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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) ศึกษาลกัษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน 

Application GHB ALL (2) ความสัมพนัธ์ของลกัษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช ้Application 

GHB ALL (3)  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจในการใช ้Application GHB ALL 

และ(4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจในการใช ้Application GHB ALL 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชน เพศ ชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเป็นผูใ้ช ้

Application GHB ALL จาํนวน 385 คน โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าจาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายได ้10,001  –  20,000  บาท ส่วนใหญ่ใชง้าน Application GHB ALL  

1-2 คร้ัง/สัปดาห์ มีระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉล่ีย 1 - 15 นาที มีอุปกรณ์การส่ือสารท่ีใช้งาน คือ 

โทรศพัท์มือถือ มีรูปแบบการใชง้าน  โดยทาํธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน  ความบ่อยคร้ังในการใชง้าน 

Application GHB ALL ในลักษณะต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามต่อ Application GHB ALL โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจลาํดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ  ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น

ราคา และลาํดบัสุดทา้ย คือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั การทดสอบสมมติฐาน (1) มีเพียง

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านดา้นอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ในการใช ้Application GHB ALL ดา้นความถ่ีในการใชง้าน (2) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านท่ี
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แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชง้าน Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนั  และ (3) พฤติกรรมของ

ผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชง้าน Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนั 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ABSTRACT 

The objective of the study on behavior and satisfaction of users of the GHB All application of 

the Government Housing Bank in Bangkok were (1 )  to study the demographic characteristics, behavior 

and satisfaction of users of the GHB ALL application; (2 )  to study the relationship between users’ 

demographic characteristics and behavior of the GHB All application. (3 )  to study the demographic 

characteristics of different users and their preferences for using the GHB All application and (4) to study 

different user behaviors and their satisfaction with using the GHB ALL application. Sample consisted of 

385 males and females aged 20 years and over who were users of the GHB ALL application using the 

Cochran formula (Cochran, 1977). The tools used for data collection were questionnaires. To perform 

data analysis with computer program was used to find number, percentage, mean, standard deviation, chi-

square and one-way analysis of variance. 

The study found that most of the respondents were female, aged 20-29 years, having a bachelor's 

degree, was an employee of a private company and have an average monthly income of 10,001 – 20,000 

baht. Most of them have an average frequency of using GHB All applications 1-2 times/week. There is an 

average usage time of 1-15 minutes] use mobile phone. There is a form of use by doing basic financial 

transactions. Frequent use of GHB ALL applications in different ways in overall was at a low level. 

Respondents' satisfaction with the GHB ALL application in general was at a high level. When 

consideration to aspects, it was found that the respondents were which could sort from high to low as 

follows: the product aspect, the distribution aspect, the price aspect and the last was the marketing 

promotion aspect, respectively. The hypothesis testing results were (1) There were only occupational and 

average monthly income were correlated with behavior of using the GHB ALL application in the aspect 

of frequency of use (2) The difference of demographic characteristics had no difference in satisfaction 

with the use of the GHB All application and (3) The difference user behavior had no difference in 

satisfaction with the GHB All application. 

Key word : behavior, satisfaction, Government Housing Bank in Bangkok 
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บทนํา 

ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีการส่ือสารไร้พรหมแดน ขอ้มูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและ

สามารถเช่ือมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจาํกัดของเวลา สถานท่ี และช่องทางของการส่ือสารมากั้นกลาง 

เน่ืองจากการเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยแ์ละได้

เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟน  

จากการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดของตลาดสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ทาํประกอบกบัความกา้วหนา้

ดา้นเทคโนโลยีของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบัน ไดมี้การปรับตัวอย่างมากเพ่ือรองรับการทาํธุรกรรม

ออนไลน์ผ่านช่องในการใหบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ยตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคและการทาํธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยธนาคารพาณิชยไ์ดน้าํเทคโนโลยีมาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิม

ช่องทางการให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ยตนเอง โดยธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งไดท้าํ

โปรโมชัน่ทางการตลาด เพ่ือกระตุน้และใหลู้กคา้พึงพอใจและเร่ิมเปล่ียนมาใชบ้ริการผา่นช่องทางดงักล่าว

