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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทยเน็กซ ์
ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

Marketing Mix Factors Affecting to Use of the Service Krungthai Next 
Application in Nakhon Si Thammarat Province 

นางสาวรตัน์รว ีอรทยั 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่ 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตจงัหวดันครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้การศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้ใช้แอปพลเิคชัน่กรุงไทย
เน็กซ ์ท าธุรกรรมทางการเงนิ จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติค่า 
ไคร์สแควร์ (Chi - square) ค่าสถิติ One Way ANOVA และค่าสถิติ Independent sample t-test โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25 – 
34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี ขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งในหน่วยงานรฐั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 
10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ได้แก่ การรู้จกัแอปพลิเคชัน่โดย
พนกังานแนะน า ใชบ้รกิารโอนเงนิภายในและต่างธนาคาร เหตุผลในการใชเ้พราะสะดวก ท าธุรกรรมใหก้บัตนเอง มกัจะ
ใชใ้นช่วงเวลา 18.00 – 23.59 น. สถานทีท่ีใ่ช ้คอืทีบ่า้น และเขา้ใชผ้่านระบบอนิเตอรเ์น็ตบนมอืถอื 3G/4G ปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภค ที่ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมา คอื 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์จากการศกึษาในเรื่องความสมัพนัธ ์ทีร่ะดบันัยสมัพนัธ์ 
0.05 

ค าส าคญั : แอปพลเิคชัน่, ธุรกรรมทางการเงนิ, สว่นประสมทางการตลาด 

ABSTRACT 

 The research objective are to study demographic and marketing mix factor affecting to use of the 
service Krungthai next application in Nakhon Si Thammarat. Population used in this research is users of 
Krungthai financial applications in financial transactions through applications of Krungthai bank in Nakhon Si 
Thammarat province. The sample group of this study was 400 customers who used to the Krungthai next 
application for financial transaction. The research instrument was questionnaires. Statistics used to analyze 
data were frequency, percentage, average, deviation standards and chi - square One – Way Anova and 
Independent sample t-test the processing program. The result indicates that most of the respondents were 
female, at the ages between 25 – 34 years old, holding bachelor’s degree, working as official/staff/employees 
in government agencies, with monthly income between 10,001 to 20,000 baht. Consumer behavior in using 
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Krung Thai next application is knowing the application by the staff recommended use internal and foreign bank 
transfer services reason for using because it's convenient make transactions for yourself usually used between 
18:00 - 23:59 the place used is at home and access via 3g / 4g mobile internet. Marketing mix factors affecting 
consumer behavior at the highest level of opinion, namely, price factors followed by distribution channel factors. 
And product factors from the study of relationships at the implicit level of 0.05. 

Keywords : application, financial transaction, marketing mix 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัในโลกของการแขง่ขนัทางธุรกจิส่งผลใหธุ้รกจิต่างๆมกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม ธุรกจิธนาคารกเ็ช่นเดยีวกนั ไดม้กีารปรบัตวัมากขึน้ เพื่อให้ทนัต่อเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัได ้โดยการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้ของธนาคารเป็นทางเลอืกหนึ่งที่
ตอ้งพฒันา เพราะปัจจุบนันัน้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดม้กีารเปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคค่อนขา้งชอบความสะดวก สบาย 
รวดเร็ว ทนัสมัย ดังนัน้ ธนาคารได้มีการพฒันามากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ การมองหาทางเลอืกใหม่ใหก้บัลูกคา้ ถอืเป็นสิง่ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ท าใหลู้กคา้
หนัมาใชบ้รกิารกบัสถาบนัทางการเงนิของธนาคารมากขึน้ อย่างเช่น ช่องทางการท าธุรกรรมผ่าน อนิเตอรเ์น็ตแบงกิง้ 
โมบายแบงกิง้ (Internet Banking Mobile Banking) เป็นตน้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ เทคโนโลยจีงึเขา้มามบีทบาทส าคญั
ต่อการด าเนินชวีติ ซึง่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูบ้รโิภคในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางการเงนิส่งผลใหเ้กดิรูปแบบการใหบ้รกิารทางการเงนิต่างๆ ทีอ่ านวยความ
สะดวกและตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงนิสมยัใหม่ทีส่ามารถท า
ธุรกรรมทางการเงนิไดทุ้กทีทุ่กเวลา รวดเรว็ สะดวก สบาย ผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เช่น โทรศพัทม์อืถอื แทบ็
เลต็ คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ โดยผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยใีนการท าธุรกรรมทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะสะดวก สบายกว่า และสามารถท าธุรกรรมได้รวดเรว็ตลอดเวลาด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปท าธุรกรรมผ่านทาง
ธนาคาร ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกจิเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ท าให้หลากหลายสถาบนัของธนาคารต่างพฒันา 
Application ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัได้ (สถาบนัการเงนิในยุคดจิติอล, 2559) 

