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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคาร

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับระดับความถ่ี

ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรที ่ศึกษา คือ ลูกคาที่ใชบริการแอพพลิเคชั ่น KKP Mobile ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) และสุมตัวอยางแบบกำหนดจำนวน (Quota Sampling) จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test ความแปรปรวน 



ทางเดียว (One way ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s r Coefficient) ผลการวิจัย

พบวา 1) ระดับความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคา เฉลี่ย 11.88 ครั้ง S.D. 

เทากับ 10.282 อยูในระดับต่ำมาก กลุมที่ใชบริการนอยกวากลุมอื่นคือกลุมเพศหญิง อายุสูงกวา 45 ปขึ้นไป 

อาชีพธุรกิจสวนตัว ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 20,000 บาท ทั้งนี้ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษาแตกตางกัน ความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน ไมแตกตางกัน 

เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน ความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน แตกตางกัน 

2) ระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น 

KKP Mobile อยูในระดับสูงถึงสูงมาก (mean = 7.75 ถึง 8.99, S.D. = 1.543, 1.201) และ 3) ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน  

อยูในระดับต่ำที่สุดถึงต่ำ ในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) (r = 0.141  ถึง 0.323) ขอเสนอแนะ: ผูบริหารควรให

ความสำคัญในการบริการแกลูกคา รวมทั ้งพัฒนาการสื ่อสารทางการตลาดมุ งเนนกลุ มลูกคาผู ใชบริการ

แอพพลิเคชั่น KKP Mobile ที่มีความถี่นอยกวากลุมอื่น เพื่อใหเกิดการตัดสินใจใชบริการซ้ำอยางตอเนื่อง และ

ขยายฐานผูใชบริการใหเพิ่มมากข้ึน 

คำสำคัญ: ปจจัย; ความถ่ีในการใชบริการ; ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

 

Abstract 

 The purposes were to study 1) the frequency level of KKP Mobile application services 

usage per month of Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited’s customers in Bangkok, 

classified by demographic factors 2) the important level of marketing mix factors affecting to the 

frequency of KKP Mobile application services usage per month and 3) the correlation between 

marketing mix factors and the frequency level of KKP Mobile application services usage per 

month. This study was quantitative research. The samples were customers who used the KKP 

Mobile application services of 400 peoples by simple random sampling and quota sampling, 

using questionnaires as a data collection tool. The statistics used in the analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test, One Way 

ANOVA and Pearson’s r Coefficient. The results found that 1) the frequency level of KKP Mobile 

application services usage per month of customers were mean 11.88 times, S.D. = 10.282 at a 

very low level. The group that used the service less than the others were females, aged over 45, 



personal business career, under bachelor’s degree and average monthly income below 20,000 

baht. The age, occupation and education were difference, the frequency of use the KKP Mobile 

application service per month were not different. The gender and average monthly income were 

difference, the frequency of use the KKP Mobile application service per month were different  

2) the important level of marketing mix factors affecting to the frequency of KKP Mobile 

application services usage per month were at high to very high level (mean = 7.75 to 8.99,  

S.D. = 1.543, 1.201) and 3) the correlation between marketing mix factors and the frequency 

level of KKP Mobile application services usage per month were at the lowest to low, correlated 

in positive direction (r = 0.141 to 0.323). Suggestion: Executives should give priority to their 

customers service and develop marketing communications focused on group of customers who 

use KKP Mobile application service with less frequency than other groups in order to make 

decisions to use the service continuously and to expand the service user base. 

Keywords: Factor; The frequency of services usage level; Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

บทนำ 

ประเทศไทยกำลังเขาสูสังคมแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาท

ตอการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเขามาอำนวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารทั้งสวนตัวและธุรกิจ  

เพียงแคมีสมารทโฟนก็ทำใหผูใชเขาถึงทั่วมุมโลกและมีวิถีชีวิตแบบดิจทิัลได สามารถสื่อสารไดทุกที่ทุกเวลาและ

กอใหเกิดแอพพลิเคชั่นมากมายบนสมารทโฟน ยิ่งทำใหผู ใชสามารถทำการสื่อสารไรสายรูปแบบตางๆ ได

คลองตัวยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำธุรกรรมธนาคารผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากรายงาน Digital 

Thailand ประจำป 2021 ที่พบวาอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตทางโทรศัพทมือถือในประเทศไทยสูงกวา 130% 

ซึ่งหมายความวา คนหนึ่งคนมีการใชโทรศัพทมือถือมากกวาหนึ่งเครื่อง ทำใหการใชงานแอพพลิเคชั่นตาง ๆ 

รวมถึงแอพพลิเคชั่นธนาคารที่ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนตอเนื่อง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดสนับสนุนการ

ปรับตัวเขาสูยุคดิจิทัล ผานการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินดิจิทัลที่สำคัญ รวมทั้ง

ปรับกฎเกณฑเพื่อเอื้อใหสถาบันการเงินสามารถใหบริการผานชองทางดิจิทัลไดงายขึ้น สงผลใหทั้งผูบริโภคและ 

ผูประกอบธุรกิจการเงินสามารถปรับตัวเขาสูยุคดิจิทัลไดอยางรวดเร็ว สะทอนไดสวนหนึ่งจากปริมาณธุรกรรมที่

ทำผานชองทางออนไลน โดยเฉพาะ Mobile banking ที่เรงขึ ้นอยางกาวกระโดด พรอมไปกับการทยอยลด

ความสำคัญของจุดใหบริการทางกายภาพ (เชน สาขา และตู ATM) ปจจุบันธนาคารในประเทศไทยมีการ



ใหบริการในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นธนาคาร หรือที่เรียกวา Mobile banking ทำใหไดเห็นการพัฒนาบริการ

บนแพลตฟอรมดังกลาวอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถแขงขันกับธนาคารอื่นๆ อีกทั้งยังเปนการอำนวยความ

สะดวกและปรับเปลี่ยนใหเขากับไลฟสไตลของผูบริโภค จากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย ธุรกรรมการชำระ

เงินผานบริการ Mobile banking พบวา จำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการปริมาณรายการที่ทำธุรกรรม, และมูลคา

รายการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขอมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนบัญชีลูกคาที่ทำธุรกรรม

ชำระเงินผานบริการ Mobile banking จำนวน 84,291,262 บัญชี ปริมาณรายการที ่ทำธุรกรรมจำนวน 

1,703,065 พันรายการ และมีมูลคารายการจำนวนมากถึง 5,898 พันลานบาท และในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น เพราะการใชบริการของธนาคารไมถูกจำกัดดวยสถานที่หรือตองไปใชบริการที่สาขาเทานั้น เทคโนโลยี

สามารถทำใหธนาคารสามารถสรางตลาดใหม มีชองวางทางการตลาดจากการใหบริการทางการเงินผาน

อินเตอรเน็ตและลดตนทุนในการดำเนินงานได 

จากความสำคัญขางตนที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมเขาสูเทคโนโลยีดิจิทัล ทำใหธนาคารมีการปรับ

รูปแบบการใหบริการโดยเนนการทำธุรกรรมบนโทรศัพทมือถือ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ

ใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำขอมูลที่ไดจากงานวิจัยไปตอยอดใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองตอความตองการของลูกคาในการทำธุรกรรมทางการเงินผาน

แอพพลิเคชั่น และนำไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธทางการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อขยาย

ฐานลูกคาใหเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง ปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคาร

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

2) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอระดับความถี่ในการใช

บริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับระดับความถ่ีในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

1) สายงานที่เกี่ยวของของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำผลการวิจัยที่ไดไปใชเปน

แนวทางในการกำหนดกลยุทธ การวางแผนทางการตลาด เพื่อขยายฐานผูใชบริการใหเพิ่มมากข้ึน 

และพัฒนาคุณภาพของการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความถี ่ในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพในการใหบริการอยาง

ตอเนื่อง หรือเพิ่มฟงกชันการใชงานใหมๆ ใหตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากที่สุด 

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขัน รวมถึง สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ขอบเขตของงานวิจัย  

ประชากรที่ใชศึกษาเปนกลุมลูกคาที่ใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ของธนาคารเกียรตินาคิน

ภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใชวิธีคำนวณขนาดตัวอยางดวย

วิธีการใชสูตรไมทราบจำนวนประชากรของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั ่น 95% ซึ่งกำหนดคาความ

คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รวบรวมขอมูล ตลอดจนวิเคราะหและสรุปผล ตั้งแตเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 

วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย 

เชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายที่กำหนดไว ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 400 คน จาก  

10 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่สมัครใชบริการ  

KKP Mobile โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามผาน Google Form ระหวางเดือน

มีนาคม–เมษายน 2565  

  



การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เพื่อวิเคราะหและใช

อธิบายขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาการแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics 

Analysis) ไดแก สถิติ t-test (Independent sample t test) เพื ่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางเพศกับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภทัร 

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติวิเคราะหความแปรปรวน (One way ANOVA) เพื่อวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยประชากรศาสตรที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ซึ่งในกรณีที่มีความแตกตาง

อยางมีนัยสำคัญ จะทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s r Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของ

ลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร วามีความสัมพันธกันหรือไม ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.01   

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 

253 คน คิดเปนรอยละ 63.2 ซึ่งสวนใหญมีอายุ 20-35 ป จำนวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท จำนวน 270 คน คิดเปนรอยละ 67.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 254 คน คิดเปนรอย

ละ 63.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-35,000 บาท จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37 

ความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาโดยภาพรวม มีคาความถ่ีสูงสุดที่ 

50 คร้ัง และต่ำสุดที่ 1 คร้ัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.88 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.282 อยูในระดับ

ต่ำมาก ดานเพศ มีความถี่อยูในระดับต่ำมากทั้งสองเพศ โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง (X� = 13.85 

S.D. = 10.123, X� = 10.74 S.D. = 10.220 ตามลำดับ) ดานอายุ มีความถ่ีในระดับต่ำมากทุกชวงอายุ สวนใหญ

มีอายุ 36-45 ป (X� = 13.03, S.D. = 9.09) ดานอาชีพ มีความถี่ในระดับต่ำมากทุกอาชีพ สวนใหญมีอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X� = 12.20, S.D. = 10.327) ดานระดับการศึกษา มีความถี่ในระดับต่ำมากทุกระดับ 

สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี (X� = 11.95, S.D. = 10.640) และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีรายได 

20,000 – 35,000 บาท (X� = 14.46, S.D. = 11.987) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษาแตกตางกัน ความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน ไมแตกตางกัน สวนเพศ และ



รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน ความถ่ีในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน แตกตางกัน อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05  

ความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา สวนใหญอยูในระดับสูงมาก ไดแก ดานชองทาง

การใหบริการ (Place) มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X� = 8.99, S.D. = 1.201) รองลงมาคือดานราคา (Price) (X� = 8.53, 

S.D. = 1.397) และดานผลิตภัณฑ (Product) (X� = 8.28, S.D. = 1.265) ตามลำดับ สวนดานการสงเสริมทาง

การตลาด (Promotion) มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด (X� = 7.75, S.D. = 1.543) อยูในระดับสูง โดยจำแนกตามรายดาน

ดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวาทุกขอมีระดับความสำคัญสูงมาก คือ แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยใน

การใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X� = 8.48, S.D. = 1.317) และ KKP Mobile มีบริการธุรกรรมทางการเงินครบ

ตามความตองการ มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด (X� = 8.20, S.D. = 1.417) 2) ดานราคา (Price) พบวา ทุกขอมีระดับ

ความสำคัญสูงมาก คือ ธนาคารยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาเมื่อสมัครขอใชบริการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (X� = 8.72, 

S.D. = 1.431) และธนาคารคิดอัตราคาธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเง ินผานแอพพลิเคชั ่น (เชน 

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน และชำระคาสินคาและบริการตางๆ) มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด (X� = 8.24, 

S.D. = 1.749) 3) ดานชองทางการใหบริการ (Place) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใชบริการแอพพลิเคชั่นได 

ทุกที่ที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต (X� = 9.01, S.D. = 1.287) อยูในระดับความสำคัญสูงที่สุด และสามารถ 