มากข้ึน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ส่งผลกระทบทัว่โลกรวมทั้ง

ประเทศไทย มาตรการของทางการในการรับมือกบัการแพร่ระบาดไดแ้ก่ การหา้มออกนอกเคหสถานใน

เวลาท่ีกาํหนด การปิดสถานท่ีต่างๆ ชัว่คราว การทาํงานจากท่ีบา้น รวมถึงความพยายามลดการสมัผสัจาก

การใชเ้งินสด เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชาชนตอ้งปรับพฤติกรรมเขา้สู่โลกออนไลน ์เร่ิมไม่วา่จะเป็นการ

สั่งอาหาร การซ้ือสินคา้ หรือการบริจาคเงินออนไลน์ ขณะเดียวกนัภาคธุรกิจเองจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือ

ความอยูร่อดทางธุรกิจเช่นเดียวกนั 

ความสาํเร็จของช่องทางโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ท่ีเติบโตในปัจจุบนัมีผลมาจากการนาํ

เทคโนโลยีมาปรับใชเ้พ่ือใหเ้กิดโมบายแบงกก้ิ์งแอปพลิเคชนั (Mobile Banking Application) กล่าวคือเป็น

โปรแกรมแอปพลิเคชันท่ีถูกออกแบบเพ่ือให้สามารถใช้งานไดบ้นสมาร์ทโฟนท่ีช่วยรองรับการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินให้มีความง่าย สะดวก และรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้ธนาคารพาณิชยไ์ด้

แข่งขนัและพฒันาโมบายแบงก้ิงแอปพลิเคชนัและใชช่ื้อบริการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแห่ง และหน่ึงในโม

บายแอปพลิเคชัน คือ จีเอชบี ออล (GHB ALL)ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีสามารถใช้ในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงส่งผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินท่ีตอ้งการ ความสะดวกสบายมากข้ึนจึงเลือกใชบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผา่นช่องทางแอปพลิเคชนัดงักล่าว 

ผูวิ้จยัในฐานะท่ีปฏิบติังานในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัโมบาย

แบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) จึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Application GHB 

ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสามารถนาํประโยชน์ไปใช้

ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง โมบายแอปพลิเคชนั (Mobile 
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Application) และทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ Application GHB ALL ว่ามีขอ้ดี ขอ้เสีย

อย่างไรเพ่ือนาํมาพฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งและรองรับความตอ้งการในการทาํธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบน้ีท่ีกาํลงัจะเติบโตมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Application 

GHB ALL 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช ้Application 

GHB ALL  

3. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจในการใช ้Application 

GHB ALL 

4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจในการใช ้Application GHB 

ALL 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ผูวิ้จยักาํหนดตวัแปรในการวิจยัดงัน้ี 

 1.1 ตวัแปรอิสระ  คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ

อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

1.2.1 พฤติกรรมการใช ้Application GHB ALL ไดแ้ก่ (1) ความถ่ีในการใชง้าน 

(2) ระยะเวลาในการใชง้าน (3) อุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้าน  (4) รูปแบบการใชง้าน            (5) ลกัษณะ

การใชง้าน  

1.2.2 ความพึงพอใจการใช ้Application GHB ALL ไดแ้ก่  (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) (2) ดา้นราคา (Price)  (3)  ด้านการจัดจําหน่าย  (Place) (4)  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชน เพศ ชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึน

ไปและเป็นผูใ้ช ้Application GHB ALL โดยจะศึกษาเฉพาะผูใ้ชใ้นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ใช ้Application GHB ALL 
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2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชน เพศ ชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปี

ข้ึนไปและเป็นผูใ้ช ้Application GHB ALL จาํนวน 385 คน โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ใช้

ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ผูวิ้จยักาํหนดระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความพึงพอใจ

ของผูใ้ชใ้นการทาํธุรกรรมทางการเงินช่องผา่นช่องทาง Application GHB ALL 

2. เพ่ือนําไปพฒันาและปรับปรุง Application GHB ALL ในด้านภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

