียง ด้านประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําธุรกรรม 

ท่ีธนาคาร 
 

Model ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2. ประหยดัเวลา

และคา่ใช้จา่ย 

ในการเดินทางไป

ทําธุรกรรมที่

ธนาคาร 

คา่คงที่ (Constant) 1.561 0.322   4.847 0.000 

ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ 0.417 0.096 0.314* 4.344 0.000* 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้

งาน 0.119 0.103 0.090 1.156 0.249 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ -0.003 0.116 -0.002 -0.022 0.982 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง 0.063 0.092 0.049 0.685 0.494 

R  = 0.417 R2 = 0.174 R2 adj. = 0.165 F = 20.782 Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา่ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์มีคา่ Sig 0.00 นัน่คือปฏิเสธสมมตฐิาน H0 และ

ยอมรับสมมตฐิาน H1 โดยจากข้อมลูดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลตอ่เหตผุลในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสงูสดุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 16.50  

(R2 adj. = 0.165) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเทา่กบั 0.417 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลในการ

พยากรณ์ท่ีสดุคือ ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เทา่กบั 0.314 
 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัด้านการ

ยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียง ความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลา 
 

Model ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

3. ความสะดวก 

ในการทําธุรกรรมการเงินได้

ตลอดเวลา 

คา่คงที่ (Constant) 4.193 0.188 
 

22.301 0.000 

ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ -0.007 0.056 -0.01 -0.126 0.9 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้

งาน 
0.109 0.06 0.153 1.815 0.05* 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ 0.022 0.068 0.029 0.318 0.751 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง -0.004 0.053 -0.006 -0.079 0.937 

R  = 0.165 R2 = 0.027 R2 adj. = 0.183 F = 2.752 Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีค่า Sig 0.05 นัน่คือปฏิเสธ

สมมตฐิาน H0 และยอมรับสมมตฐิาน H1 โดยจากข้อมลูดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลตอ่

เหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสงูสดุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ 

เหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการได้ร้อยละ 18.30 (R2 adj. = 0.183) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

พหคุณูเท่ากบั 0.165 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบในการพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุคือ ปัจจยัด้านการรับรู้ความ

ง่ายในการใช้งานซึง่มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เทา่กบั 0.153  

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยัด้านการ

ยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียง ด้านคา่ธรรมเนียมท่ีถกูกวา่ทําธุรกรรมท่ีธนาคาร 
 

Model ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

4. คา่ธรรมเนียมที่ถกูกวา่

ทําธุรกรรมที่ธนาคาร 

คา่คงที่ (Constant) 0.963 0.347 

 

2.773 0.006 

ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ 0.461 0.099 0.328* 4.678 0.000* 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้

งาน 0.074 0.111 0.051 0.663 0.508 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ 0.045 0.126 0.03 0.358 0.721 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง 0.1 0.103 0.069 0.964 0.336 

R  = 0.438 R2 = 0.192 R2 adj. = 0.183 F = 23.406 Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีค่า Sig 0.00 นัน่คือปฏิเสธ

สมมตฐิาน H0 และยอมรับสมมตฐิาน H1 โดยจากข้อมลูดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลตอ่

เหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสูงสุดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ได้

ร้อยละ 18.30 (R2 adj. = 0.183) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูเท่ากับ 0.438 โดยตวัแปรอิสระท่ีมี

ผลกระทบในการพยากรณ์ได้ดีท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยของการพยากรณ์ เทา่กบั 0.328 

 

อภปิรายผล 

1. ผลการศกึษาข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 239 คน รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,000-20,000 บาทตอ่เดือน ซึง่สว่นนีส้อดคล้องกบั 
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งานวิจยัของ ณฐัณี ครุุกิจวาณิชย์ (2558) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการธนาคารทาง 

โทรศพัท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 25-30 ปี มีรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท จากผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ ณฐัณี ครุุกิจวาณิชย์ (2558) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ของ

ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ และรายได้ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสิน

ภาค 3 แตกตา่งกนั  

2. ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้าธนาคารกสิกรไทยมากกว่า 3 ปี ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงเวลา 12.00-17.59 น. ซึ่งใช้

บริการจากท่ีบ้าน และใช้การทําธุรกรรมในการโอนเงิน ซึ่งส่วนนีส้อดคล้องกับงานวิจยัของสอดคล้องกับ

ผลงานของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2558) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็น

ระยะเวลามากกว่า 3 ปี และใช้บริการช่วงเวลา 12.00-17.59 น. ซึ่งใช้บริการจากท่ีบ้าน และส่วนใหญ่ใช้

การทําธุรกรรมในการโอนเงิน 

3. ระดบัความสําคญัของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียง โดยในส่วน

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงมีคา่เฉล่ียสงูสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านทศันคติ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ตาม

ด้วยปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุและปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดตามลําดบั ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 

แอปพลิเคชั่น K-Plus เป็นช่องทางท่ีช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมการเงินท่ีธนาคาร 

