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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน
ธนาคารกรงุไทยผ่านแอพพลิเคชัน่ KrungThai Next 

ณฐัวุฒ ิสาสนิธุ*์ 

บทคดัย่อ 

การค้นคว้าอิสระในครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงานธนาคารกรุงไทยผ่านแอพพลิเคชัน่ 
KrungThai Next ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ท าการศึกษาโดยตอบ
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติ รวมถึง
การศกึษาทฤษฎ ีบทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี  

ผลการวจิยัพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย มีพฤติกรรมการใช้ E – Wallet 
ผา่นแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next  ใชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัการโอนเงนิ ดว้ยเหตุผล
ความสะดวกและความรวดเร็ว ช่วงเวลาที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ เวลา 11.01 – 
16.00 น. นิยมรบัรูข้่าวสารผ่านช่องทาง Intranet  แต่ละเดอืนมคีวามถี่ในการใช้งาน 
3 – 5 ครัง้ สถานที่ทีน่ิยมมากทีสุ่ดคอืทีพ่กัอาศยั  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยั
การยอมรบัการใช้เทคโนโลย ีและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการใช้ E – Wallet ผ่านแอพพลิเคชัน่ KrungThai Next ในด้านรูปแบบ
ธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นเหตุผลในการเลอืกท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นแอพพลเิคชัน่
ดา้นช่วงเวลาในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ ด้านแหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสาร และด้าน
ความถี่ในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ แต่ไม่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้งานในด้าน
สถานทีใ่นการท าธุรกรรมทางการเงนิผา่นแอพพลเิคชัน่   

ค าส าคญั : ปัจจยัประชากรศาสตร ์, ปัจจยัการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ี, ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาขาการตลาด หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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Abstract 

The objective of this independent study was to study the factors 
influencing the behavior of using E-Wallet of Krung Thai Bank employees via 
KrungThai Next application. The study was conducted through 400 employees 
of Krung Thai Bank in Bangkok area. Answering questions in an online format. 
A being analyzed with statistical tools and related researched documents in 
the past.  

The research found most of them use A applications for money 
transfers, convenience, and that rapid. The most active period is from 11.01 
a.m. to 4.00 p.m. Popularly receiving news through intranet channels. the 
frequency of use is 3-5 times per month and the most popular place is there 
of access to the applicator residences. The demographic factor, technology 
adoption factors and marketing mix factors influence the behavior of using E-
Wallet via KrungThai Next application in terms of financial transactions, the 
reasons for choosing to conduct financial transactions through the application, 
the time of use of the application, source of information and the frequency of 
using applications. But there is no influence in terms of the place of using 
financial transactions through the application. 

Keyword : demographic factor , technology adoption factors ,marketing factor 

บทน า 

 ในปัจจุบันนัน้ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทส าคญัในโลกทาง
การเงนิเป็นอย่างมาก อกีทัง้โลกก าลงัพฒันาเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด มผีลใหพ้ฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัและเทคโนโลยี  ซึ่งสถาบันทางการเงิน                
ในประเทศไทย  ได้มีการก าหนดรูปแบบการให้บ ริการทางการเงินต่ างๆ                        
เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคยุคใหม่ ที่เน้นความ
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สะดวก รวดเรว็ สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิได้ตลอดเวลา 24 ชม. ผ่านอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น สมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ท าใหปั้จจุบนัผูบ้รโิภคมกีารท าธุรกรรม
ทางการเงินโดยใช้เงินสดน้อยลง เปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิต หรือ Mobile Banking        
เพื่อการช าระค่าสนิคา้และบรกิารมากขึน้ สะท้อนใหเ้หน็ว่าสงัคมในปัจจุบนันัน้เขา้สู่
ยุ คดิจิตอล  จากพฤติกรรมดังกล่ าว  ส่ งผล เพื่ อ ให้ภ าคธุ รกิจ  เช่ น  ร้านค้า 
หา้งสรรพสนิคา้ หนัมาใชก้ารช าระเงนิผา่นอวีอลเลต็มากขึน้   

