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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอป
พลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ K+ Market บน
แอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ีค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายได1้5,001 - 30,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเค
ชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ: ปัจจยั , แอปพลิเคชนั 
 
ABSTRACT 

The objective is to study Factors affecting the selection of  K+  Market service on the K 
PLUS application of Kasikorn Bank Public Company Limited customers in Bangkok Area.  The 
factors of research include Product, Price, Place, Promotion, Person, Process, and Physical 
Evidence. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Education, Occupation 
and Average monthly income.  The population used is K+  Market service on the K PLUS 
application of Kasikorn Bank Public Company Limited customers in Bangkok Area.  The samples 
used in this research amount of 400 peoples.  The questionnaire was instrument of this research. 
Data wasanalyzed by using SPSS for Social Science Research.  The statistics were percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation. 

The results found that 1)  The users all respondents 400 peoples.  Most are female 293 
peoples representing 73.30%. Most aged 21-30 years old 234 peoples representing 58.50%. Most 
are Bachelor's degree 227 peoples representing 56. 80%.  Most are the private employees 112 
peoples representing 28.00%. Most are average income per month 15,001 - 30,000 baht 152 peoples 
representing 38.00%. 

2)  Factors affecting the selection of  K+  Market service on the K PLUS application of 
Kasikorn Bank Public Company Limited customers in Bangkok Area overall is at a high level. 
Considering each side, then that side is the highest level of Physical Evidence, Place, and Process 
respectively. The other side is high level of Promotion, Person, Price, and Product respectively. 

 

Keywords : Factors , Application 
 
บทน า          
 ปัจจุบนัผูค้นสามารถเขา้ถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
และการใชง้านอินเตอร์เน็ตถือไดว้า่เป็นกิจกรรมหลกัในชีวิตประจ าวนัของผูค้นส่วนใหญ่ ไม่วา่จะ



3 
 

เป็นการเล่นโซเชียลมีเดีย คน้หาขอ้มูล เช็คอีเมล หรือฟังเพลงออนไลน์ เป็นตน้ ท าใหห้ลายธุรกิจจึง
หนัมาท า E-Commerce กนัมากข้ึนเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ท่ีภาครัฐขอความร่วมมือใหป้ระชาชนงดออกนอกบา้น ประกอบกบัการสนบัสนุนให้
พนักงานท างานท่ีบ้าน หรือ Work from home กลายเป็นปัจจัยเร่งท่ีท าให้ผู ้บริโภคมีการปรับ
พฤติกรรมและหนัมาซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ (E-commerce) กนัมากข้ึน  

ส าหรับ K+ Market เป็นแพลตฟอร์มบนแอปพลิเคชนั  K PLUS ท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่าง
ผูซ้ื้อ กบัผูข้ายซ่ึงมีทั้งผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย เจา้ของแบรนด ์กลุ่มผูป้ระกอบการรายยอ่ยต่างๆโดยธนาคาร
คดัเลือกเฉพาะสินคา้ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ รวมถึงร้านคา้ท่ีมีคุณภาพและมีประสบการณ์ในดา้นการขายของ
ออนไลน์ K+ Market มีจุดเด่นอยู่ท่ีการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลเข้ากบั
ระบบ Machine Commerce ท าให้ระบบสามารถวิเคราะห์สินค้าและบริการเพื่อน าเสนอไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลไดต้รงความตอ้งการ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ว่าปัจจยัใดส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ จากการศึกษาจะท าให้
ธนาคารมีขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์และพฒันาระบบ บริการต่างๆ สามารถน าขอ้มูล
ในวิจยัไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงคุณภาพของบริการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขนัของ
ธนาคาร และในการศึกษาคร้ังน้ีจะได้เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาหรือน าข้อมูลไปใช้
ส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชัน K PLUS ของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย         
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชัน K PLUS 
ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา         
 ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย  

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชัน K 

PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีเร่ิมศึกษา เร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ท  าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS 

ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ท  าใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บนแอป

พลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัผูท่ี้สนใจในการน าข้อมูลไปใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวจิยัต่อไป 
 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

 ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. ระดบัการศึกษา 
    4. อาชีพ 
    5. รายไดต่้อเดือน 
     