ในปี 2559 ทีผ่่านมาการท าธุรกรรมการช าระเงนิผ่านบรกิาร Mobile banking มจี านวนบญัชลีูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร 
20,883,147 บญัช ีมจี านวนรายการ 584,983 พนัรายการ มูลค่ารายการ 5,361 พนัลา้นบาท และปีใน 2561 มจี านวน
บญัชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร 31,634,571 บญัช ีมจี านวนรายการ 1,229,930 พนัรายการ มูลค่ารายการ 8,999 พนัลา้นบาท 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

จากจ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องสง่ผลใหเ้กดิแรงผลกัดนั
ในการแข่งขนัทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทยจึง
จ าเป็นตอ้งต้องปรบัตวัเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนัและควา้โอกาสทางการเชื่อมโยงออนไลน์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น
การสรา้งช่องทางการตลาด การคา้ในโลกออนไลน์ รวมไปถงึการสรา้งโมเดลทางธุรกจิในรูปแบบใหม่ ซึง่หนึ่งในนัน้ที่
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บรรดาธนาคารพาณิชยเ์ลง็เหน็คอืการสรา้งธนาคารเลก็ทรอนิกส์ เพิม่ความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ และตอบสนอง
ความตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ อกีทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทุนและลดความเสีย่งอกีดว้ย 

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทยไดม้แีอปพลเิคชัน่บนมอืถอื ชื่อว่า เคทบี ีเน็ตแบงค ์(KTB NetBank) ทีใ่หบ้รกิาร
ท าธุรกรรมทางการเงนิของลกูคา้ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื แต่ในปัจจุบนัไดอ้พัเดทและพลกิโฉมแอปพลเิคชัน่มาเป็น กรุง
ไทยเน็กซ ์(Krungthai Next) ไดม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆโดยใชด้ารานักแสดงชื่อดงั ณเดชน์ คูกมิยิะ 
มาเป็นพรเีซนเตอรใ์นการโฆษณาเพื่อพลกิโฉมครัง้ยิง่ใหญ่นี้ รวมไปถงึยงัมสีโลแกนว่า “กรุงไทย Next ชวีติครบ แอป
เดยีวอยู่” ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าไดม้กีารพฒันาระบบเทคโนโลยใีหด้ยีิง่ขึน้มากกว่าเดมิ 
และกย็งัคงพฒันาต่อไป (อารว์ายทไีนน์, 2561) 

แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ได้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งตอบสนอง
พฤติกรรมชองผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัได้  อกีทัง้ยงัสามารถแข่งขนักบัธนาคารต่างๆได้ ทัง้ในเรื่องของการใช้งานที่
สามารถใชไ้ดง้่าย สะดวก รวดเรว็ เพื่อเป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่ “กรุงไทยเน็กซ”์ ในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืมากเป็นอนัดบัหนึ่งในการใชง้าน (ธนาคารกรุงไทย, 2561) 

ค าถามการวิจยั/ประเดน็ปัญหาการวิจยั 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์
ในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ควรเป็นอย่างไร 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

  1. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลิเคชัน่กรุงไทย
เน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากร ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลเิคชัน่
กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากร ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นพืน้ที่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยทีต่ัง้และใหบ้รกิารในจงัหวดันครศรธีรรมราชทัง้หมด 23 สาขา 
ประกอบดว้ย สาขาเซน็ทรลัพลาซา นครศรธีรรมราช สาขาร่อนพบิูลย ์สาขาเมอืงทองนครศรธีรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ 
สาขาขนอม สาขาจนัด ีสาขาฉวาง สาขาชะอวด สาขาเชยีรใหญ่ สาขาตลาดเกษตร สาขาตลาดหวัอฐิ สาขาท่าวงั สาขา
ท่าศาลา สาขาทุ่งสง สาขาเทสโก้ดลตสั นครศรธีรรมราช สาขานครศรธีรรมราช สาขาปากพนัง สาขาโรงพยาบาล
มหาราชนครศรธีรรมราช สาขาโรบนิสนั โอเชีย่น นครศรธีรรมราช สาขาศาลากลางจงัหวดันครศรธีรรมราช สาขาเทส
โกโ้ลตสั ทุ่งสง สาขาหอนาฬกิา (นครศรธีรรมราช) และสาขาสชิล 