 พบว่าจากข้อมูลสถิติธุรกรรมการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย                         
ปี 2553 – เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มการท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น
ช่องทางอีวอลเล็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทัง้ในด้านปรมิาณและมูลค่าการช าระเงนิ 
นอกจากนี้การเตบิโตของธุรกจิอคีอมเมริซ์สรา้งโอกาสในการช าระเงนิเพื่อซื้อสินค้า
หรอืบรกิารผา่นสมารท์โฟนซึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย จากเดมิผูบ้รโิภคช าระ
ค่าสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ดว้ยเงนิสด แต่ปัจจุบนัถูกแทนที่ด้วยการจ่ายเงนิรูปแบบ
ใหม่ที่เรยีกว่า “ อีวอลเล็ต”  ซึ่งสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐาน ระบบการช าระเงนิแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาต ิที่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้งาน          
อวีอลเล็ตอย่างแพร่หลาย ประโยชน์ของอวีอลเล็ต คอื สามารถท าธุรกรรมทางการ
เงนิได้ตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านโทรศพัท์มอืถอืและอนิเตอรเ์น็ทซึ่งมบีรกิารทางการเงนิ 
เช่น โอนจ่ายค่าสินค้า ช าระค่าสินค้าต่างๆ  โดยไม่ต้องพกเงินสด ลดค่าใช้จ่าย               
ของผูป้ระกอบการ และช่วยใหผู้ใ้ชป้ระหยดัค่าธรรมเนียมในการโอนทีถู่กกว่า   

  ซึ่งจากที่กล่าวมาขา้งต้นเกี่ยวกบัการใช้อีวอลเล็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมกีารขยายตวัในสงัคมอย่างกวา้งขวาง ประกอบกบัปัจจุบนัผูว้จิยัก าลงั
ท างานอยู่ในสถาบนัการเงนิ ซึ่งก็คอื บมจ.ธนาคารกรุงไทย นัน้ จงึเป็นสาเหตุใหเ้กดิ
การศึกษางานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้ E- Wallet ของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่านแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next เพื่อน าขอ้มูล
ทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันาประสทิธภิาพดา้น
การใหบ้รกิารของธนาคารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 ผู้ วิจัย  จัดท างาน วิจัย เล่ มนี้  เพื่ อศึกษ า เกี่ ย วกับ 1) ปั จจัย ลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์  2) ปัจจยัการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี 3) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ผา่นแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next  

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

            ตวัแปรตน้                      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 
4. รายไดเ้ ลีย่ต่อเดอืน 
5. สถานภาพ 

ปัจจยัทีก่ารยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี 
1. ความคาดหวงัจากการใชง้าน                                     
2. อทิธพิลทางสงัคม 
3. สิง่อ านวยความสะดวก 
4. การรบัรูค้วามเสีย่งในการใชง้าน  
 

พฤตกิรรมการใช ้E – Wallet ของพนกังาน
ธนาคารกรงุไทยผา่นแอพพลเิคชัน่ KrungThai 
Next 
1. รปูแบบธุรกรรมทางการเงนิ 
2. เหตุผลในการเลอืกท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น
แอพพลเิคชัน่  
3. ชว่งเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่  
4. แหล่งทีม่าของขอ้มลูขา่วสารในการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่  
5. ความถีใ่นการใชง้านแอพพลเิคชัน่  
6. สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น
แอพพลเิคชัน่  

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลติภณั  ์                                    
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจัยท าการศึกษาพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน  
11,200 คน โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จากวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเ พาะเจาะจง (Purposive Sampling) และท าแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Questionnaire) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 มกีารเก็บขอ้มูลที่ใช้ในการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data )  
เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง โดยการใช ้Google Form 
ในการสร้างแบบสอบถาม ต่อมาท าการกระจายแบบสอบถามผ่านทาง e-mail ,                
Line Application , และ Face Book โดยผู้วิจัย ตัง้ค าถามจากการศึกษาข้อมูลใน 
หนังสือ ต ารา บาทความทางวิชาการ งานวิจยัของบุคคลอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต 
เพือ่ใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 งานวจิยัเล่มนี้ เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึ่งรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ใช้นัน้แบ่งเป็น  4  ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-Lit) ให้เลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 
ตอนที ่2  เกีย่วกบัปัจจยัการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช ้
E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next  
ตอนที ่3 เกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช ้
E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next 
ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 จะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating Scale ) โดยมเีกณ ์ในการใหค้่าน ้าหนักของการประเมนิเป็น 
5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริ์ท ตอนสุดท้ายคอืตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ก า ร ใช้  E- Wallet ข อ งพ นั ก ง าน  ธ น าค า รก รุ ง ไท ย  จ า กั ด  (ม ห าช น  )                               
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ผา่น KrungThai Next ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-Lit) 
เลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 

