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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ (1)เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร (3)เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวน

ประสมทางการตลาด(7Ps) ปจจัยดานคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) และปจจัยทางดานการยอมรับ

เทคโนโลยี (TAM) ที ่ส งผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ของผู ใช บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบริการ

แอปพลิเคชั่น K PLUS จำนวน 400 คนเกบ็รวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามออนไลน  

ผลการศึกษาพบวา ปจจยัดานประชากรศาสตรไดแก อายุและระดับรายไดท่ีตางกันมีการตัดสินใจ

ท่ีตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยอิสระทุกตัวในสวน

ของทั้งทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานคุณคาตราสินคา และดานการยอมรับเทคโนโลยีลวนมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชั่น K PLUS ท้ังสิ้น ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดคือการรับรูวาเปนระบบท่ี

งายตอการใชงาน  

คำสำคัญ : โมบายแอปพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 

The objectives of researching the factors affecting decision to use K PLUS mobile 

application in Bangkok were (1) To examine the decision to use K PLUS mobile application 

in Bangkok.  (2) To examine the decision factors of using K PLUS mobile application divided 

by demography. (3) To examine Marketing mix, Brand Equity and Technology Acceptance 

Model affecting decision to use K PLUS mobile application in Bangkok. The sample group 

consisted of four hundred people who used to use K PLUS mobile application in the Bangkok 

metropolitan area. The respondent information was collected by online questionnaires.  

The study indicated that customers with different demographic: gender and income 

have employed different decision with the statistically significance level at 0.05. The results 

of the data analysis revealed that all factors of Marketing mix, Brand Equity and Technology 

Acceptance Model were affecting the decision to use K PLUS mobile application and the 

most affecting was Perceived ease of use. 

Keywords: Mobile Application 

 

บทนำ 

หลังมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มตนเมื่อตนป 2563 วิถีการดำเนินชีวิต

ของผู คนในสังคมไดเปลี ่ยนไป มีความจำเปนในการใชแอปพลิเคช ั ่นบนสมารทโฟนในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนการเขาสูสังคมไรเงินสด บริการเดลิเวอรี่ตางๆ การโอนเงิน การซื้อของ

ออนไลน ฯลฯ ซึ่งจากขอมูลของผูใหบริการแพลตฟอรมออนไลน พบวา มีจำนวนรานอาหารขนาดเล็ก-กลาง 

สมัครเขารวมกับแพลตฟอรมจัดสงอาหาร ไมนอยกวา 20,000 รายตอสัปดาห สงผลทำใหในชวงคร่ึงแรก

ของป 2563 จำนวนครั้งของการจัดสงอาหารไปยังที ่พักเติบโตสูงถึงประมาณรอยละ 150 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของป2562 (ขาวรอบวัน ประชาชาติออนไลน 9 สิงหาคม 2563) การแพรระบาดของโควิด-

19  ทำใหการทำธุรกรรมผาน Mobile Banking และ e-Wallet เติบโตเรงสูงข้ึน โดยจากผลสำรวจของ

ศูนยวิจัยกสิกรไทย เผยแพร ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผาน https://kasikornresearch.com พบวา 

ผูบริโภคในประเทศไทยมีการโอนเงินและชำระคาสินคาและบริการผาน Mobile banking และ e-Wallet 

อยูท่ี 19 คร้ังตอสัปดาห สูงกวาการใชงานในชวงการระบาดระลอกแรกท่ีมีอัตราการใชงานอยูท่ี 17 คร้ังตอ

สัปดาห ขณะที่มีผูบริโภคกวา 53.9% มีการใชงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผูบริโภคเนนการใชจายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม สินคาอุปโภค และสินคาแฟชั่น  

ทามกลางธนาคารผูใหบริการโมบายแอปพลิเคชั ่นแกผู ใชบริการในประเทศไทย ผู ใหบริการผู

ใหบริการที่โดดเดนครองอันดับหนึ่งในการใชงาน คือ แอปพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด
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(มหาชน) ซึ่งขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2564 จากศูนยวิจัยกสิกรพบวามีจำนวนผูใชบริการ K PLUS ท้ังสิ้น 14.4 

ลานรายและมีผูใชงานมากถึง 5 ลานรายตอวัน (ขอมูลจากหนาขาวสารและกิจกรรมเวปไซดธนาคารกสิกร

ไทย) 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งทางดานประชากรศาสตรวา เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และระดับรายไดผูใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUSในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันนั้น 