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาเก็บรวบรวมวิจยัครัง้นี้ ตัง้แต่ช่วง เดือนธันวาคม 2561 – เดือน
มกราคม 2562 
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กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ าย ด้าน
การส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ทีม่า : ทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร ์ 
ฉลองศร ีพมิลสมพงศ ์(2548, น. 22) 

 
ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
5. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

ทีม่า : ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด
Kotler (1997, p. 92) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ 

1. Who 
2. What 
3. Why 
4. Whom 
5. When 
6. Where 
7. How 

ทีม่า : ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค    
ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540 : หน้า 107) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. เป็นแนวทางส าหรบัธนาคารกรุงไทยในการพฒันาระบบเทคโนโลย ีของการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์

 2. เป็นแนวทางส าหรบัธนาคารกรุงไทยในการปรบัปรุงการให้บริการแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ให้ง่าย 
สะดวกต่อการใชง้านมากขึน้ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3. เป็นแนวทางส าหรบัธนาคารกรุงไทยในการสง่เสรมิแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์เพื่อใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ สง่ผลต่อการใชง้านทีม่ากขึน้ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรการวิจยั ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
แอปพลเิคชัน่ ของธนาคารกรุงไทยในเขตจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมชี่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูเริม่ตัง้แต่ เดอืนธนัวาคม 
2561 – เดอืนมกราคม 2562  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้รงิจากจ านวนผู้ใช้บรกิารแต่ละ
สาขาในจงัหวดันครศรธีรรมราช จงึใชก้ารสอบถามจากผูจ้ดัการสาขา ว่ามผีูใ้ชบ้รกิารอยู่ทีจ่ านวนเท่าไร ซึง่อา้งขอ้มูล
จากตารางของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% ค่าที่
ไดจ้ากการเปิดตารางมคี่าเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยผูต้อบแบบสอบถาม คอื ผูใ้ชง้าน
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิของธนาคารกรุงไทย ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

วิธีการสรา้งเครือ่งมือการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการทดสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

วิธีการสรา้งเครือ่งมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสรา้งแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด เก็บรวมรวมจากผู้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตพื้นที่จ ังหวัด
นครศรธีรรมราช 

การทดสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

 1. ท าแบบสอบถาม และเสนอใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบและพจิารณาความถูกต้องของเนื้อหา และ
น าเป็นสูก่ารตรวจสอบ 
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  2. ผูว้จิยัท าการตรวจสอบคุณภาพความเทีย่งตรง (Validity) โดยการน าใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา การใชภ้าษาทีเ่หมาะสมของแบบสอบถาม และท าการพจิารณาตรวจแกไ้ขแบบสอบถามดงักล่าว
ใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป 

 3. น าคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ส่ง
อาจารยท์ีป่รกึษา 

 4. ท าการทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้
ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษา จ านวน 30 ตวัอย่าง น าขอ้มลูทีไ่ดท้าหาค่าความเชื่อมัน่ที่
ระดบัร้อยละ 95 ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชค่้าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) วเิคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดผ้ลการวเิคราะหท์ าใหไ้ดค้่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื คอื 0.93 แสดงใหเ้หน็ว่าเครื่องมอืมี
ความน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชใ้นการศกึษานี้ได ้

วิธีการเกบ็ข้อมูลหรอืแผนการสุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาในเชงิส ารวจ โดยขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

 สว่นที ่1 ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื การขอความร่วมมอืจากผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชนักรุงไทยเน็กซ ์
ในเขตจงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 400 ตวัอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาโดยท าการค้นคว้าจาก
วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการต่างๆ วิชาต าราเรียนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลบน
อนิเตอรเ์น็ตตามเวบ็ไซตต่์างๆ มาเป็นขอ้มลูแนวทางในการศกึษาครัง้นี้ 

ผลการวิจยั 

การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

 จากการวเิคราะห์ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี ขา้ราชการ/พนกังาน/
ลกูจา้งในหน่วยงานรฐั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท 