ลกัษณะการใหบ้ริการและรูปแบบการใชง้าน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้

งาน ในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทาง Application GHB ALL 

3. เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจต้องการศึกษาต่อยอด

เก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application)  
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                 ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

Application GHB ALL 

         1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

         2. ดา้นราคา (Price) 

         3. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 

         4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. ระดบัการศึกษา 

 4. อาชีพ 

 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       พฤตกิรรมการใช้ Application GHB ALL 

1. ความถ่ีในการใชง้าน 

2. ระยะเวลาในการใชง้าน  

3.อุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้าน  

4.รูปแบบการใชง้าน  

5.ลกัษณะการใชง้าน 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2543) ไดใ้หค้วามหมายของผูซ้ื้อ คือบุคคลท่ีไปทาํการซ้ือจริงใน

กระบวนการซ้ือ ดงันั้น ผูซ้ื้อก็คือบุคคลท่ีมีบทบาทเป็นผูซ้ื้อสินคา้ ปกติผูซ้ื้อก็คือลูกคา้ (Customer) ของ

ธุรกิจนัน่เอง จากแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นกรอบและแนวคิดในการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

ของผูใ้ช ้Application GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในประเด็น (1) ความถ่ีในการใชง้าน (2) 

ระยะเวลาในการใชง้าน (3) อุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้าน (4) รูปแบบการใชง้าน และ (5) ลกัษณะการใช้

งาน Application GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บ

ผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ  สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก

ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการ และทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อผูใ้หบ้ริการวา่ ความสาํคญัของความพึง

พอใจต่อการบริการ แบ่งออกไดเ้ป็น ความสําคญัของความพึงพอใจต่อผูใ้ห้บริการ เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการ

ตอ้งคาํนึงถึงการจดัให้เกิดการบริการแก่ผูรั้บบริการ และ ความสําคญัของความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 

เป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้จากการมารับบริการนั้น โดยผูรั้บบริการมุ่งหวงัความรวดเร็ว ความ

สะดวกสบาย และคุณภาพการบริการท่ีดี ดงันั้น ความพึงพอใจจึงเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพของการบริการ

ของผูใ้ห้บริการ รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจของผูรั้บบริการจึงสามารถใชเ้ป็นมาตรวดัประสิทธิภาพการ

ให้บริการได้ และถือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การว่า สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการไดห้รือไม่ เพียงใด และอยา่งไร 

แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์เป็นวิธีในการวิเคราะห์ผูรั้บสาร ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีหลกัการและเป็น

เหตุเป็นผลโดยเช่ือในหลกัการท่ีว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยส์ามารถดาํเนินชีวิตตามกรอบท่ีสังคม

ได้กําหนดเป็นแม่บทไว้ และสังคมทั่วไปๆ จะทําหน้าท่ีในการกําหนดให้บุคคลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่าง 

 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 คอตเลอร์ (2006) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่าส่วนประสมทางการตลาด เป็นหัวใจสําคญัของการ

บริการการตลาด การจะทาํให้การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุง

ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดน้ี คือ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมายใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

 แนวคิดเกีย่วกบัโมบายแอปพลเิคชัน (Mobile Application)  

ช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีช่องทางท่ีใช้สําหรับทาํ

ธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ (1)ใช้บริการผ่านข้อความ (Short Message 
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Service: SMS) (2) ใชบ้ริการผ่านเวบ็ไซตบ์นโทรศพัท ์(Mobile Web)  (3) ใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนับน

โทรศพัท ์(Mobile Marketing Association,2009)    

แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่  

Stauart Elleary (2013) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมท่ีไม่สามารถ

นาํมาปรับใชง้านไดใ้นการทาํการส่ือสารผ่านช่องทางบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดงันั้น จึงทาํใหเ้กิดการคิดคน้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประกอบดว้ย (1) แอปพลิเคชนั (2) โฆษณามือถือ 

(3) เอม็-คอมเมิร์ซ (4) รหสัสองมิติ (QR Code) (5) คูปองมือถือ (Mobile Coupons) (6) การตลาดท่ีอยู่ของ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (7) การชาํระเงินมือถือ (Mobile Payments) และ(8) เวบ็ไซตโ์ทรศพัทมื์อถือ  