สงผลท่ีแตกตางกันหรือไมตอการตัดสินใจใชบริการ และทำการศึกษาวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานคุณคาของตราสินคาและปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจใช

บริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัย ผูสนใจ

ศึกษาสามารถนำไปประยุกคใชกับองคกรเพื ่อการกำหนดปจจัยในการพัฒนา ปรับปรุงแอปพลิเคชั ่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีใหสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคา สรางจุดแข็งใหแกองคกร เพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันทางธุรกิจภายใตโลกปจจุบันท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื ่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ของผู ใช บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ปจจัยดานคุณคาของตราสินคา (Brand 

Equity) และปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K 

PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษากลุมตัวอยางประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งเคยใช

บริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS จำนวน 1,215,792 คน ซึ ่งคำนวณจากสัดสวนของผูใชบริการทั้งหมด 

14,000,000 คนทั่วประเทศ (ศูนยวิจัยกสิกร,เดือนกุมภาพันธ 2564)กับจำนวนประชากรที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 66,186,727 คน (ขอมูลจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื ่อง จำนวนราษฎร,31 

ธันวาคม 2563)กาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางตารางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และ

คาความ คลาดเคลื่อน +5% จาก ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย   

 ระยะเวลาในการการวิจัยระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ขอบเขตการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคที ่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K 

PLUS ของผูใชบริการโดยมีการกำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา อาชีพ และ

ระดับรายได ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการเขาถึง การ

สงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการในการใหบริการ และองคประกอบทางกายภาพ ปจจัยดานคุณคา

ของตราสินคา ไดแก ความภักดีตอตราสินคา การตระหนักรูในตราสินคา และการเชื่อมโยงกันตราสินคา 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดแก การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขต 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

 1.ปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได ตางกัน 

นาจะตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครนาจะตางกัน 

2.ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการเขาถึง การสงเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการในการใหบริการ และองคประกอบทางกายภาพ ปจจัยดานคุณคาของตรา

สินคา อันไดแกความภักดีตอตราสินคา การตระหนักรูในตราสินคา และการเชื่อมโยงกันตราสินคา ปจจัย

ดานการยอมรับเทคโนโลยี อันไดแก การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรูวา

เปนระบบที่งายตอการใชงานนาจะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื ่อทราบปจจัยในการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ของผู ใช บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

3. เพื่อทราบปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ปจจัยดานคุณคาของตราสินคา (Brand 

Equity) และปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K 

PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

การตัดสินใจ 

กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอน  (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188)  ไดแก ความ

ตองการไดรับการกระตุนหรือการรับรูถึงความตองการ (Need arousal or Problem recognition)   การ

แสวงหาขอมูล(Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจ

ซื้อ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) 

ณัชชา สุวรรณวงศ (2560) ใหความหมายไววา การตัดสินใจ หมายถึงการใชความคิดในการศึกษา

และวิเคราะหปญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที ่สุดจากหลาย

ทางเลือกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

ฉัตยาพร เสมอใจ : 2550 (อางถึงใน จิดาภา ยอดคีรี 2561) กลาววาการตัดสินใจหมายถึง

กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจใน

ทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ ซึ่งจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจำกัดของ

สถานการณ 

ประชากรศาสตร 

Hanna & Wozniak :2001 และ Shiffman & Kanuk :2003 (อางถึงใน วรัญญา ทิพยมณฑา, 

2559) ลักษณะประชากรศาสตรหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได 

ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่งลักษณะประชากรดังกลาวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค โดยจะวิเคราะหจาก

ปจจัยดังนี้ 

1.เพศ Will and Yates (1980) กลาววาเปนตัวกำหนดบทบาทหนาที ่ของบุคคล ตลอดจน 

ความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกพัฒนาการตางๆยอมสงผลที่แตกตางกัน ความแตกตางทางเพศจะทำ

ใหบุคคลมีพฤติกรรมการรับรูการติดตอสื่อสารท่ีแตกตางกัน เพศหญิงมีแนวโนมท่ีมีความตองการท่ีจะสงและ

รับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจาก

การรับและสงขาวสารนั้น  

  ภาวิณี กาญจนาภา (2559) เพศที่แตกตางกันมีบทบาทในกระบวนการดานพฤติกรรมหรือความ

จำเปน ในความตองการผลิตภัณฑซึ่งแตละบุคคลแสวงหาจะบริโภคผลิตภัณฑท้ังยังมีพฤติกรรมการแสวงหา