การวิเคราะหข์้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

จากการวเิคราะห ์ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชง้านแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ของประชากรในเขต
พื้นที่ จังหวดันครศรีธรรมราช ของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จ ัก
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ (Who) จากพนักงานแนะน า ใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์มากที่สุด  (What) คอื 
โอนเงินภายในธนาคารและต่างธนาคาร เหตุผลในการใช้บรกิาร (Why) คอื สะดวกในการท าธุรกรรมได้ตลอด 24 
ชัว่โมง การท าธุรกรรมในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซใ์หใ้ครมากทีสุ่ด (Whom) คอื ตนเอง ช่วงเวลาทีใ่ช้
บรกิาร (When) คอื เวลา 18.00 – 23.59 น. สถานทีใ่ชบ้รกิาร (Where) คอื ที่บา้น และระบบการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ 
(How) คอื ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตบนมอืถอื 3G/4G 
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การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 จากการวเิคราะห์ ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49 อยู่ใน
ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากที่สุด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 
อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 33 อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.45 อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของ
ประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1.1 เพศ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 พบว่า เพศ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.001 ในดา้นเหตุผลใน
การใช้บริการ (Why) เวลาที่ใช้บริการ (When) และสถานที่ที่ใช้บริการ(Where) และแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
นยัส าคญั 0.01 ในด้านการรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) การใช้บรกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ (What) และการท า
ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน่ให้ใครมากที่สุด  (Whom) และพบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้บรกิาร
แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่
แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในดา้นระบบทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) 

1.2 อายุ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.001 ในดา้นการรูจ้กั
แอปพลิเคชัน่จากใคร (Who) การใช้บริการอะไรบนแอปพลิเคชัน่  (What) เหตุผลในการใช้บริการ (Why) การท า
ธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่ใหใ้ครมากทีส่ดุ (Whom) เวลาทีใ่ชบ้รกิาร (When) สถานทีท่ีใ่ชบ้รกิาร (Where) และระบบที่
เขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) 

1.3 ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทยเน็กซ ์ในการท า
ธรุกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบว่า ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์  ในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.001 ใน
ดา้นการรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) การใชบ้รกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ (What) การท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่
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ให้ใครมากทีสุ่ด (Whom) เวลาที่ใช้บรกิาร (When) และสถานที่ทีใ่ชบ้รกิาร (Where) และพบว่า ระดบัการศกึษาไม่มี
ความสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรใน
เขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในด้านเหตุผลในการใช้บรกิาร (Why) และ
ระบบทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) 

1.4 อาชีพ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบว่า อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์  ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.001 ในดา้น
การรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) การใชบ้รกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ (What) เหตุผลในการใชบ้รกิาร (Why) การ
ท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่ใหใ้ครมากทีส่ดุ (Whom) เวลาทีใ่ชบ้รกิาร (When) สถานทีท่ีใ่ชบ้รกิาร (Where) และระบบ
ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) 

1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทยเน็กซ์ ใน
การท าธรุกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.001 ใน
ดา้นการรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) การใชบ้รกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ (What) เหตุผลในการใชบ้รกิาร (Why) 
เวลาทีใ่ชบ้รกิาร (When) สถานทีท่ีใ่ชบ้รกิาร (Where) และระบบทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) และ
พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในด้านการท า
ธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่ใหใ้ครมากทีส่ดุ (Whom) 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย
เน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านการรู้จ ัก
แอปพลิเคชัน่จากใคร (Who) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นการรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร  
(Who) แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.001 ในดา้นการสง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 
0.01 ในดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และแตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นพนกังาน
ผู้ให้บรกิาร และพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลเิคชัน่
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กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ในด้านการรู้จ ัก
แอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ 

2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย

เน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช การใช้บริการอะไร
บนแอปพลิเคชัน่ (What) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการใช้บริการอะไรบน
แอปพลเิคชัน่ (What) แตกต่างกนัทางสถิตทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.001 ในดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และ แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นการใชบ้รกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ (What) ไม่แตกต่างกนัทาง
สถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ 

2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย

เน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพืน้ท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านเหตุผลในการใช้
บริการ (Why) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นเหตุผลในการใชบ้รกิาร (Why) 
แตกต่างกนัทางสถิตทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.001 ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่าง
กนัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.01 ในด้านผลิตภณัฑ์ และ แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั  0.05 ในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้าน
เหตุผลในการใชบ้รกิาร  (Why) ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ในดา้นราคา ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร 
และดา้นกระบวนการ 