ใชงานแอพพลิเคชั่นไดตลอด 24 ชั่วโมง (X� = 8.96, S.D. = 1.290) มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด อยูในระดับความสำคัญ 

สูงมาก 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ธนาคารมีแจงขอมูลการ

ใชบริการแอพพลิเคชั่นใหลูกคาทราบ (X� = 8.03, S.D. = 1.598) มีระดับความสำคัญสูงมาก และธนาคารมีจัด

กิจกรรมสงเสริมการใชบริการแอพพลิเคชั่นสม่ำเสมอ เชน แจกของที่ระลึกและรวมลุนรางวัล มีคาเฉลี่ยต่ำสุด (X� 

= 7.46, S.D. = 1.924) โดยมีระดับความสำคัญสูง 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 

(Price) ดานชองทางการใหบริการ (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) กับระดับความถ่ีใน

การใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน มีคาความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) โดยมี 

คา r ระหวาง 0.141 ถึง 0.323 ซึ่งดานผลิตภัณฑ (Product) และดานราคา (Price) มีความสัมพันธอยูในระดับ

ต่ำมาก ดานชองทางการใหบริการ (Place) มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำทีสุ่ด และดานการสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 

  



อภิปรายผล 

 ระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร จากผลการวิจัยพบวา ความถ่ีใน

การใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาโดยภาพรวม มีคาความถ่ีสูงสุดที่ 50 คร้ัง และต่ำสุด

ที่ 1 ครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.88 ครั้ง และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.282 ซึ่งอยูในระดับต่ำมาก 

โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง อายุมีความถ่ีในระดับต่ำมากทุกชวงอายุ สวนใหญมีอายุ 36-45 ป อาชีพ

มีความถี่ในระดับต่ำมากทุกอาชีพ สวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษามีความถี่ในระดับ 

ต่ำมากทุกระดับ สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี และสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 35,000 บาท 

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของวรรณพร หวลมานพ (2558) ที่กลาววาลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะ

มีพฤติกรรมและความสนใจในการรับขาวสารแตกตางกัน Kotler & Keller (2009) กลาวไววาเพศหญิงมีแนวโนม

ความตองการที่จะสงและรับรูขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายตองการที่จะสงและรับรูขาวสาร รวมถึง

สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดจากการรับขาวสารนั้นดวย เกษวิทู ทิพยศ (2557) กลาววาคนที่มีอาชีพแตกตางกัน

ยอมมีแนวคิด คานิยม พฤติกรรม อุดมการณ และความคิดทัศนคติในลักษณะที่แตกตางกันออกไป การศึกษาจะ

บงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขาวสาร ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกตางกันยอมสงผลตอความรูสึกนึกคิด 

คานิยม ทัศนคต ิการรับรูความเขาใจ และมีความตองการที่แตกตางกันออกไป รวมทั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

มัญชุตา กิ่งเนตร (2554) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของลูกคา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญลูกคาเพศชายใหความสำคัญกับการได

ทดลองและใชเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินไดตลอดเวลา และผลการวิจัยของวันชัย แซซู 

(2561) เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001 – 25,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 

 ระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่สงผลตอระดับความถี ่ในการใชบริการ

แอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวา ความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา สวนใหญอยูในระดับสูงมาก ไดแก 

ดานชองทางการใหบริการ (Place) มีคาเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมาคือดานราคา (Price) และดานผลิตภัณฑ 

(Product) ตามลำดับ สวนดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ความสำคัญอยูใน

ระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของวีรวรรณ เงินประเสริฐ (2563) เร่ืองปจจัยที่สงผลตอความถ่ีในการทำธุรกรรม

ธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 



ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอความถี่ในการใชบริการ Mobile Banking  

โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับบริการที่ใชงานงาย มีขั้นตอนในการทำธุรกรรมการเงินที่เขาใจงาย ไมยุงยาก 

และใหความสำคัญกับคาธรรมเนียมที่ต่ำกวาชองทางอื่น สามารถชวยลดตนทุนในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ลดลง ชวยใหผูใชบริการประหยัดคาใชจายได และสามารถใชบริการไดทุกที่ทุกเวลา ชวยประหยัดเวลาในการทำ