และการเลือกรับสื่อท่ีแตกตางกันอีกดวย 

2.อาย ุสุชาวดี ณรงคชัย (2563) กลาววาหากนักสื่อสารการตลาดมีความเขาใจในความรู ทัศนคติ

และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูบริโภคในแตละชวงวัย จะทำใหทราบถึงวิธีการเขาถึงตลาดในแตละวัย อันสงผล

ใหสามารถทำการสื่อสารไปยังแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3.ระดับการศึกษา หมายถึงระดับการศึกษาที่ไดรับจากสถาบันการศึกษา การศึกษาจะเปนตัวบง

บอกถึงความสามารถในการรับรูและเลือกรับขาวสาร ระดับการศึกษาจะทำใหคนมีความรูความคิด ตลอดจน

ความเขาใจในสิ่งตางๆ  

4.อาชีพ เปนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ รายไดพื้นฐานของครอบครัวดูไดจากอาชีพ  

5. ระดับรายได แสดงถึงฐานะความมั่งคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว โดยอำนาจการใชจายในการ

บริโภค และเปนองคประกอบหลักท่ีสำคัญย่ิงในการแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัว 

อสิศศยานันท เจริญพูล (2561) รายไดที ่ดีหมายถึงอำนาจในการซื ้อ เปนตัวชี ้การมีหรือไมมี

ความสามารถในการใชจาย  

สวนประสมทางการตลาด (7P’s)  

กลยุทธการตลาด 7Ps เปนแนวคิดถูกที่พัฒนาขึ้นโดย Kotler, Philip and Keller Kelvin Lane. 

(2016) ซึ่งแตเดิมแลวสวนผสมทางการตลาดหรือท่ีรูจักกันในชื่อ 4Ps มีสวนประกอบไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานท่ี และการสงเสริมการตลาด ในเวลาตอมาเพื่อเพิ่มใหกลยุทธมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะในธุรกิจ

บริการ จึงมีการเพิ่มมาอีก 3 องคประกอบคือ กระบวนการ บุคคล และลักษณะทางกายภาพ รวมกันเปน 

7Ps ซึ ่งเปนองคประกอบสำคัญในการดำเนินการทางดานการตลาดและทั้งหมดนั้นเปนปจจัยที ่องคกร

สามารถควบคุมได  

(McCarthy :1993: p.46-50 อางถึงในพัชราภรณ พรองพรมราช: 2559) จากแบบจำลอง

พฤติกรรมผูบริโภค จะพบวาสวนประสมทางการตลาดเปนสิ่งกระตุน ภายนอกที่ทำใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการ และเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ บริการของผูบริโภค สอดคลองกับท่ีกลาว

วาสวนประสมทางการตลาดเปนเครื ่องมือทางการตลาดที่นำมาผสมผสานรวมกัน เพื ่อใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคทางการตลาดของกลุมเปาหมาย 

พรทิพย ปชโชติกาญจน (2559) ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญใน

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ จะใหความสำคัญในการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในดาน

ราคาจะใหความสำคัญในดานราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของโทรศัพทมือถือในดานชองทางจัดจำหนายให

ความสำคัญกับชองทางจัดจำหนายท่ีมีสินคาพรอมจำหนายในดานปจจัยการสงเสริมการตลาดใหความสำคัญ

กับโปรโมชั่นที่นาสนใจ เชน  ลดราคาสินคา แจกของแถม สวนลดแพคเกจคาบริการของเครือขายที่รวม

รายการ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) Armstrong and Kotler (2009) หมายถึง สิ ่งท่ีเสนอขายสูตลาดเพื่อ

ความสนใจเพื่อใชหรือบริโภค เปนสิ่งท่ีสามารถทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ สามารถเปนท้ังสิ่งท่ีสัมผัสได

และสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย เปนความคิด หรือเปนสถานท่ี ลวน

ถือวาเปนผลิตภัณฑไดทั้งสิ้น ท้ังนี้ผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชน (Utility) หรือมีคุณคา (Value) ใน

สายตาของผูบริโภค 
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2. ราคา (Price) หมายถึง คาใชจายของผูใชบริการเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ โดยผานการพิจารณา

ของลูกคาแลววา ประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชจายนั้นมีความคุมคา คุมราคา   