2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย
เน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านการท าธุรกรรม
ผา่นแอปพลิเคชัน่ให้ใครมากท่ีสุด (Whom) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นการท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่
ใหใ้ครมากทีสุ่ด (Whom) พบว่า แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 ในดา้นราคา และ แตกต่างกนัทางสถติทิี่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นผลติภณัฑ ์และพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ดา้นการท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่ใหใ้ครมากทีสุ่ด (Whom) ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
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2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย
เน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านเวลาท่ีใช้บริการ 
(When) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านเวลาที่ใช้บริการ (When) 
แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.001 ในดา้นราคา และพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ดา้นเวลาทีใ่ชบ้รกิาร  (When) ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 

2.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย
เน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านสถานท่ีท่ีใช้
บริการ (Where) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้านสถานที่ที่ใช้บรกิาร (Where) 
แตกต่างกนัทางสถิติทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 ในดา้นผลติภณัฑ ์และด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัทางสถิติที่
ระดบันัยส าคญั 0.05 ในด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร และพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ด้านสถานที่ทีใ่ช้บรกิาร (Where) ไม่แตกต่างกนัทางสถิตทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 ในด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ 

2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทย

เน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ของประชากรในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านระบบท่ีเข้าใช้
บริการแอปพลิเคชัน่กรงุไทยเน็กซ ์(How) 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดา้นระบบทีเ่ขา้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่
กรุงไทยเน็กซ ์(How) แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.001 ในดา้น ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ และแตกต่างกนัทางสถติิทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ในด้านพนักงานผู้ใหบ้รกิาร และด้าน
กระบวนการ และพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่
กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้านระบบที่เขา้ใช้
บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในดา้นราคา และด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
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สรปุและวิจารณ์ผล 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ เนื่องจากเพศหญงิ อาจจะเป็นเพศทีใ่หค้วามส าคญักบัสิง่ที่
สามารถอ านวยความสะดวกมาก และเพื่อทีจ่ะใหส้ามารถน าไปพฒันาใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมการในใชบ้รกิารมากขึน้ ใน
ส่วนของอายุจะอยู่ในช่วง อายุ 25 – 34 ปี เนื่องจากอาจเป็นกลุ่มที่ชอบใช้บรกิารในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื มากกว่าการท าธุรกรรมผ่านหน้าเคาน์เตอรธ์นาคาร เพราะมคีวามสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเน่ืองจากอาจเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนั ยอมรบักบัการ
เปลีย่นแปลงและสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคดจิติอลปัจจุบนั
ได้ ส่วนด้าน อาชพี ขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานรฐั อาจเป็นเพราะหน่วยงานเหล่านี้ไดม้กีารตดิต่อ ท า
ธุรกรรมต่างๆ กบัทางธนาคาร เช่น การโอนเงนิเดอืนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ 
10,001 – 20,000 บาท คาดว่าเป็นกลุ่มผูใ้ชท้ีไ่ม่มคีวามเสีย่งมากในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ด้านพฤติกรรมการใช้งานแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ของประชากรในเขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัแอปพลเิคชัน่ จากพนักงานแนะน า อาจเป็นเพราะ มกีารเชญิชวนลู กค้าให้
สมัครท าแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในด้านการใช้บริการ การโอนเงินภายในธนาคารและต่างธนาคารผ่าน
แอปพลเิคชัน่มากที่สุด ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมผ่านทางมอืถอื ที่มคีวามสะดวกในการท าธุรกรรมได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ประหยดัเวลาในการเดนิทาง ลดค่าใชจ้่ายต่างๆได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรนิประภา พนัธไ์ชย (2556) ไดศ้กึษา
ทศันคตกิารใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น พบว่า เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตเนื่องจากความสะดวกสบาย  และรู้จกับรกิาร
ธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตจากพนักงานธนาคารกรุงไทย ซึ่งการท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่นัน้ ส่วนใหญ่จะท าให้
ตนเอง เนื่องจากอาจเป็นสิง่อ านวยความสะดวกใหก้บัตนเองมากที่สุด เวลาที่ใช้บรกิารนัน้จะเป็นช่วงเวลา 18.00 – 
23.59 น. และสถานทีท่ีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ดจะเป็นทีบ่า้น เนื่องจากช่วงเวลานัน้ อาจเป็นช่วงเวลาหลงัจากเลกิงาน ซึ่ง
ธนาคารกไ็ดปิ้ดท าการจงึท าใหต้อ้งท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่บนมอืถอืและทีท่ีส่ะดวกทีส่ดุกเ็ป็นทีบ่า้น เพราะมคีวาม
เป็นสว่นตวั และสว่นใหญ่นัน้จะเขา้ใชง้านผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตบนมอืถอื 3G/4G เน่ืองจากสะดวก สามารถท าธุรกรรม
ไดทุ้กที ่ทุกเวลา แค่มโีทรศพัทม์อืถอืทีม่อีนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้ ธนาคารจงึควรสง่เสรมิเรื่องความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่ ใหแ้อปพลเิคชัน่สามารถใชง้านง่าย และไม่ซบัซอ้น อกีทัง้การทีท่ราบเวลาทีส่่วนใหญ่
ผูบ้รโิภคจะใชบ้รกิาร อาจมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ประชาสมัพนัธแ์อปพลเิคชัน่ในเวลานัน้ใหม้าก เพราะจะ
ท าใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุและรวดเรว็ 