สรปุผลการวิจยั  

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม จ านวน 400 คน สามารถแบ่งเป็น       
เพศชาย 50%  เพศหญิง 50% ส่วนใหญ่ มอีายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คดิเป็น 42.75% 
มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรคีดิเป็น 52.75%  ในส่วนของรายได้อยู่ในระดบั 
25,001 – 35,000 บาท คดิเป็น 37.50% และมสีถานภาพโสดเท่ากบั 53.25%  

สว่นของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยโีดยภาพรวม
ผูต้อบค าถามใหค้วามส าคญักบัความคาดหวงัจากการใชง้าน มคี่าเ ลีย่เท่ากบั 4.83 
เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าผูต้อบค าถามให้ความส าคญักบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ผู้ตอบค าถามให้ความส าคัญมากที่สุดซึ่งมีค่าเ ลี่ย
เท่ากบั 4.85  

ต่อมาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาด โดยภาพรวม
ผู้ตอบค าถามให้ความส าคญักบัช่องทางการให้บรกิาร มีค่าเ ลี่ยเท่ากบั 4.84 เมื่อ
พจิารณารายละเอยีด พบว่าการดาวน์โหลดแอพ KrungThai Next สามารถรองรบัได้
ทัง้ระบบปฏบิตักิาร IOS และ Android เป็นปัจจยัทีผู่ต้อบค าถามใหค้วามส าคญัมาก
ทีสุ่ดซึง่มคี่าเ ลีย่เท่ากบั 4.86   

ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้ KrungThai Next ของผู้ตอบค าถามนั ้น 
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการโอนเงิน คิดเป็น 
33.25% ดว้ยเหตุผลความสะดวกและความรวดเรว็ คดิเป็น 46.25% ช่วงเวลาทีม่กีาร
ใชง้านมาก ทีสุ่ดคอื เวลา 11.01 – 16.00 น. คดิเป็น 36.00% ซึ่งส่วนใหญ่รบัรูข้อ้มูล
ข่าวสารจากอนิทราเน็ตเท่ากบั 34.75% มคีวามถี่ในการใชง้านต่อเดอืนใชง้าน 3 – 5 
ครัง้ คดิเป็น 35.00% และมกัจะใช้งาน KrungThai Next ส่วนใหญ่คอืที่พกัอาศยัคดิ
เป็น 41.5% 
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ต่อมาในส่วนของผลการวเิคราะห์พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้               
E – Wallet ผ่าน KrungThai Next  นัน้ จะเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อรูปแบบ
ธุรกรรมทางการเงนิ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพการสมรส  การยอมรบัการใช้
เทคโนโลยใีนดา้นสิง่อ านวยความสะดวก , ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งในการใชง้าน  และ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการใหบ้รกิาร ต่อมาพฤตกิรรมด้านเหตุผลใน
การเลือกท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน KrungThai Next มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมดงักล่าวมีเพียงด้านเดียว คือการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีด้านการรบัรู้
ความเสี่ยงในการใช้งาน ส าหรบัพฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการใช้งาน KrungThai 
Next มปัีจจยัที่มอีิทธพิล ได้แก่ สถานภาพการสมรส การยอมรบัการใช้เทคโนโลยี
ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งในการใชง้าน สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณั ์ ,ราคา 
รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของพฤติกรรมด้านแหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสาร มีปัจจยัที่มีอิทธิพลได้แก่ เพศ อายุ การยอมรบัการใช้เทคโนโลยีในด้าน
ความคาดหวงัจากการใช้งาน,อทิธพิลทางสงัคมและการรบัรูค้วามเสีย่งในการใชง้าน 
สว่นประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด  ต่อมาดา้นความถี่ในการใชง้าน 
KrungThai Next มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพการสมรส การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยดีา้นอทิธพิลทางสงัคม ,
สิ่งอ านวยความสะดวก และการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณั แ์ละการส่งเสรมิการตลาด   ในสว่นของพฤตกิรรมสุดทา้ยคอื 
พฤตกิรรมดา้นสถานทีก่ารท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น KrungThai Next ไม่มปัีจจยัที่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดงักล่าว  