ชิษณุพงศ สุกก่ำ (2560) ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสื่อออนไลนของผูบริโภคในดานสื่อที่ใชในการซื้อสินคา ซึ่งในที่นี้

หมายถึงการระบุราคาที่ชัดเจนของรานคา ความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพของสินคา รวมถึงราคาคา

จัดสงที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาจะนำขอมูลในดานนี้ไปเปรียบเทียบกับรานคาตางๆที่มีความ

คลายคลึงกนั ซึ่งเห็นวาควรต้ังราคาท่ีมีความเหมาะสม  

นันทภัค แตรุงเรือง (2562) กลาววาฟงกชันการทํางาน ความนาเชื่อถือและอัตราคาธรรมเนียม

ตางๆสงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจในการใชงาน 

3. สถานที่ (Place) หมายถึง ชองทางการขายหรือบริการ เปนชองทางที่ลูกคาจะสามารถเขาถึง

สินคาและบริการได  

จิรัชยา เย็นทรวง (2561) กลาววาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี อินเทอรเน็ตแบงกิ้ชวยอำนวย

ความสะดวกสบายแกลูกคาท่ีตองการทำธุรกรรมทางการเงินตลอด 24 ชัวโมง อีกท้ังการเปดใหบริการพรอม

เพยสงผลใหจำนวนผูใชโมบายแบงกิ้งเพิ่มข้ึน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการจูงใจท่ีกระตุนให เกิดการซื้อ ขายสินคาหรือ

บริการ(Armstrong & Kotler, 2009) เปนการสื ่อสารการตลาดเพื ่อทำใหธุรกิจสามารถสื ่อสารไปยัง

กลุมเปาหมายและนำไปสูการโนมนาวใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ สงผลตอความรูสึก จูง

ใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ และเตือนความทรงจำลูกคา ผานการโฆษณา (Advertising) การ

แจงโปรโมรชั่นผานแอปพลิเคชั่นอยางสม่ำเสมอ มีการสะสมคะแนนในการใชบริการ การสงแคตตาล็อก หรือ 

โบรชัวรตางๆ เพื่อดึงดูดใหมีลูกคาใชบริการธนาคารเพิ่มมากข้ึน  

ภัทรานิษฐ  ฉายสุวรรณคีรี (2559) พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion)สงผลดานบวกตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตา

แกรม เชนการใหสวนลด แจกของสมนาคุณพิเศษ จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการออกบูธ กิจกรรมใน

สถานท่ีตางๆ การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพื่อโฆษณาสินคาอยางตอเนื่องชวยกระตุนใหเกิดความสนใจและจูงใจ

ใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

5. กระบวนการ (Process)  

ธนวรรณ สำนวนกลาง (2559) กลาววาขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวนทันสมัย มีการจัดการควบคุมให

ระบบสารสนเทศมีความเสถียรไมขัดของระหวางใชงานจะนำมาซึ่งการยอมรับของผูใชงาน 

6. บุคคล (People) หมายถึงบุคลากรพนักงานผูใหบริการ  

อริสญญานันท เจริญพูล (2561) การใหบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการและสรางความถึง

พอใจไดยอมสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง ความสามารถในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และมีความเปน
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มืออาชีพ สามารถติดตอพนักงานไดงายหากเกิดปญหา สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพราะเวลาใน

การติดตอดำเนินการของลูกคาถือเปนตนทุนทางเวลาของลูกคา ที่ลูกคาตองเสียไปทั้งในแงของความรูสึก

และตัวเงิน  

7.ลักษณะทางกายภาพ คือสิ ่งที ่ปรากฏแกสาธารณชนเพื่อสรางคุณคาแกลูกคา (Customer 

Value Proposition) และชวยสื่อใหผูบริโภครับรูถึงภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ ซึ่งในสวนของโม

บายแอปพลิเคชั่นนั ้นหมายถึง การมีรูปลักษณที ่งายตอการใชงาน มีการจัดเรียงและเชื ่อมตอในแตและ

หมวดหมูอยางเหมาะสม  

Sakkorawat: 2016 (อางถึงในชญาณิศา วงษพันธุ และคณะ: 2563) การสรางภาพลักษณของ

สินคาออกไปสูสายตาของผูบริโภคในนามบริษัท ที่มีลักษณะเปนโลโก หรือตราสัญลักษณ ลักษณะไมวาจะ