รองลงมาคือ แอปพลิเคชั่น K-Plus ช่วยลดระยะเวลาในการทําธุรกรรม เช่น ไม่ต้องกรอกเอกสาร หรือ

แบบฟอร์มในการทําธุรกรรม และ แอปพลิเคชัน่ K-Plus สามารถตอบสนองตอ่ Life Style ของผู้ ใช้ เช่น ไม่

ต้องรอธนาคารเปิดทําการ หรือ เร่งรีบเพ่ือให้ทนัเวลาก่อนธนาคารปิดทําการ เป็นต้น สจัจาภรณ์ ไชยเสนา 

(2560) ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ ใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ท่ี

สรุปผลงานวิจยัสรุปวา่ประโยชน์ของการใช้ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ จากผู้ ใช้บริการ Mobile 

Banking ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร หรือหาธนาคารท่ีต้องการโอนเงิน และด้าน

ต้นทนุการทา Transaction บนมือถือ รวมทัง้การจดัสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ได้สะดวกมาก

ย่ิงขึน้ ชว่ยลดต้นทนุในการเดนิทาง และลดควิการรอคอย ในการไปทําธุรกรรมท่ีสาขา 

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความ

สะดวกในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน่ K-Plus ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รองลงมาคือ แอปพลิเคชัน่ 

K-Plus มีการอพัเดทข้อมลูท่ีทนัสมยัตอ่การใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และแอปพลิเคชัน่ K-Plus เป็นเร่ืองง่าย
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ท่ีสามารถทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ภัคจิรา นิลเกษม (2556) 

ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ท่ีสรุปผลงานวิจยัสรุปว่าระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 

ในด้านความสะดวกในการใช้บริการได้ตลอด 24 ชัว่โมง และการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้กบัระบบการ

ให้บริการธนาคารผา่นทางโทรศพัท์มือถือของธนาคารให้ระดบัความสําคญัในระดบัมากท่ีสดุ  

 ปัจจยัด้านทศันคติ กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย

เป็นธนาคารท่ีมีภาพลกัษณ์และมีความนา่เช่ือถือ รองลงมาคือ การบริการแอปพลิเคชัน่ K-Plus เป็นงาน 

บริการท่ีมีคณุภาพ และมีมาตรฐาน และแอปพลิเคชัน่ K-Plus ชว่ยให้มีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ ซึง่ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคัจิรา นิลเกษม (2556) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใช้บริการธนาคารบน

อินเตอร์เน็ตของลกูค้าธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษา

พบวา่ความเช่ือถือและความไว้ใจได้มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต และการบริการท่ี

สะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธนาคารบนอินเตอร์เน็ตให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสุด และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558) ท่ีศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการธนาคาร

ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าการบริการธนาคาร

ออนไลน์เป็นงานบริการท่ีมีคณุภาพ และมีมาตรฐาน ให้ระดบัความสําคญัมาก 

 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง กลุ่มตัวอย่างให้ให้ระดับความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

แอปพลิเคชัน่ K-Plus ระบบยืนยนัความถกูต้องของการทํางานทกุครัง้หลงัใช้บริการ รองลงมาคือ การแสดง

รายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน 

แอปพลิเคชัน่ K-Plus และแอปพลิเคชัน่ K-Plus มีระบบการป้องกนัความปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัก่อน

การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชฎา สายสนัน่ ณ อยธุยา (2558) ท่ีศกึษาการศกึษาความพึง

พอใจของผู้ ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา

พบว่าระบบมีการยืนยนัความถกูต้องทกุครัง้หลงัการใช้งาน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณฐัณี ครุุกิจ

วาณิชย์ (2558) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสินใน 

เขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลการศกึษาพบวา่มีระบบความปลอดภยัท่ีสร้างความมัน่ใจให้ผู้ใช้บริการ

ระดบัความสําคญัในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลการศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการดิจิทลัแบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม ดงันัน้ ผู้บริหารควรทําการศกึษาและทําความเข้าใจว่าลกูค้าในแตล่ะกลุ่มมีความ

ต้องการบริการด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้า และชว่ยให้ธนาคารมองเห็นทิศทางในการมุ่งให้บริการและนําเสนอบริการอย่างไร และควร

สร้างความจงูใจอย่างไรเพ่ือให้ลกูค้ามาใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

มากกวา่ 3 ปี ความถ่ีในการใช้บริการ ยอดเงินท่ีใช้บริการแตล่ะครัง้ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ ธุรกรรมการโอนเงินท่ี

ใช้มากท่ีสุด และสถานท่ีใช้บริการแอปพลิเคชั่น K-Plus ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้บริการเป็นลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทยมากกว่า 3 ปี เน้นการทําธุรกรรมขณะอยู่ท่ีบ้าน โดยใช้บริการ 3-5 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ในการทํา

ธุรกรรมการโอนเงินเป็นสว่นใหญ่ โดยมีช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 12.00-17.59 น. ดงันัน้ ผู้บริหารควรทําการพฒันา