เหน็ไดว้่า ผูบ้รโิภคค่อนขา้งค านึงถงึความปลอดภยัในการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่มาก ทางธนาคารเองจงึควร
พฒันาระบบความปลอดภัยใหผู้บ้รโิภคหรอืลูกคา้เกดิความมัน่ใจในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่กรุง
ไทยเน็กซ ์อกีทัง้ความสะดวกในการใชง้านกเ็ช่นเดยีวกนั ควรมกีารพฒันาระบบอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ สว่นดา้น
ราคา ผูบ้รโิภคค่อนขา้งยอมรบัในดา้นราคาเน่ืองจากเป็นการใชง้านแอปพลเิคชัน่ฟร ีโดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ อกีทัง้การ
ท าธุรกรรมผ่าแอปพลเิคชัน่นัน้ นอกจากเกดิความสะดวกสบาย ประหยดัค่าใชจ้่ายในหารเดนิทางแลว้ ยงัช่วยประหยดั
ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน่ เพราะ การท าธุรกรรมใดๆ บนแอปพลิเคชัน่นัน้ จะไม่มี
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ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการเกดิขึน้ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถดงึดูดผูบ้รโิภคใหม้าใชง้านไดอ้กีดว้ย การทีแ่อปพลเิคชัน่ มี
การรองรบัการใหส้มารถช าระค่าสนิคา้และบรกิารต่างๆจากหน่วยงานภายนอก การประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั อกีทัง้
การทีพ่นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้าน การแกปั้ญหาเกี่ยวกบัการใชง้านของผูบ้รโิภคได ้ย่อมท าใหเ้กดิความ
มัน่ใจแก่ผู้บรโิภค ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคด้วย รวมถึงการที่ธนาคารมีภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอสงัคม และการพฒันา
กระบวนการต่างๆในการใชง้าน กเ็ป็นสิง่ทีส่ามารถท าให้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป จงึเหน็ได้ว่า ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางกาตลาด มคีวามสมัพนัธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1. ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการทีแ่อปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์มรีปูแบบ
ของการบรกิารที่หลากหลาย อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากที่สุด ดงันัน้ การมีการบริการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น 
สามารถช าระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงานภายนอกได ้เป็นสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคใน
ดา้นผลติภณัฑไ์ด ้เน่ืองจากเป็นสิง่ทีอ่ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 2. ดา้นราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบั การไม่มคี่าธรรมเนียมรายปีในการใชบ้รกิาร
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ ดงันัน้ การไม่มคี่าธรรมเนียมในการเขา้ใชบ้รกิาร จะเป็น
สิง่ทีส่ามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคหนัมาใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ซึง่ในปัจจุบนัทางธนาคารกไ็ม่มคี่าธรรมเนียมรายปี เพราะ
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์สามารถใชง้านไดฟ้ร ีสมคัรฟร ีและดาวน์โหลดไดฟ้ร ีซึง่เรยีกไดว้่าดา้นราคาค่อนขา้งเป็น
จุดเด่นอยู่แลว้ 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบั สามารถสมคัรแอปพลเิคชัน่
กรุงไทยเน็กซไ์ดทุ้กสาขาของธนาคาร อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ ซึง่ไม่เป็นขอ้จ ากดัในการสมคัร สามารถสมคัร
ไดทุ้กที ่ไม่จ าเป็นต้องเป็นสาขาของบญัช ีนอกจากนี้แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์สามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
ตอ้งมาท าธุรกรรมทีส่าขาอกีดว้ย ดงันัน้ การทีผู่บ้รโิภคสามารถสมคัรทีไ่หนกไ็ด ้หรอือาจจะสมคัรไดด้ว้ยตนเอง นับว่า
เป็นสิง่ทีส่ามรถสรา้งแรงจงูใจในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่อกีย่างหนึ่ง เช่นกนั 