เปนการสรางเว็บไซต การออกแบบโฆษณา การเลือกสีเฉพาะตัวที่สื่อถึงตัวองคกร โลโก หรือการใชงาน

โซเชียลมีเดีย 

คุณคาของตราสินคา (Brand Equity)   

Kotler and Kevin (2012) ใหความหมายของตราสินคา (Brand) วาหมายถึง ผลิตภัณฑหรือ

บริการท่ีมีบางสิ่งแตกตางจากผลิตภัณฑหรือบริการอื่น มีการออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคกลุมเดียวกัน โดยที่ความแตกตางเหลานี้สามารถสัมผัสได (Tangible) และมีเหตุผลเปนรูปธรรม

สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการนั้น อีกทั้งตราสินคายังเปนสวนหนึ่งของจุดมุงหมายของกลยทุธใน

การทำใหเกิดพฤติกรรมการซื้อใหเกิดข้ึนอีกดวย ผูบริโภคมักจะตัดสินใจจากตราสินคาท่ีมีความเชื่อมั่น ความ

ผูกพัน ความไววางใจ ความชื่นชอบในตราสินคานั้น สิ่งสำคัญในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการคือ

การรักษาระดับของการใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขันโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว 

ทั้งนี้ลูกคาจะคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการจากประสบการณในอดีต จากการพูดปากตอปากและ

จากการโฆษณาของธุรกิจ ซึ่งหลังจากใชบริการแลวลูกคาจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับ ซึ่งหาก

สิ่งไดรับนั้นต่ำกวาท่ีคาดหวังไวลูกคาจะไมใหความสนใจในธุรกิจท่ีใหบริการนั้นอีกตอไป หากบริการท่ีไดรับ

ตรงตามความตองการหรือมากกวาบริการท่ีคาดหวังไวลูกคาก็จะกลับมาใชบริการของธุรกิจนั้นอีก 

 (Aaker, 1991) สินคาที่ผูบริโภคที่สะทอนออกมาเปนความคิดเห็นวามีคุณคา เปนตราสินคาท่ี

ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอคุณสมบัติของสินคาและชื่นชอบตราสินคานั้น 

วัชราภรณ ตั ้งประดิษฐ (2560) กลาววา คำวาตราสินคา (Brand name) หมายถึง สัญลักษณ

(Symbol) อัตลักษณ (Identity) สินทรัพย (Assets) ที่มีความสัมพันธกับตราสินคา ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถ

สรางมูลคาทางการเงิน(Financial value) และสามารถชวยเพิ่มคุณคาเชิงบวกอยางตอเนื่องใหเกิดข้ึนไดท้ัง

ระหวางเจาของตราสินคาและผูบริโภค  

เสรี วงษมณฑา (2540 : 43) (อางในเอกสารการวิจัยในงานการประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ

นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562) ไดใหความหมายคุณคาตราสินคา 
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(Brand Equity) ไววา คุณคาตราสินคาหมายถึงการที่ตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายของ

ลูกคาซึ่งเปนผูซื้อ ซึ่งนักการตลาดตองพยายามสรางความแตกตางใหกับตราสินคา ซึ่งนักการตลาดนั้นจะตอง

พยายามสรางคุณคาใหตราสินคาใหไดมากท่ีสุด เพราะคุณคาตราสินคาจะเกิดข้ึนในสายตาผูบริโภคก็ตอเมื่อ

ผูบริโภคไดมีความรูสึกท่ีดีและจดใจตราสินคาวาแปลกตางจากตราสินคาอื่น  

1.ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาหนึ่งไม

วาจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผูบริโภค และเกิดการซื้อซ้ำตอเนื่องตลอดมา   

อมรรัตน แยมรส(2561) กลาววาความภัคดีตอตราสินคาจะแสดงใหเห็นวาผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใช

สินคาอื่นหรือไมรวมทั้งยังเปนองคประกอบหลักที่ทำใหผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ำจึงเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึง

ศักยภาพทางการตลาดของตราสินคานั้น   

2.การตระหนักรูในตราสินคา (Brand awareness) คือ การจดจำหรือระลึกไดถึงตราสินคาของ

ผูบริโภค ซึ่งเปนปจจัยสำคัญการสรางคุณคาตราสินคาเพราะเมื่อผูบริโภคเกิดการตระหนักรูในตราสินคาแลว

ผูบริโภคก็จะเกิดความคุนเคย สินคานั้นเปนสินคาท่ีนาเชื่อถือ มีคุณภาพและราคาท่ีสมเหตุสมผล ในสายตา