 แนวคิดเกีย่วเกีย่วกบัการยอมรับนวตักรรม  

 Kotler (1994 ,)  กล่าวว่ากระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Adaptation process) หมายถึง 

กระบวนการดา้นจิตใจซ่ึงแต่ละบุคคล ผ่านขั้นตอนจากการไดย้ินคร้ังแรกกบันวตักรรมใหม่ จนถึงการ

ยอมรับขั้นสุดท้าย หรือหมายถึงการตัดสินใจของบุคคลท่ีอาจจะกลายเป็นผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์ประจํา

กระบวนการนวตักรรมของธุรกิจ ทดลองใช ้ยอมรับหรือปฏิเสธ   

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วรรณพร หวลมานพ (2558) ทาํการวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั เค

โมบายแบงกก้ิ์งพลสัของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมี ผลการศึกษาพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ 20 – 29 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย 10,001 –  20,000 บาท และสถานภาพโสด ส่วนการใชแ้อปพลิเคชนัเค

โมบายแบงกก้ิ์งพลสั พบวา่ ความถ่ีในการใชง้านโดยเฉล่ีย 1 - 2 คร้ังต่อสปัดาห์  ระยะเวลาใชง้านต่อคร้ัง 1  

-  15  นาที โดยใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพ่ือโอนเงินไปบญัชี ธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร  ความพึง

พอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชนัเคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตวัแปรอาชีพ และรายไดมี้

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านแอปพลิเคชนัเคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั  นอกจากน้ี อาย ุอาชีพ และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อป

พลิเคชนัเคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่างกนั นอกจากน้ี พฤติกรรม ความถ่ีในการใชง้านท่ีแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจแตกต่างกนั  

 ศิริภาภรณ์ บุญมา (2560) ศึกษาการใชป้ระโยชน์และการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจ ความเช่ือถือไวว้างใจ และความภกัดีต่อ K–Mobile Banking Plus ของผูใ้ชง้านในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า การใชไ้ดป้ระโยชน์ การรับรู้ความเส่ียงส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ การรับรู้ความ

เส่ียง ส่งผลทางบวกต่อความเช่ือถือไวว้างใจ ความพึงพอใจและความเช่ือถือไวว้างใจส่งผลทางบวกต่อ

ความภกัดีต่อ K–Mobile Banking Plus 
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 นันทภคั แต่รุ่งเรือง (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้แอปพลิเคชัน 

KMA ของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นปัจจยัดา้นการตลาดเชิงประสบการณ์ และดา้นความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

 ปริญญา คมปรียารัตน ์(2562) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

เคพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ในจังหวดัราชบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ประชาชนในจงัหวดั ราชบุรี ท่ีมี เพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแอป

พลิเคชนั เคพลสั แตกต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเค

ชนั เคพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั ราชบุรี 

 กนกวรรณ คงยืน (2563) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการApplication 

Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ Application Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ณัฐวชัร ฤกษ์รักษา (2563) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน K 

PLUS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั K PLUS โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นความสะดวก ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นความปลอดภยั ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบั

มาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 มุนินทร์ มุจจิลินท์วิมุติ  และ ทรงพร หาญสันติ (2563) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Marketing) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัเคโมบาย

แบงก์ก้ิงพลสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอาชีพและรายได ้ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชันเคโมบาย แบงก์

ก้ิงพลสั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชน เพศ ชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและ

เป็นผูใ้ช้ Application GHB ALL โดยจะศึกษาเฉพาะผูใ้ช้ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทั้งน้ีผูศึ้กษาไม่

ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ใช ้Application GHB ALL 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชน เพศ ชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป

และเป็นผูใ้ช ้Application GHB ALL จาํนวน 385 คน โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977)ใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 



9 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และภูมิหลงัของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 

ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ Application GHB ALL ของผู ้ใช้งานในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 14 ขอ้ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชง้าน ระยะเวลาในการใชง้าน อุปกรณ์การส่ือสารท่ี

ใชง้าน รูปแบบการใชง้าน และคาํถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้าน  

  ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช ้Application GHB ALL ของผูใ้ช้งานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24 ขอ้ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ความพึงพอใจดา้น

ราคา(Price) ความพึงพอใจด้านการจัดจําหน่าย (Place) ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูวิ้จยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั โดยนาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) และพิจารณา

ความเหมาะสมของสาํนวนภาษาท่ีใชส่ื้อความหมายใหช้ดัเจนและใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence หรือ Index of Concordance)  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างเม่ือรับ

แบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ จาํนวนค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าไค-สแควร์และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 385 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

20-29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 

– 20,000 บาท 
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 2.ด้านความถ่ีในการใช้งาน Application GHB ALL พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการใชง้าน Application GHB ALL โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ มีระยะเวลาในการใช้งานโดย

เฉล่ีย 1-15 นาที มีอุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้าน คือ โทรศพัท์มือถือ มีรูปแบบการใชง้านโดยทาํธุรกรรม

ทางการเงินพ้ืนฐาน  

 3. ความบ่อยคร้ังในการใชง้าน Application GHB ALL ในลกัษณะต่างๆพบวา่ ความบ่อยคร้ังใน

การใชง้านในลกัษณะต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไป

นอ้ย คือ  โอนเงินไปบญัชีภายในและต่างธนาคาร สอบถามยอดและรายการเคล่ือนไหวในบญัชี ชาํระและ

รับเงินค่าซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์ จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เติมเงินค่าโทรศพัท ์รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ 

คน้หาท่ีตั้งสาขาหรือตูเ้อทีเอ็ม เติมเงินค่าทางด่วนอีซ่ีพาส ซ้ือ-ขายกองทุนต่าง ๆ ของธนาคาร และ ขอ

อนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคล ตามลาํดบั 

 4.ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ Application GHB ALL โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา 

และลาํดบัสุดทา้ย คือ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  

 5. การทดสอบสมมติฐาน  

  สมมติฐานท่ี 1 พบว่า  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านดา้นอาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชA้pplication GHB ALLดา้นความถ่ีการใชง้าน  

  สมมติฐานท่ี 2 พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน

การใช ้Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมของผูใ้ช้งานท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ 

Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน Application GHB ALL ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 1.ดา้นความถ่ีในการใชง้าน Application GHB ALL โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ มีระยะเวลาใน

การใชง้านโดยเฉล่ีย 1-15 นาที มีอุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้าน คือ โทรศพัทมื์อถือ มีรูปแบบการใชง้านโดย

ทาํธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณพร หวลมานพ (2558) ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัเคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัโดยเฉล่ีย1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชง้าน 

1 - 15 นาที ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ เพ่ือใชท้าํธุรกรรมทางทางการเงินพ้ืนฐาน เช่นกนั 

 2. ดา้นความบ่อยคร้ังในการใชง้าน Application GHB ALL ในลกัษณะต่างๆ โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบันอ้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริภาภรณ์ บุญมา (2560) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการ

มากท่ีสุด คือ การโอนเงินเช่นกนั  
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  3. ดา้นความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ Application GHB ALL โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทภคั แต่รุ่งเรือง (2562) พบว่า ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น อภิปรายผลการวิจยัได้

ดงัน้ี  

  3.1 ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจลาํดบัแรก คือ Application GHB ALL มีความสะดวก รวดเร็ว ในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน  รองลงมาคือ  การใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆผา่น Application GHB ALL มี

ลกัษณะการให้บริการท่ีมีความหลากหลาย วิธีการใชง้านของ Application GHB ALL มีวิธีการท่ีง่ายต่อ

การใชง้าน Application GHB ALL มีความน่าเช่ือถือในการทาํธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบการใชง้านของ 

Application GHB ALL มีความทนัสมยั Application GHB ALL มีความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน เม่ือเขา้สู่แอปพลิเคชันแลว้สามารถเขา้ใจสัญลกัษณ์ (Icon) ต่าง ๆ และใชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว และ

ลาํดบัสุดทา้ย คือ  Application GHB ALL มีรูปแบบ สีสันท่ีสวยงาม ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ         ณฐัวชัร ฤกษรั์กษา (2563) พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