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บน
แอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
    1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
    2. ดา้นราคา 
    3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
    5. ดา้นบุคคล 
    6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
    7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง      
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์       
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบ
ไปดว้ย สถานภาพของครอบครัว อายุ เพศ จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายได ้เป็นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความส าคญั ท่ีสามารถวดัประชากรไดจ้ะช่วยในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายได ้โดยบุคคลท่ีมีลกัษณะต่างกนัจะมีลกัษณะจิตวทิยาท่ีต่างกนั   
 แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด      
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่า ธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสม
การตลาด เช่นเดียวกบัสินคา้และนอกจากนั้นยงัอาศยัเคร่ืองมือตวัอ่ืนเพิ่มเติม ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1) 
ผลิตภณัฑ์  2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด  5) บุคคล หรือ พนกังาน  
6) การสร้างและน า เสนอลกัษณะทางกายภาพ 7) กระบวนการ (Process)  
 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
โดยมีสาขาส านกัถนนเสือป่าในปัจจุบนัเป็นท่ีท าการแห่งแรก ซ่ึงเร่ิมดว้ยพนกังานเพียง 21 คน แต่
เพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 ตลอดหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมา ธนาคารผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้บริการท่ีเป็นเลิศ ภายใตค้  าขวญั 
“บริการทุกระดบัประทบัใจ”        
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        
 วรวุฒิ มีชยั (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ในระดบัมาก ความจ าเป็น
และความตอ้งการใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และกระบวนการการ
เรียนรู้ในการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ   
 ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั ส าหรับปัจจยัปัจจยัด้านความปลอดภยัและด้านส่วนประสมทาง
การตลาด การยอมรับเทคโนโลย ีปัจจยัท่ีส่งต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Bankingโดย
เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอ านวยความสะดวก ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์
และความง่ายของการใชง้าน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั   
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ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท ์แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกั
ช่วงเวลาในการใช้บริการ สถานท่ีใช้ในการบริการ และประเภทธุรกรรมส่วนดา้นช่องทางการจดั
หน่าย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร ส่งผลกบั
การตดัสินใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทด์า้นระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน  
 ฌิลลิฌา รักษาชล ¹, ดร.พิศมร กิเลนทอง² (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการ
และความพึงพอใจในการใช้บริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พบวา่ พฤติกรรม
ในใชบ้ริการของลูกคา้ I-Banking ท่ีเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ
 เบญจพร แก้วน้อย (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นทางแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นทางแอปพลิเค
ชัน K PLUS ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านบุคคล 
ปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั    
 วรุีจฒ ์บาลี ¹, อรไท ชั้ว เจริญ² (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง (1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชัน เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัสิงห์บุรี (2) ศึกษาการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัเคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัของลูกคา้ธนาคารกสิกร
ไทยจ ากัด (มหาชน)ในจงัหวดัสิงห์บุรี ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 วิทยา เลิศพนาสิน(2564) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ AliExpress ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอีกทั้ง
ยงัเพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ ผลการวจิยั
พบว่า มีระดบัความคิดเห็นด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมากท่ีสุด  
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วธีิด าเนินการวจัิย         
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั             
K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยั ไดใ้ชว้ิธีการค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran 
(1953) ใชข้นาดกลุ่มตวั อยา่ง 400 คน ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือ ไม่นอ้ยกวา่ 384 
คน ส าหรับวธีิการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยั จะเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล     
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 
2 ส่วน คือ         
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีจ านวน 5 ขอ้     
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็น 7 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน
แบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบัดงัน้ี เกณฑ์การให้คะแนน มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, 
นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั 
K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ และน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี  
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี      
 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้  
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวมรวมข้อมูล       
 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ จ านวน 400 ชุด 
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โดยผา่น Google Form เม่ือไดรั้บคืนจะน ามาตรวจสอบและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก น า
ข้อมูลของแบบสอบถามมาท าการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 