ผูบริโภค 

3.การเชื่อมโยงกับตราสินคา(Brand Associations)  Keller (1993) อธิบายถึงการเชื่อมโยง

ตราสินคาวาเหมือนการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขากับตราสินคาท่ีอยูในความทรงจำ อีกท้ังไดจำกัดความหมาย

ของตราสินคาสำหรับผูบริโภคคือการเชื่อมโยงในความคิดของผูบริโภคสะทอนใหเห็นลักษณะพิเศษของ

สินคา หรือรูปรางท่ีปรากฎท่ีเปนเอกลักษณของตัวสินคา ท้ังหมดนี้สามารถเพิ่มคุณคาในสินคาใหเกิดข้ึนได  

การยอมรบัเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model : TAM)  

(Kesharwani & Bisht, 2012)การยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model : 

TAM) อธิบายพฤติกรรมการยอมรับในการใช เทคโนโลยีของคน โดยแบงออกเปน 2 ความเชื่อ คือ การรับรู

ประโยชนและการรับรูการใชงานงาย  

1. การรับรูประโยชน (Perceived usefulness) หมายถึง การรับรูวาการใชเทคโนโลยีเขามา

ชวยจะทำใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน สามารถชวยประหยัดเวลาในการจัดการดานตางๆ ชวย

เพิ่มการเขาถึงขอมูลท่ีมีอยูดานตางๆมากข้ึน ชวยลดคาใชจายในการจัดการสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการเดินทาง

เพื่อไปจัดการธุระตางๆ เปนตน  

ปภานัน วงศกิตติชัยกุล(2562) กลาววากลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการใชโมบายแอปพลิเคชั่น

ในเร่ืองของการรับรูประโยชนการใชงานในแงของการลดเวลาและคาเดินทางเพื่อทำธุรกรรม  

2.การรับรูการใชงานงาย (Perceived ease of use) หมายถึง ความงายตอการใชงานไมตองใช

ความพยายามมาก สามารถใชงานไดอยางสะดวก เรียนรูที่จะใชงานไดงาย มีขั้นตอนประมวลผลที่รวดเร็ว

ถูกตองและแมนยำ  
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 ธนภรณ แสงโชติ (2561) ท่ีกลาววาจากการศึกษาพบวาผูใชงานสวนใหญตองการแอปพลิเคชันท่ี

เขาใจงาย ดังนั้นการแสดงขอมูลขาวสารในแอปพลิเคชั่นควรมีเนื้อหาที่กระชับชัดเจนและถูกตองไมทำให

ผูใชงานสับสน 

อรวรรณ นิยมมั่งมี (2562) ท่ีกลาววาการยอมรับเทคโนโลยีดานอิทธิพลของสังคมสงผลตอทางบวก

ตอความต้ังใจใชบริการรับชำระเงินดวย QR Code ของผูคารายยอย จากการศึกษาพบวาอิทธิพลของสังคม

สงผลทางบวกตอความต้ังใชบริการรับชำระเงินดวย QR Code เนื่องจากผูคารายยอยไดเกิดการรับรู ความ

งายดานระบบการชำระแลว และหากรานคาใกลเคียง เพื่อน ญาติ หรือ คนในครอบครัวสนับสนุนใหเขาใช

ระบบรับชำระเงินดวย QR Code 

 

การออกแบบงานวิจัย 

 การวิจ ัยนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว ิธ ีการ วิจ ัยเช ิงสำรวจ

(Survey Research) ผานการเก็บขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสรุปผลการวิจัย การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดสอบความ 

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความนาเชื่อถือกอนนําแบบสอบถามไปใชงานจริง โดยนําราง 

แบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน พบวาคา IOC สูงสุดเทากับ 1 และต่ำสุด

เทากับ 0.66 แบบสอบถามนี้สามารถนำไปทดลองใชไดกับผู ใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1 ใชคารอยละ(Percentage) และความถี่(Frequency)ในการอธิบายปจจัยดานประชากรศาสตร 

ซึ่งขอคำถามเปนการวัดเชิงกลุม 

2 ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปจจัยดานสวนประสมการตลาด(7Ps) ปจจัย

ดานคุณคาของตราสินคา ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี(TAM) และการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K 

PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งขอคำถามเปนการวัดเชิงปริมาณ 

สถิติอนุมาน(สถิติอางอิง) (Internarial Statistics) 