 3.2 ดา้นราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจลาํดบัแรก คือ Application GHB ALL มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร รองลงมาคือ Application GHB ALL ทาํใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินมี

ความคุม้ค่า เน่ืองจากประหยดัค่าธรรมเนียมในการใช ้Application GHB ALL มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบั

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และลาํดบัสุดทา้ย คือ  Application GHB ALL มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัระบบความ

ปลอดภยัท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรมทางการเงิน ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ คงยืน 

(2563)  พบว่ า  ควา มพึงพอใจของลูกค้า ท่ี มี ต่อกา รใช้บ ริกา ร  Application Krungthai Next ของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 3.3 ด้านการจัดจาํหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจลาํดับแรก คือ การดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้ ง Application GHB ALL ผ่าน 

Google Play หรือ App Store มีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ Application GHB ALL ในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินเป็นช่องทางท่ีช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร

หรือตูเ้อทีเอ็ม การลงทะเบียนเพ่ือเร่ิมใชง้าน Application GHB ALL สามารถทาํไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 

และลาํดบัสุดทา้ย คือ  Application GHB ALL เป็นช่องทางในการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่เคยมีความ

ผิดพลาดในการทาํธุรกรรมเปรียบเสมือนการใชบ้ริการท่ีธนาคารหรือตูเ้อทีเอ็ม  ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ณฐัวชัร ฤกษรั์กษา (2563) พบวา่ ดา้นการจดัจาํหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั    

 3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจลาํดบัแรก คือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั Application GHB ALL บนส่ือ

ทางอินเทอร์เน็ต ส่ือโซเชียลมีเดีย มีรูปแบบท่ีทนัสมยั สามารถทาํใหเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลการใหบ้ริการต่าง ๆ ได้
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อย่างง่าย รองลงมาคือโฆษณา Application GHB ALL สามารถสร้างการจดจาํในตราสินคา้เป็นอย่างดี 

สิทธิพิเศษต่างๆของ Application GHB ALL มีความคุ้มค่า  การประชาสัมพนัธ์ของ Application GHB 

ALL ทาํใหภ้าพลกัษณ์มีความทนัสมยัและมีความเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการทางการเงินผา่นช่องทางโมบาย

แบงก์ก้ิง (Mobile Banking) โฆษณาของ Application GHB ALL ผ่านทางส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์และส่ือกลางแจง้ มีวิธีการนาํเสนอโฆษณาท่ีน่าสนใจ สามารถทาํใหรั้บรู้ขอ้มูลการใหบ้ริการต่างๆ 

อย่างชัดเจน กิจกรรมส่งเสริมการขายของ Application GHB ALL สามารถกระตุน้การใช  ้Application 

GHB ALL โฆษณาของ Application GHB ALL ผ่านทางส่ือสาขาหรือตูเ้อทีเอม็ สามารถบอกรายละเอียด

ของการให้บริการไดอ้ย่างครบถว้น และลาํดบัสุดทา้ย คือ  โฆษณาของ Application GHB ALL    มีการ

โฆษณาอย่างสมํ่าเสมอสามารถทาํใหรั้บทราบขอ้มูลต่างๆอย่างตลอดเวลา ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกวรรณ คงยืน (2563) พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ Application 

Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด

อยูใ่นระดบัมาก   

 4. การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1 พบว่า  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้งานมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมในการใช ้Application GHB ALL ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผูใ้ชง้านดา้นอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช ้Application GHB ALL 

ดา้นความถ่ีในการใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุนินทร์ มุจจิลินท์วิมุติ และ ทรงพร หาญสันติ 

(2563) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพและรายได ้มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชผู้ใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัเคโมบาย แบงกก้ิ์งพลสั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  สมมติฐานท่ี 2 พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน

การใช ้Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณพร หวลมานพ (2558) 

ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์

ก้ิงพลสัแตกต่างกนั ในบางดา้น 

  สมมติฐานท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมของผูใ้ช้งานท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ 