ธุรกรรมธนาคาร เกิดความสะดวกสบายแกผูใชบริการ  

 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับระดับความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น 

KKP Mobile ตอเดือนของลูกคาธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดาน

ราคา (Price) ดานชองทางการใหบริการ (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) กับระดับ

ความถี่ในการใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ตอเดือน มีคาความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก)  

ซึ่งดานผลิตภัณฑ (Product) และดานราคา (Price) มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำมาก ดานชองทางการใหบริการ 

(Place) มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำที่สุด และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธอยู

ในระดับต่ำ สอดคลองกับงานวิจัยของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลน กรณีศึกษาธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเสนอบริการที่หลากหลาย ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา

ของบริการ และคุณภาพบริการ เชน ระบบความปลอดภัยเปดทำธุรกรรมกับธนาคารไดตลอด 24 ชม  

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก ดานราคาที่เกี่ยวกับการยกเวน

คาธรรมเนียมแรกเขาเมื่อสมัครขอใชบริการ การยกเวนคาธรรมเนียมรายปในการขอใชบริการ อัตราคาธรรมของ

บริการเมื่อเทียบกับบริการผานเคานเตอรธนาคาร และการยกเวนคาธรรมเนียมธุรกรรมบางรายการที่ทำรายการ 

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก ดานชองทางการบริการที่เกี่ยวกับ

การใชบริการไดทุกทีที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต จุดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต (Wireless) กระจายอยูทุกแหง 

และเว็บไซต (URL) แยกตางหากจากเว็บไซตธนาคาร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาดที่เก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธผานสือ่ตางๆ เชน 

ทีวี วิทยุ เว็บไซตในอินเตอรเน็ต การสงเสริมการขาย เชน แจกของ Premium รวมลุนรางวัล และการแจง

ขาวสารของการใหบริการ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก 

  



ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผูบริหารในสายงานที่เก่ียวของของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ควรใหความสำคัญใน

การบริการแกลูกคา พัฒนาการสื่อสารทางการตลาดมุงเนนกลุมลูกคาผูใชบริการแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ที่มี

ความถี่นอยกวากลุมอื่น โดยสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ สรางความเชื่อมั่นใหลูกคารับรูถึงภาพลักษณ

และการใหบริการที่ดีของธนาคาร โนมนาวใหลูกคามีทัศนคติและความรูสึกที่ดีทีจ่ะใชแอพพลิเคชั่น KKP Mobile 

เพื่อใหเกิดการตัดสินใจใชบริการซ้ำอยางตอเนื่อง และขยายฐานผูใชบริการใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ควรกำหนด 

กลยุทธ วางแผนทางการตลาดทั้ง 4 ดาน โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัยมากขึ้น ใชงานงายและสะดวก

ตอการทำรายการ มีความปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มบริการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทยตามความ

ตองการของลูกคาได มีสวนลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการใชแอพพลิเคชั่น รวมทั้ง ทำแผนการสื่อสารการตลาด 

เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อขยายกลุมลูกคาใหม 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางมากขึ้น เพื่อใหไดผลการศึกษาที่สามารถครอบคลุมตัวอยาง

ประชากรทั้งประเทศที่เปนผูใชงานแอพพลิเคชั่น KKP Mobile มากยิ่งข้ึน 

2) ควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการ

ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น KKP Mobile ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ในงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงขอมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และจะไดนำมาประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธดานการตลาดใหสามารถตอบสนองความ

ตองการที่แทจริงของผูใชงานไดมากยิ่งข้ึน 

4) ในงานวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาถึงปญหาตางๆ ของแอพพลิเคชั่น เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงดาน

ตางๆ และเพิ่มจำนวนผูใชบริการมากยิ่งข้ึนตอไป 

5) การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปอาจเลือกใชเทคนิควิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลอ่ืน ๆ 

เพิ่มข้ึนดวย เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน หรือเปลี่ยนวิธีการสุมตัวอยาง เพื่อใหไดผล

ที่มีความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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