1. ใช One-way ANOVA ในการศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตร อันไดแก อายุ เพศ การศึกษา 

อาชีพ ระดับรายได ที่ตางกัน ปจจัยในการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น KPLUS ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน หากพบความแตกตางจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSD 

2 .  ใช   Multiple Regression Analysis (MRA) ในการศึกษาปจจ ัยดานส วนประสมทาง

การตลาด 7Ps อันไดแกการศึกษาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการเขาถึง ดานการสงเสริม
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การตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานคุณคาของตราสินคา อันไดแก

การศึกษาดานความภัคดีตอตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา ดานการเชื่อมโยงกับตราสินคา และ

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อันไดแกการศึกษาดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานการรับรู วาเปนระบบที่งายตอการใชงาน มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชั่น KPLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลแบบถามการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชั่น K PLUS 

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 69.5 

โดยมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 39.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 78.8 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนรอยละ 62.3 ท้ังนี้สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการว ิเคราะหการตัดส ินใจใชบร ิการแอปพลิเคช ั ่น K PLUS ของผ ู  ใช บร ิการในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับคะแนนมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.626 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตรสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1ผู ใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันมีการตัดสินใจใช

แอปพลิเคชั่น K PLUS แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2.2ผูใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดตางกันมีการตัดสินใจ

ใชแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบวาปจจัยทั้ง 12 ตัวแปรที่นำมาพิจารณาลวนมีผลตอการตัดสินใจใช

แอปพลิเคชั่น K PLUS โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ(R2) เทากับ 0.760 สามารถอธิบายความสัมพันธได

รอยละ 76.0 ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS มากที่สุดคือปจจัยดานการ

รับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน   

 

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.ผลการศึกษาการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยูในระดับมาก การท่ีผลการวิเคราะหการตัดในใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการ
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ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับคะแนนมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS 

สวนใหญมีการพิจารณาในการใชงานตัดสินใจจากความสามารถในการตอบสนองความตองการในดานตางๆ

ของแอปพลิเคชั่น K PLUS ซึ่งมีบทบาทในชีวิต ตอบสนองความตองารของผูใชงานซึ่งสวนใหญของผูใชงาน

ใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS เปนแอปพลิเคชั่นหลักในการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนันท

ภัค แตรุงเรือง(2562) ท่ีบอกวาฟงกชันการทํางาน ความนาเชื่อถือและอัตราคาธรรมเนียมตางๆสงผลเชิงบวก

ตอความพึงพอใจในการใชงาน และจิรัชยา เย็นทรวง (2561) ที ่วาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี 

อินเทอรเน็ตแบงกิ้ชวยอำนวยความสะดวกสบายแกลูกคาท่ีตองการทำธุรกรรมทางการเงินตลอด 24 ชัวโมง 

อีกท้ังการเปดใหบริการพรอมเพยสงผลใหจำนวนผูใชโมบายแบงกิ้งเพิ่มข้ึน  

2.ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร  

2.1ผู ใชบริการแอปพลิเคชั ่น K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันมีการตัดสินใจใช

แอปพลิเคชั่น K PLUS แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาความตองการของคนในแตละชวงวัยนั้นมีความ

ตองการท่ีแตกตางกัน จึงควรมีการจัดโปรโมชั่นหลากหลายแบบ เพื่อตอบสนองในทุกชวงวัย ท้ังนี้ผลการวิจัย

ไมสอดคลองกับผลวิจัยของวนันทภัค แตรุงเรือง (2562) ที่บอกวา เพศ อายุ และรายไดที่ตางกัน ไมเกิด

ความแตกตางในดานความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชั่น KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

2.2ผูใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดตางกันมีการตัดสินใจ

ใชแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาระดับรายไดท่ีแตกตางกันนั้นยอมสงผลตอการ

ตัดสินใจที่แตกตางกัน เชน หากผูใชบริการมีรายไดท่ีไมมาก การทำกิจกรรมทางการเงินผานชองทาง

ออนไลนอาจไมมีความจำเปนตองใชงานในฟเจอรท่ีหลากหลายและในทางกลับกันหากผูใชบริการมีรายไดซึ่ง

สูงทำใหตองใชกิจกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นในฟเจอรที่หลากหลายมากกกวา อาทิเชน มีการใช