การวเิคราะห์ข้อมูล       
 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 21.0) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล       
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
 2. ค่าเฉล่ีย (X̅)         
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ 
Market บนแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเค
ชัน K PLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 
และเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.30, 41 – 50 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.80 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 และ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานเอกชน 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.80, ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50, ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และ อ่ืนๆจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่ มีรายได้15,001 - 30,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ ไม่เกิน 
15,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80, 30,001 - 50,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.00, และ ตั้งแต่ 50,001 ข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดบั  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ 
ตามล าดับ และด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านราคา ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั  
 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอป
พลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ K+ Market บน
แอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ีค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายได1้5,001 - 30,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 
 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ K+ Market บนแอปพลิเค
ชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชัน K 
PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั โดยมีประเด็นเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ มีการให้ข้อมูลสินค้า รายละเอียดการบริการอย่างละเอียดและครบถ้วน  บริการมีความ
หลากหลาย มีคุณสมบติัตรงตามขอ้มูลท่ีได้ท่ีได้ใส่ไวใ้นส่วนของขอ้มูลของสินคา้ คุณภาพของ
สินคา้ท่ีไดม้าตรฐานสามารถใช้งานไดจ้ริง ท าธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดผ่านทางธนาคารกสิกร
ไทย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวุฒิ มีชยั (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ งหมด มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ในระดบัมาก กระบวนการการเรียนรู้ในการใช้บริการท่ีมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการ ความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ มีการระบุราคาท่ีชดัเจน ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีราคาท่ีต ่ากวาการ
ซ้ือสินคา้ช่องทางอ่ืน มีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ ท าใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน มีราคาท่ีคุม้ค่า
กบัคุณภาพของสินคา้ มีค่าธรรมเนียมการจดัส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม มีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัณี คุรุกิจวาณิชย ์(2558) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสินใน
เขตธนาคารออมสินภาค 3 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทด์า้นระยะเวลา
ท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จกัช่วงเวลาในการใช้บริการ สถานท่ีใช้ในการ
บริการ และประเภทธุรกรรมส่วนดา้นช่องทางการจดัหน่าย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นบุคลากร ส่งผลกบัการตดัสินใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์
ดา้นระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชนับนมือถือของท่านง่ายและรวดเร็ว ความพร้อม
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ในการใช้งานสามารถใช้บริการและสั่งซ้ือสินคา้ได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถตรวจสอบสถานะการ
สั่งซ้ือและสถานะการจดัส่งสินคา้ได้ ตามล าดบั ส่วน ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ บริการจดัส่งท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เบญจพร แกว้นอ้ย (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นทางแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน K PLUS ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นทางแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆท าให้เลือกใชบ้ริการ ส่วนขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าธรรมเนียมท่ีถูกกวา่การใชบ้ริการผา่นช่องทางอ่ืนๆ มีการ
มอบส่วนลดพิเศษในวนัพิเศษ กิจกรรมลดราคาสินคา้ มีส่วนลดร่วมกบัร้านคา้อ่ืนๆท่ีท่านใชบ้ริการ 
การน าคะแนนสะสมในการสั่งซ้ือสินคา้และบริการไปแลกเป็นส่วนลด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ฌิลลิฌา รักษาชล ¹, ดร.พิศมร กิเลนทอง² (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการ
และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking ธนาคารออมสิน สาขาพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันของลูกค้า ได้แก่ สถานภาพ มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking  

ด้านบุคคล  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ เจา้หน้าท่ี (Contact Center) ให้บริการท่ีสุภาพเรียบร้อย ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ การให้ค  าแนะน าลูกคา้ท่ีเหมาะสม มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง สามารถตอบกลบัและปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดท้นัที มีเจา้หนา้ท่ีติดตามหลงัการขายอยา่ง
สม ่าเสมอ มีเจ้าหน้าท่ี (Contact Center) ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรุจฒ ์บาลี ¹, อรไท ชั้ว เจริญ² (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง (1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัสิงห์บุรี (2) ศึกษาการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัเคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน)ในจงัหวดัสิงห์บุรี ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่เคโมบาย
แบงก์ก้ิงพลสัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ดา้นราคา 

ด้านกระบวนการให้บริการ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ การแสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัในการเลือกใช้
บริการ การแจง้รายละเอียดการช าระเงินท่ีชดัเจน  สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้หากไดสิ้นคา้ไม่
ตรงกับท่ีระบุไว ้มีบริการส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้กับระบบการ
ใหบ้ริการ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีขั้นตอนในการใชบ้ริการท่ีไม่ยุง
ยาก มีขอ้ผิดพลาดในการใช้บริการต ่า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทยา เลิศพนาสิน
(2564) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก มีระดบัความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมากท่ีสุด จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นระดบัการศึกษา  