 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบั การประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบั
ระบบรกัษาความปลอดภยัของแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์อย่างเพยีงพอ อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากที่สุด ดงันัน้ 
ความปลอดภัยจึงเป็นสิง่ที่ผู้บริโภคค่อนข้างให้ความส าคัญมาเป็นอนัดับหนึ่ง การประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับควา ม
ปลอดภยั สามารถท าใหผู้บ้รโิภคกลา้ทีจ่ะใช ้และมัน่ใจในความปลอดภยั สามารถเพิม่การใชง้านของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
และลดการท ารายการผ่านหน้าเคาน์เตอรธ์นาคารได ้

 5. ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบั การที่พนักงานธนาคารหรือ
พนักงานคอลเซนเตอรม์คีวามเชีย่วชาญและมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ดงันัน้ 
การทีพ่นกังานผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูค้วามสามรถมากพอ ในการแนะน า ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร จะเป็นสิง่ที่
กระตุ้นใหเ้กดิการใช้ เพิม่ความมัน่ใจให้กบัผู้บรโิภคได ้เนื่ องจากการท าธุรกรรมอาจจะเกดิขอ้ผดิพลาด ไม่ว่าจากตวั
ผู้ใช้บริการเอง หรือตัวระบบแอปพลิเคชัน่ แต่พนักงานสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ ดังนัน้ การเพิ่มความรู้ 
ความสามารถใหพ้นกังาน โดยการฝึกอบรม อาจสามารถท าใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถเพิม่มากขึน้ 
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 6. ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบั ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์
ของธนาคารกรุงไทยมคีวามน่าเชื่อถอื อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด อาจะเป็นเพราะ ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบนั
ทางการเงนิทีอ่ยู่คู่กบัคนไทยมานาน ดงันัน้ การสรา้งเชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององคก์รนัน้ ทางธนาคารอาจมกีารจดั
กจิกรรมช่วยเหลือสงัคม ให้เป็นที่รู้จกั การเขา้ไปช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งเป็นสิง่ที่ท าให้ธนาคาร
สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัธนาคารเอง และเป็นการประชาสมัพนัธธ์นาคารใหชุ้มชนรูจ้กัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการ
บอกใหรู้ว้่าตอนนี้ธนาคารมนีโยบายอย่างไร ซึง่จดัไดว้่าเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รและการประชาสมัพนัธ์
องคก์รใหภ้ายนอกไดรู้จ้กัมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

 7. ดา้นกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบั การทีแ่อปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ให้
ความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้รกิารในการท าธุรกรรมแต่ละครัง้ อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด เหน็
ได้ว่าความปลอดภยัในการท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่นัน้ ค่อนขา้งเป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัในอนัดบัต้นๆ 
ดงันัน้ การสร้างความปลอดภยั ให้เกดิความมัน่ใจ ในการท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ เป็นสิง่ที่สามารถกระตุ้นในการใช้
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซไ์ด ้

การทดสอบสมมติฐาน สรปุได้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน โดยรวมแล้วมี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรใน
เขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ดงันัน้ การทีพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงไป ทางองคก์ร หรอืธนาคารกต็อ้ง
มกีารปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชัน่ ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้ได ้เพราะ ไม่ว่าจะเป็น 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ก็เป็นกลุ่มผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการใช้งาน
แอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซเ์ช่นเดยีวกนั จงึเหน็ไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรในเขตพืน้ที ่จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติวตั ศรสีุวรรณ (2557) ไดท้ าการศกึษา ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิาร K–Cyber Banking 
ธนาคารกสกิรไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ระดบัการศกึษา
และรายได ้มผีลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิาร K–Cyber Banking ธนาคารกสกิรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรนิประภา พนัธ์ไชย (2556) ได้ศกึษาทศันคติการใช้บรกิารธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี รายได ้ทีต่่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยรวมแล้ว มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ของประชากรใน
เขตพื้นที่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ดงันัน้ การรู้จกัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) การใช้บรกิารอะไรบนแอปพลเิคชัน่ 
(What) เหตุผลในการใช้บรกิาร (Why) การท าธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชัน่ให้ใครมากที่สุด (Whom) เวลาที่ใช้บริการ 
(When) สถานทีท่ีใ่ช้บรกิาร (Where) และระบบทีเ่ขา้ใช้บรกิารแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ ์(How) มคีวามสมัพนัธก์บั
ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ซึง่ในการรูจ้กัแอปพลเิคชัน่จากใคร (Who) นัน้ ผูบ้รโิภคค่อนขา้งใหค้วามส าคญัใน
ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถยีร (2557) ศกึษาคน้ควา้อสิระใน
หวัขอ้เรื่อง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร 
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KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจเป็นรายดา้นพบว่า  อยู่ในระดบัเหน็ว่ามี
ความส าคญัมากทีส่ดุ คอื ดา้นราคาค่าบรกิาร และอยู่ในระดบัเหน็ว่ามคีวามส าคญัมากคอื ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้น
สภาพแวดลอ้มการบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นผูใ้หบ้รกิาร และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัรินทร์ แสนศิริพนัธุ์ (2555) ได้ศกึษา “ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติการทา
ธุรกรรมทางการเงนิทางอนิเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของวยักลางคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจยัด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติในการเลือกทาธุรกรรมผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตแบงกิง้ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์บุญน าศริกิจิ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ซึง่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา ของการศกึษาค้นคว้าอสิระในครัง้นี้ ได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้
การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้มคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ และสดุทา้ยนี้ คุณค่าอนัพงึมจีากการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบั
นี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ และวางรากฐาน
การศกึษาแก่ผูว้จิยั 