อภิปรายผล 

จากการศกึษาพบว่า เพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช ้E – Wallet 
ของพนกังาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ทีแ่ตกต่างกนั
ในดา้นธุรกรรมทางการเงนิ ,แหล่งทีม่าของขอ้มูลข่าวสาร และ ความถีข่องการใชง้าน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์,2550 กล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศ 
ท าใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั จงึท าใหเ้ป็นตวัแปรส าคญัใน
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การแบ่งส่วนตลาด และยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค 
นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยั ของณิชา อยู่ประเสรฐิ,2562 ได้ศึกษาเกี่ยวกบั
พฤติก รรมการใช้บ ริก าร  Mobile Wallet ส าห รับ ผู้ ใช้ สม าร์ท โฟน ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Mobile Wallet ดา้น
ความถีใ่นการใชบ้รกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 

อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกันในด้าน
ธุรกรรมทางการเงิน , แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร และ ความถี่ของการใช้งาน               
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ ,2550 บอกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่างกนั ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนที่มอีายุ
น้อย มคีวามที่อสิระเสร ีมากกว่าคนอายุมาก ซึ่งคนอายุมากมกัยดึถอืวฒันธรรมเดมิ 
ๆ อีกทัง้คนที่มอีายุมากกว่า จะใช้สื่อต่างๆ เพื่อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในชวีิต
มากกว่าเพื่อความบนัเทิง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณิชา อยู่ประเสรฐิ ,2562 
พบว่า ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุต ่ากว่า 18-25 ปี มพีฤตกิรรมการใช้บรกิาร Mobile Wallet 
มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 26-35ปี และผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 36-60 ปี  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของ
พนกังาน ธนาคารกรุงไทยผา่น จ ากดั (มหาชน) ผา่นKrungThai Next แตกต่างกนัใน
ด้านความถี่ของการใช้งาน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรตัน์ 
,2550 การศึกษาเป็นปัจจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกนั คนที่มรีะดบัการศกึษามากจะสามารถรบัรูข้อ้มูลต่างๆได้ดแีละเขา้ใจได้
ดกีว่าคนที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า แต่พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้า
ไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณิชา อยู่ประเสรฐิ 
,2562 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช ้
บรกิาร Mobile Wallet ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 

รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้E – Wallet ของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกันในด้าน
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ธุรกรรมทางการเงนิซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  ศิรวิรรณ เสรรีตัน์,2550 บอกว่า 
รายได้เป็นตัวแปรส าคัญในการศึกษา  คนที่มีรายได้สูงจะสามารถเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยไีดง้า่ยกว่าคนทีม่รีายไดน้้อย แต่ในดา้นขนาดของตลาดนัน้กลุ่มคนทีม่รีาย
น้อยจะเป็นตลาดขนาดใหญ่  

 สถานภาพการสมรสทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใช ้E – Wallet ของ
พนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกนัใน
ดา้นธุรกรรมทางการเงนิ , ด้านช่วงเวลาการใชง้านแอพพลเิคชัน่ และด้านความถี่ใน
การใชง้าน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ชลฐั กล่อมประเสรฐิ ,2559 กล่าวไวว้่า
สถานภาพครอบครวั ประกอบด้วย 3 ประการ คอื การเขา้สู่ชวีติสมรส การแตกแยก
ของชีวิตสมรส และการสมรสใหม่ ดังนัน้สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญต่อการ
ตดัสนิใจของบุคคล คนโสดจะมอีสิระทางความคดิ การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้
เวลาน้อยกวา่คนทีม่คีรอบครวั เนื่องจากยงัไมม่ภีาระผกูพนัทางดา้นร่างกายและจติใจ  

การยอมรับ การใช้  เทค โน โลยีด้ านความคาดหวังจากการใช้ งาน                  
ที่ แ ต กต่ า งกัน มี อิ ท ธิพ ลต่ อพ ฤติ ก รรม ก ารใช้  E – Wallet ของพ นั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกัน ในด้าน
แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีความคาดหวงัของ Bartal and 
Matin (อ้างถึงใน พิไลวรรณ จันทรสุกรี, 2540) โดยอ้างจากความคาดหวังตาม
แนวคิดของ Vroom ซึ่งได้บอกว่า ความคาดหวงัประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
ความคาดหวงัในการพยายามที่จะกระท า    ความคาดหวงัต่อผลลพัธ์  และความ
คาดหวงัต่อรางวลั อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบนัพนักงานธนาคารกรุงไทย มใีช้เทคโนโลยี
มากขึน้ โดยมุ่งเน้นการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกบัใชง้าน KrungThai Next                      
ผ่าน Intranet ของธนาคารมากกว่าการรรบัรูข้่าวสารจากช่องทางอื่นๆ ซึ่ง Intranet 
ของธนาคารจะตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารน าเสนอขอ้มลูที่ถูกตอ้งและ
ทนัสมยั สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ณิชา อยู่ประเสรฐิ,2562 ซึ่งผลของงานวจิยัพบว่า การยอมรบัและการใช้เทคโนโลย ี
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ดา้นความคาดหวงัที่ไดจ้ากการใช้งาน มอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Mobile 
Wallet 