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ มีรูปแบบการใชง้านง่าย มีระบบรักษาความปลอดภยั มีรูปแบบท่ีทนัสมยัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จดัหมวดหมู่สินคา้และบริการท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ช่องทางการช าระ
เงินท่ีหลากหลายช่องทาง ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ได้
ศึ กษา เ ร่ื อง  ปั จจัย ท่ี ส่ งผล ต่อความพึ งพอใจในการใช้บ ริก าร  Mobile Banking ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ท่ี
แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีระดบัความ
พึงพอใจ สูงท่ีสุด ปัจจยัท่ีส่งต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Bankingโดยเรียงตามล าดบั
จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอ านวยความสะดวก ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่าย
ของการใชง้าน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K 
PLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั ดงัน้ี 
 1.ด้านผลติภัณฑ์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS มีการให้ขอ้มูลสินคา้ 
รายละเอียดการบริการอย่างละเอียดและครบถว้น กล่าวคือ ควรให้ขอ้มูล รายละเอียดท่ีครบถ้วน 
ชดัเจน มีการแสดงใบรับรองการเป็นตวัแทนจ าหน่าย ใบรับรองคุณภาพสินคา้ เป็นตน้, บริการมี
ความหลากหลาย ควรท่ีจะเพิ่มหมวดหมู่สินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน,  สินคา้และบริการมี
คุณสมบติัตรงตามขอ้มูลท่ีไดท่ี้ไดใ้ส่ไวใ้นส่วนของขอ้มูลของสินคา้ ควรใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง มี
คุณสมบติัหรือรายละเอียดท่ีครบถว้น ชดัเจน 
 2.ด้านราคา  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การระบุราคาท่ีชดัเจน กล่าวคือ ธนาคารกสิกรไทย จะตอ้งแสดงราคา
สินค้า ขนาด ปริมาณ น ้ าหนักของสินค้าให้ชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อให้ผูใ้ช้บริการ ได้มีโอกาสเลือก 
พิจารณา,  มีราคาท่ีต ่ากวา่การซ้ือสินคา้ช่องทางอ่ืน ธนาคารกสิกรไทย ควรท่ีจะตั้งราคาท่ีเหมาะสม 
มีส่วนลดหรือโปรโมชัน่, การเปรียบเทียบราคาสินคา้ ท าใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน  
 3.ด้านช่องทางการจ าหน่าย  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชนับนมือถือของท่านง่ายและ
รวดเร็ว กล่าวคือ ควรพฒันาแอปพลิเคชนัให้สามารถติดตั้งไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน, ความ
พร้อมในการใชง้านสามารถใชบ้ริการและสั่งซ้ือสินคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ควรท่ีจะปรับระบบของแอป
พลิคชนัใหเ้สถียร สามารถรองรับทุกเครือข่าย, สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือและสถานะการ
จดัส่งสินคา้ได ้ควรมีระบบท่ีสามารถท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถติดตามสถานการณ์สั่งซ้ือได ้
 4.ด้านส่งเสริมการตลาด        
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ กล่าวคือ 
ควรจะตอ้งท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูใ้ช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย
ช่องทาง,  มีค่าธรรมเนียมท่ีถูกกวา่การใชบ้ริการผา่นช่องทางอ่ืนๆ ควรท่ีจะลดค่าธรรมเนียมให้ถูก
ลงกว่าท่ีอ่ืน, การมอบส่วนลดพิเศษในวนัพิเศษ ควรท่ีจะเพิ่มส่วนลดพิเศษทุกต้นเดือนและ
กลางเดือน เพื่อกระตุน้ใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
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5.ด้านบุคคล  
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ เจ้าหน้าท่ี (Contact Center) ให้บริการท่ีสุภาพเรียบร้อย ควรท่ีจะ
คดัเลือกเจา้หน้าท่ีท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ มีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี, ให้ค  าแนะน าลูกคา้ท่ี
เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีควรท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในทุกๆดา้นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ สามารถให้
ค  าแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม, มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี (Contact Center) ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบกลบัและปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดท้นัที ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อ  
 6.ด้านกระบวนการให้บริการ  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงคือ การแสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความ
ปลอดภยั ควรท่ีจะมีการแสกนความปลอดภยัสองชั้น ทั้งรหัสผ่าน และการยืนยนัลายน้ิวมือหรือ
ใบหน้า, การแจ้งรายละเอียดการช าระเงินท่ีชัดเจน ควรมีการแจ้งยอดผ่านทั้งในแอปพลิเคชัน 
ขอ้ความและอีเมลล์, สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้หากไดสิ้นคา้ไม่ตรงกบัท่ีระบุไว ้ควรท่ีจะ มี
ระบบรับคืนสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปล่ียนคืนสินคา้ 

7.ด้านลกัษณะทางกายภาพ       
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ มีรูปแบบการใชง้านง่าย  ตวัแอปพลิเคชนัควรท่ีจะออกแบบใหใ้ชง้าน
ไดง่้าย มากข้ึน สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก,  มีระบบรักษาความปลอดภยัหากตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ควรเพิ่มการรักษาความปลอดภยัแบบหลายชั้น, วธีิการน าเสนอสินคา้  มีรูปแบบท่ีทนัสมยัมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ควรท่ีจะพฒันาปรับปรุงรูปแบบของแอปพลิเคชนัให้ทนัสมยั 
โดยการส ารวจความนิยมของผูใ้ช้บริการอยู่เสมอเพื่อให้มีรูปแบบท่ีน่าใช้ ทนัสมยั ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจมาเลือกใช ้
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป        
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตในด้านพื้นท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะผูใ้ช้แอปพลิเคชัน K+ 
Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้า่ ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะ
เป็นตวัแทนของผูใ้ช้บริการK+ Market บน แอปพลิเคชนั K PLUS ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขต
การศึกษาให้ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีประเทศไทย เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ โดยภาพรวมแลว้ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใช้บริการ K+ Market บนแอปพลิเคชนั K PLUS ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  เป็นอยา่งไรและจะไดน้ าไปปรับปรุงแอปพลิเคชนัใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การใหส้ัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-
Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเจาะจงมากยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการปรับเปล่ียน หรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยั หรือศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นรอบดา้นมากยิง่ข้ึน 
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