แอปพลิเคชั่นในการโอนเงิน การชำระคาสินคา การเขาแอปพลิเคชั่นในการซื้อของ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอสิศศยานันท เจริญพูล (2561) รายไดที่ดีหมายถึงอำนาจในการซื้อ เปนตัวชี้การมีหรือไมมี

ความสามารถในการใชจาย  

3. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบวาปจจัยทั้ง 12 ตัวแปรที่นำมาพิจารณาลวนมีผลตอการตัดสินใจใช

แอปพลิเคชั่น K PLUS ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS มากท่ีสุดคือปจจัย

ดานการรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการท่ีมีอยูของเทคโนโลยีตางๆในปจจุบัน

ลวนมีเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูใชงานท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นการท่ีเปนระบบท่ีงายตอการใชงานยอม

เปนเหตุผลตอการเลือกใชเปนอันดับตนๆ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ ธนภรณ แสงโชติ (2561) ที่กลาววา

จากการศึกษาพบวาผูใชงานสวนใหญตองการแอปพลิเคชันที่เขาใจงาย ดังนั้นการแสดงขอมูลขาวสารใน

แอปพลิเคชั่นควรมีเนื้อหาท่ีกระชับชัดเจนและถูกตองไมทำใหผูใชงานสับสน อีกท้ังแอปพลิเคชั่นควรเนนการ
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ออกแบบหนาตาใหรวมสมัยใชงานไดงาย ควรมีตัวเลือกที่พอดี ไมมากไปหรือนอยเกินไปนำพาลูกคาไปยัง

ธุรกรรมเปาหมายไดอยางถูกตองและรวดเร็ว พรอมใชงานไดจากทุกท่ี 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยสำหรับการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS 

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ K PLUS ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ท่ี

นำมาศึกษาในคร้ังนี้ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได ท้ังนี้มีขอเสนอแนะดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคลจากการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวา อายุตางกันการตัดสินใจใชบริการ 

K PLUS ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยมีความเห็นวาจำนวน

ผูใชบริการในสวนของชวงอายุ 14-17 และ 18- 24 ปยังมีจำนวนผูใชบริการนอยอยู ซึ่งนับเปนโอกาสของ

ธุรกิจในการเพิ่มปริมาณผูในงานในอนาคต ควรมีการใชโปรโมชั่นเพื่อเจาะกลุมลูกคากลุมนี้  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งประกอบไปดวย ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  

 ปจจัยคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ประกอบไปดวยปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา ปจจัย

ดานการตระหนักรูในตราสินคา และปจจัยทางดานการเชื่อมโยงกับตราสินคา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบไปดวย การรับรู ถึงประโยชนที ่ไดรับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอในการใชงาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 การตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่น K PLUS พบวาทุกปจจัยที่ไดนำมาพิจารณานั้นมีผลตอการ

ตัดสินใจในการใชบริการของผูใชในเขตกรุงเทพมหานครท้ังสิ้น ซึ่งปจจัยทีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดคือปจจัยดานการ

รับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาผูใหบริการควรมีการพัฒนา ตรวจสอบความ

ตองการของผูใชบริการในทุกๆดานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งในสวนของการรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงานนั้น

ควรมีการรักษา พัฒนาและปรับปรุงใหมีการใชงานท่ีงายย่ิงข้ึนไป 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1.เนื่องจากการศึกษาในครัง้นี้ ผูวิจัยไดทำการวิจัยจากผูที่เคยใชแอปพลิเคชั่น K PLUS หากมีการ

วิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาไปถึงกลุมคนที่ยังไมเคยลองใชแอปพลิเคชั่น K PLUS เพื่อทราบถึงสาเหตุ

ท่ีมาของการไมเลือกใชดังกลาว 

2.ในการวิจัยครั้งตอไปควรทำการศึกษาวาผูใชบริการไดใชบริการแอปพลิเคชั่นอื่นของธนาคาร

ใดบางนอกเหนือจาก K PLUS และเพราะเหตุใดจึงตองมีอีกแอปพลิเคชั่นเพื่อใชควบคูกัน ท้ังนี้เพื่อตอบโจทย

ความตองการใหแกผูบริการเพิ่มข้ึน และเปนปรับปรุงความสามารถในการแขงขันใหท้ิงหางคูแขงเสมอ 
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3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากระจายกลุมตัวอยางกลุมผูใชบริการในแตละภูมิภาคของ

ประเทศ เพื่อทราบความตองการท่ีแตกตางกันในแตละลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อนำขอมูลท่ี

ไดมาทำการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว 
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