การยอมรบัการใช้ เทคโนโลย ีด้านอทิธพิลทางสงัคมที่แตกต่างกนัมอีิทธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกนัในด้านแหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารและความถี่
ของการใชง้านแอพพลเิคชัน่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุณยาพร จ านงคฤ์ทธิ ์(2561) 
ได้ศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) โดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎรีวมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ แนวคดิ การรบัรูค้วาม
เสี่ยง และความไวว้างใจ พบว่าปัจจยัรวมการยอมรบั การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ                
ที่ประกอบด้วย ความคาดหวงัด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวงัจากการพยายาม 
อิทธิพลทางสงัคม และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งาน
แอพพลเิคชัน่กระเป๋าเงนิออนไลน์อยา่งต่อเนื่อง 

การยอมรบัการใช้ เทคโนโลยีด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกัน          
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกันในด้านธุรกรรมทางการเงินและ              
ดา้นความถีข่องการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุณยาพร จ านงคฤ์ทธิ ์,2561  

การยอมรบัการใช้ เทคโนโลยดีา้นการรบัรูค้วามเสีย่งในการใชง้านที่แตกต่าง
กนัมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกันในด้านธุรกรรมทางการเงิน , ด้าน
เหตุผลการเลอืกใชง้าน , ดา้นช่วงเวลาการใชง้าน , ดา้นแหล่งทีม่าของขอ้มลูข่าวสาร  
และดา้นความถีข่องการใชง้านแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จญิาดา แก้วแทน,2557 ที่ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิสก์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน กรณีศกึษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปทุมธานี พบว่า ปัจจยัด้านทัศนคติด้านการรบัรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นอุปกรณ์สมารท์โฟน 
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สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณั ท์ีแ่ตกต่างมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KrungThai 
Next ที่แตกต่างกันในด้าน ช่วงเวลาการใช้งาน และด้านความถี่ของการใช้งาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโคเลอร ์อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44 อา้ง
ถงึใน สุรสฐิ อนิต๊ะ, 2551, หน้า 26) กล่าวว่า ผลติภณั ์ Product หมายถงึ สิง่ใด ๆ 
ทีน่ าเสนอเพื่อตอบสนองสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของตลาด
หรอืผู้บรโิภคได้  ซึ่งในครัง้นี้ผูว้จิยัพบว่าในด้านผลิตภณั ์ ผู้บรโิภคให้ความส าคญั
กบัคุณค่าในเรื่องความสะดวก รวดเรว็ในการท าธุรกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KrungThai 
Next ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นช่วงเวลาการใชง้าน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุรสฐิ อนิต๊ะ 
(2551, หน้า 26) กล่าวไวว้่า ราคา เป็นการแลกเปลีย่นผลติภณั ร์ะหว่างกนัในตลาด 
ทีม่กีารใชเ้งนิเป็นสื่อกลาง ซึ่งส่งผลต่อการตดัสนิใจในการบรโิภคของผูซ้ื้อทัง้ในดา้น
ของสินค้าบริการ และสินค้าบริโภค อีกทัง้ผู้ประกอบการต่าง ๆ  ใช้ราคาในการ
ประกอบการตดัสนิใจการวางแผนทางการตลาดๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคและเป็นผลประโยชน์สงูสุดแก่ตวัผูป้ระกอบการ ซึง่ผลจากการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการสมคัรเขา้ใชง้าน KrungThai next ไมม่คี่าใชจ้่าย 