ส่วนการใช้งานให้ตอบสนองตอ่ความต้องการในการใช้งานผู้บริโภค ช่วงเวลาท่ีใช้งานบอ่ย ไม่ควรเกิดปัญหา

ตดิขดับอ่ยครัง้ ควรพฒันาให้รองรับการใช้งานในแตล่ะด้าน เพ่ือให้คงความไว้ใจ ความน่าเช่ือถือของธนาคาร 

ด้วยลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าของธนาคารมามากกว่า 3 ปี และควรมีการประชาสมัพนัธ์ในการส่งเสริมเร่ือง

การใช้งานและประโยชน์ในการใช้งานเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการใช้งานของผู้ใช้บริการเสมอ 

3. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสําคญัของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี

และการรับรู้ความเส่ียงโดยเรียงระดบัความสําคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยั

ด้านทศันคติ ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์และปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานตามลําดบั แสดงให้

เห็นว่าผู้ ใช้บริการคํานึงถึงความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือในการใช้บริการในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ตา่งๆ และผู้ใช้บริการยงัคงมองถึงความสะดวกในการใช้บริการได้ทกุท่ีทกุเวลา ดงันัน้ ผู้บริหารควรพฒันาการ

ให้บริการของแอพลิเคชัน่ K-Plus ให้ดีขึน้อยู่เสมอ ทัง้ในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัในข้อมลูลกูค้าและการ

ทําธุรกรรม รวมทัง้สว่นการใช้งานท่ีสามารถรองรับความต้องการของผู้ ใช้บริการและปริมาณการใช้งานท่ีอาจมี

มากขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ หากมองความจําเป็นท่ีลูกค้าต้องใช้บริการท่ีสาขาก็สามารถช่วยให้การรับ

บริการลูกค้าทําได้รวดเร็วมากย่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยลดต้นทุนในส่วนของบุคลากรท่ีต้องคอยให้บริการท่ี

สาขาได้ด้วยการใช้บริการผ่านแอพลิเคชัน่ K-Plus 

4. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสําคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิทัล

แบงก์กิง้ของ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยจากผลการศกึษาพบกว่า

กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ทําการเก็บข้อมลูมีระดบัความสําคญัของปัจจยัการรับรู้เทคโนโลยีและความเส่ียงในการใช้
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งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้

ตลอดเวลามีระดบัความสําคญัสูงสุด อีกทัง้การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําธุรกรรมท่ี

ธนาคาร ความน่าเช่ือถือและปลอดภยัในการใช้บริการ และมีคา่ธรรมเนียมท่ีถกูกว่าทําธุรกรรมท่ีธนาคารล้วน

มีความสําคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ดงันัน้ผู้บริหารควรนําเสนอความสะดวกในการใช้บริการทาง

แอพพลิเคชั่นในด้านความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกท่ี 

ให้กบัลกูค้าเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ลกูค้าใช้บริการ นอกจากนีผู้้บริหารควรนําเสนอขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการ 

การใช้บริการ ความปลอดภยัความถกูต้องของข้อมลู และประสิทธิภาพของบริการให้กบัลกูค้าเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ในเร่ืองการใช้บริการท่ีปลอดภัย และวางแผนให้พนกังานคอยให้การตอบรับหากพบปัญหาในการใช้

บริการเพ่ือความเช่ือมัน่ว่าจะมีพนกังานคอยให้บริการตลอดเวลา และสุดท้ายการบริหารและวางแผนเร่ือง

อตัราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของการทําธุรกรรมทางการเงินเม่ือเทียบกับการไปท่ีสาขา ผู้บริหารควรมี

การประชาสมัพนัธ์และมีนโยบายท่ีให้ผู้ ใช้บริการทราบข้อมูลด้านคา่ใช้จ่ายและประโยชน์หากเลือกใช้บริการ

ผ่านแอพพลิเคชั่น ดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น หากผู้ ใช้บริการใช้บริการแอพพลิเคชั่นมากขึน้ ก็ส่งผลต่อการ

ทํางานท่ีสาขาลดลง ซึง่ชว่ยให้สามารถลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยส่วนอ่ืนได้มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครัง้ต่อไป 

ควรทําการมุ่งเน้นศึกษาเพิ่มเติมในส่วนปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลตอ่ความน่าเช่ือถือและ

ความปลอดภยัในการใช้บริการ ด้วยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากบั 0.527 ซึ่งตวัแปรอิสระด้านการ

รับรู้ความเส่ียงมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามมากท่ีสดุ ด้วยผู้ ใช้บริการตา่งให้คามสําคญัด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานด้านธุรกรรมการเงินของระบบการให้บริการแอพพลิเคชั่น  

K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย อีกทัง้ควรพิจารณาถึงปัญหาท่ีผู้ ใช้บริการพบจากการใช้บริการบริการ

แอพพลิเคชัน่ K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยเพิ่มเติม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการ และ

สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการให้บริการแอพพลิเคชั่น  

K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยได้อย่างเหมาะสม และตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
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