Application GHB ALL ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณพร หวลมานพ (2558) พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัพฤติกรรมการใชง้านในระดบัมากมีความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนัเค

โมบายแบงกก้ิ์งโดยรวมในระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

      จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Application GHB ALL ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี  

  1.ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมความพึงพอใจของของผูใ้ชง้าน Application GHB ALL ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก  

  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมุ่งพฒันา Application GHB ALLใหมี้

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน พร้อมทั้งพฒันาความสามารถของ Application GHB ALLในดา้นต่าง ๆ เช่น การแจง้

เตือน วนักาํหนดชาํระค่าวินคา้อุปโภค บริโภค ค่าบตัรเครดิต และดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวก 

สบายใหก้บัผูใ้ชง้าน รวมถึง ควรมุ่งพฒันา Application GHB ALLใหมี้ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

  2.  ด้านราคาโดยภาพรวมความพึงพอใจของของผูใ้ช้งาน Application GHB ALL ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ Application GHB ALL มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัระบบความปลอดภยั

ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรมทางการเงิน กล่าวคือ ควรมีการพฒันาความปลอดภยัของการทาํธุรกรรมผ่าน 

Application GHB ALL เพ่ือป้องกนัภยัจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ รวมถึงควรมีระบบการส่งแจง้เตือน 

SMS หรือขอ้ความทาง e-mail ทุกคร้ังท่ีมีการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Application GHB ALL  

ซ่ึงจะเป็นการสร้างความปลอดภยัและความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้งาน เพ่ือให้การใช้งาน Application GHB 

ALL เกิดความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัระบบความปลอดภยัท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

  3. ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมความพึงพอใจของของผูใ้ชง้าน Application GHB ALL 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ Application GHB ALL มีช่องทางในการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ี

หลากหลายไม่เคยมีความผิดพลาดในการทาํธุรกรรมเปรียบเสมือนการใชบ้ริการท่ีธนาคารหรือตูเ้อทีเอ็ม 

กล่าวคือ ควรเพ่ิมช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินดา้นอ่ืนๆ ผา่นApplication GHB ALL ใหม้ากข้ึน เพ่ือ

ความอาํนวยความสะดวกและตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ควรปรับปรุงระบบขั้นตอนในการทาํธุร

รมทางการเงินใหมี้ขั้นตอนท่ีสั้นและง่ายเพ่ือลดความผิดพลาดในการทาํธุรกรรมทางการเงินเสมือนการใช้

บริการท่ีธนาคารหรือตูเ้อทีเอม็ 

  4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ส่ิ ง ท่ีควรปรับปรุง  คือ  Application GHB ALL มีโฆษณา ของ Application GHB ALL  

สามารถทําให้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างตลอดเวลา  กล่าวคือ ควรทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

Application GHB ALL ให้มีความกระชับ แต่โดดเด่น เขา้ใจง่าย น่าใช้งานเพ่ือดึงดูดผูใ้ช้งานเขา้มาใช้
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บริการมากข้ึน โดยเผยแพร่ส่ือโฆษณาไปทุกช่องทาง รวมถึงทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถทาํ

ใหรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ ของ Application GHB ALL ไดต้ลอดเวลา 

 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

Application GHB ALL ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั ทศันคติและความหวงั

ต่อการใช ้Application GHB ALL เพ่ือท่ีจะสามารถนาํผลการศึกษามาพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัลกัษณะความตอ้งการในการใชง้านในรูปแบบต่างๆมากยิ่งข้ึน 

  2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน

ลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสมัภาษณ์เชิงลึกหรือกลุ่มสมัภาษณ์ (Focus Groups) เพ่ือให้

ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Application GHB ALL ในเชิงลึกเพ่ือท่ีไดจ้ะไดน้าํมา

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของผูใ้ชง้าน Application GHB ALL มากยิ่งข้ึน 

  3. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ช ้Application GHB ALL ใน

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตปริมณฑล และหวัเมือง

ใหญ่ในภาคต่างๆ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีสามารถครอบคลุมตวัอย่างประชากรทั้งประเทศท่ีเป็นผูใ้ช ้

Application GHB ALL มากยิ่งข้ึน 
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