สว่นประสมทางการตลาดด้าน ช่องทางการใหบ้รกิารที่แตกต่างกนัมอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกัน ในด้านธุรกรรมทางการเงิน  สอดคล้องกับ
แนวความคดิของ สุรสฐิ อินต๊ะ (2551, หน้า 26) กล่าวไว้ว่า ช่องทางการให้บรกิาร
เป็นการเคลื่อนยา้ยของผลติภณั ห์รอืบรกิารจากผูป้ระกอบการไปสู่มอืของผูบ้รโิภค 
ซึ่งผ่านกระบวนการทางความคดิเพื่อให้ผลติภณั ์หรอืบรกิารนัน้ ๆ ตอบสนองต่อ
ผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็ สะดวก และปลอดภยั จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้งานแอพฯ
เป็นอย่างมาก ซึ่งในงานวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ แอพพลิเคชัน่ 
KrungThai Next สามารถใชง้านไดท้ัง้ระบบ IOS และ Android 
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ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดที่แตกต่างกนัมอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้ E – Wallet ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) 
ผ่าน KrungThai Next ที่แตกต่างกนัในด้านช่วงเวลาการใช้งานแอพพลเิคชัน่ , ด้าน
แหล่งทีม่าของขอ้มูลข่าวสาร และดา้นความถี่ของการใชง้านแอพพลเิคชัน่ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ พิชญา วัฒนะศิริพล,2561 ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
แอพพลเิคชัน่ กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์และผลกระทบต่อแนวทางการปรบัตวัของ
ธุรกจิคา้ปลกี กรณีศกึษาผูใ้หบ้รกิารเอกชนทีม่ิใช่สถาบนัการเงนิ ผลการศกึษาพบว่า
ปัจจยัดา้นกจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาด ส่งผลต่อผูป้ระกอบการทัง้ฝัง่ผูใ้หบ้รกิาร e-
Wallet และฝัง่รา้นคา้ปลกีจะทราบถงึกลยุทธ์ในการรบัมอืกบัผูบ้รโิภคที่มพีฤตกิรรม
การช าระเงนิที่เปลี่ยนแปลงไปได้  สะท้อนให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการใช ้E-Wallet ของผูบ้รโิภค            

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จ ากก ารศึ ก ษ า เรื่ อ ง  พ ฤติ ก รรม ก าร ใช้  E – Wallet ขอ งพ นั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่านแอพพลิเคชัน่ KrungThai Next เห็นได้ว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับความสะดวกรวดเร็วเป็นหลกั เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาและขจดัการสูญเปล่า หากมองถงึจุดนี้ธนาคารควรมนีโยบาย ส่งเสรมิและ
พฒันาแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next ให้มขี ัน้ตอนการท างานที่กระชบั รดักุม และ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ โดยลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็น เพิม่ฟังชนัก์การท างานในแอพทีช่่วย
เพิม่ความสะดวกมากขึน้ เช่น การแสกน QR Code เพือ่ช าระเงนิผ่านหน้าจอ Home  
ปรบัปรุงขัน้ตอนการลงทะเบียนการยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ให้สะดวกยิง่ขึ้น 
เช่น ลดขัน้ตอนการแสกนใบหน้าเนื่องจากการแสกนใบหน้าเป็นอุปสรรคส าหรบั
ผูใ้ชบ้รกิารบางกลุ่ม หากธนาคารมกีารพฒันาแอพพลเิคชัน่ตามขอ้เสนอแนะขา้งต้น
จะช่วยส่งเสริมให้แอพพลิชัน่ KrungThai Next มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในดา้นของจ านวนผูใ้ชง้านเนื่องจากธนาคารมจีุด
แขง็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นพนัธมติรของหน่วยงานภาครฐั รวมถงึรฐัวสิาหกจิ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้วิจยั 

 ในการศึกษาครัง้ต่ อไปควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่ อพฤติกรรมแบบ
เ พาะเจาะจงมากขึ้น โดยศึกษาปัจจัยเชิงลึกที่ส่ งผลพฤติกรรมการใช้งาน
แอพพลิ เคชั น่  KrungThai Next เช่ น  จากการศึกษ าในครัง้นี้ พ บ ว่ าผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านแอพพลิเคชัน่ 
KrungThai Next เกีย่วกบัการโอนเงนิ และเหตุผลสว่นใหญ่ในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิผ่านแอพพลเิคชัน่ KrungThai Next เนื่องจากมคีวามสะดวก รวดเรว็ ดงันัน้ จงึ
ควรศกึษาถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัจุดหมายปลายทางในการโอนเงนิ เพื่อสะทอ้นการ
หมุนเวียนการใช้จ่ายเงินของพนักงานธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะสามารถน าข้อมูล
ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาผลติภัณ ์ของ ธนาคาร และบรษิทัในเครอืของ
ธนาคารเพือ่ตอบสนองต่อพฤตกิรรมการบรโิภค  
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