เอกสารอ้างอิง 

เคลด็ลบัการตลาดออนไลน์. (2557, 18 กนัยายน). วเิคราะหล์กูคา้ดว้ยทฤษฎ ี6Ws. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก :  

http://blog.itopplus.com/tips/id_286_success+by+6WS. (วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู 23 ธนัวาคม 2561) 

จติวตั ศรสีวุรรณ. (2557). ความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรงุเทพ 

มหานครและปริมณฑล. วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบรหิารธุรกจิ, 4(1), 482–483. 

ฉลองศร ีพมิลสมพงศ.์ (2548). การวางแผนและการพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ).  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ คณะมนุษยศาสตร.์ 

ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถยีร. ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรงุเทพมหานคร.  

ศกึษาคน้ควา้อสิระ คณะบรหิารธุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2557. 

ธงชยั สนัตวิงษ.์ (2540). พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : http://www2.bot.or.th/statistics/
 ReportPage.aspx?reportID=688&language=th. (วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู : 1 ธนัวาคม 2561) 

ธนาคารกรุงไทย. (2561). [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.ktb.co.th/. (วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู : 1  ธนัวาคม 2561) 

พชัรนิทร ์แสนศริพินัธุ.์ (2555). ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธต่์อทศันคติการทาธรุกรรมทางการเงินทางอินเตอรเ์น็ต 

แบงคก้ิ์ง ของวยักลางคนในเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร. จุลนิพนธห์ลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัศลิปากร. 

http://blog.itopplus.com/tips/id_286_success+by+6WS
http://www2.bot.or.th/statistics/%09ReportPage.aspx?reportID=688&language=th
http://www2.bot.or.th/statistics/%09ReportPage.aspx?reportID=688&language=th
https://www.ktb.co.th/


15 
 

ศรนิประภา พนัธไ์ชย. (2556). ทศันคตกิารใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตของลกูคา้. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั  

(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น. สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สถาบนัการเงนิในยุคดจิติอล. (2559, 4 กรกฎาคม). [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.gsb.or.th/
 getattachment/8d7a5d95-b808-49b4-a871-7f985f1f7d38/2IN_hotissue_Digital_bank_detail.aspx. 

(วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู : 1 ธนัวาคม 2561) 

อารว์ายทไีนน์. (2561, 19 ตุลาคม). ณเดชน์ คกูมิยิะ ขึน้แท่นพรเีซน็เตอรแ์อป กรุงไทย NEXT พลกิโฉม  

Mobile Banking ครัง้ยิง่ใหญ่. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.ryt9.com/s/prg/2902842.  

(วนัทีส่บืคน้ขอ้มลู : 13 ธนัวาคม 2561) 

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control  

(14th Global ed.).Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Yamane, T. (1973). Statistic: An introductory analysis (3rd ed.). New York : Harper & Row. 

 

 

https://www.gsb.or.th/%09getattachment/8d7a5d95-b808-49b4-a871-7f985f1f7d38/2IN_hotissue_Digital_bank_detail.aspx
https://www.gsb.or.th/%09getattachment/8d7a5d95-b808-49b4-a871-7f985f1f7d38/2IN_hotissue_Digital_bank_detail.aspx
https://www.ryt9.com/s/prg/2902842

