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บทคัดย่อ 
การศึกษาการตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้

ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางดา้น

การตลาดท่ีมีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกั

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพ่ือศึกษาระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคาร

กสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 3.) เพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการตลาดกบัระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus 

ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณโดยการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) จ านวน

ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เชิงปริมาณ โดยการใช้มาตรวัด SD-scale 

(Semantic Differential Scale) คะแนน 0-10 ค่าสถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และเลือกใชก้ารวิเคราะห์ t test 

การวิเคราะห์ One way ANOVA, F-test หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD  
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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(Least Significant Difference) และการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s r 

Coefficient) 

ผลการวิจยัไดข้อ้คน้พบสรุปดงัน้ี ผูใ้ช้บริการใช้บริการ K Plus ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

80.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 13.30 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 7.212) มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 64.0 มี

ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 13.20 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.188) การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 มี

ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 14.34 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.843) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ลูกจา้ง คิดเป็น

ร้อยละ 71.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 14.27 คร้ังต่อเดือน (S.D.= 5.752) รายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 12.74 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 5.630) การใช้บริการ K 

Plus ธนาคารกสิกรไทยมีความปลอดภยัทางในการท าธุรกรรมทางการเงิน ไดรั้บคะแนนมากกว่าดา้นอ่ืนๆ 

มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 9.24 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในเร่ืองการ

โฆษณาเชิญชวนให้ใชบ้ริการเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายทาง ไดรั้บคะแนนนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 8.62 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการตลาดกบัระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้

บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยในทิศทางตรงกนัขา้มอยูใ่นระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่าท่ีสุด (r เท่ากบั -.297 

ถึง -.157)  

ขอ้เสนอแนะ: การใหบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยควรพฒันาให้สอดคลอ้งกบัช่วงของอาย ุ

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เพ่ือเจาะตรงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการใชบ้ริการไดม้ากข้ึน และพฒันาในเร่ือง

ของการบนัทึกขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการของ K Plus ในช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 

ความสะดวกสบายต่อกลุ่มผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ 

ค ำส ำคัญ แอปพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง, การท าธุรกรรมบนมือถือ, ธุรกรรมทางการเงิน 

 

ABSTRACT 

 A Study of Financial Transaction Decision Making Using K Plus Service Kasikorn Bank of 

Residential Customers in Bangkok. The objectives were: 1.) To study the importance of marketing 

factors affecting financial transactions using K Plus service Kasikorn Bank of residential customers in 

Bangkok. 2.) To study the level of financial transactions using K Plus Kasikorn Bank of residential 

customers in Bangkok. Classified by demographic factors. 3.) To study the relationship between 

marketing factors and the level of financial transactions using K Plus service Kasikorn Bank of 

residential customers in Bangkok. This research study was quantitative research by Non-Probability 

Sampling. 400 samples were used with a quantitative questionnaire. By using SD-scale (Semantic 



Differential Scale) score 0-10, the statistical value used is Percentage, Frequency, Mean, and Standard 

Deviation (S.D.) and t test analysis, One way ANOVA analysis, F-test, if differences were found, they 

were tested individually with LSD (Least Significant Difference) and Pearson's r Coefficient analysis. 

 The results of the research were as follows: The majority of K Plus users were female, 80.3% 

with Mean of 13.30 times per month (S.D. = 7.212), between 21-30 years of age, 64.0% with Mean of 

13.20 times per month (S.D. = 6.188), education at the bachelor level, 77.3% with Mean of 14.34 times 

per month (S.D. = 6.843), occupation private company employee, 71.3% with Mean of 14.27 times per 

month (S.D. = 5.752), income between 15,001 - 25,000 baht, 51.5% with Mean of 12.74 times per 

month (S.D. = 5.630). By using K Plus service of Kasikorn Bank was very safe for financial 

transactions had higher score than the others, with Mean of 9.24 (the highest score level), in the 

promotion of marketing in terms of advertising for inviting to use services to reach customers in a 

variety of ways had less scores than others with Mean of 8.62 (very high score level) 

 It was found that the relationship between the marketing factors and the level of financial 

transactions using K Plus service of Kasikorn Bank were inverse direction at very low to the lowest 

level (r equal to -.297 to -.157) 

 Recommendation: K Plus Kasikorn Bank should be developed in accordance with the age, 

occupation and monthly income customers group. In order to target customers to use the service more 

and improving the input data chanel to apply K Plus.  

Keywords: K Plus Mobile Banking Transaction, Kasikon Mobile Banking 

  

บทน า 

ในยคุปัจจุบนั (ค.ศ. 2021) ท่ีเทคโนโลยีดิจิตอลไดก้า้วกระโดดไปอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าใหธ้นาคารมีการปรับตวักนัมากข้ึน มีการปรับลดจ านวนสาขาหรือการ

บริการหน้าเคาน์เตอร์ลงเพ่ือลดต้นทุน จึงน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบการบริการผ่าน

แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและมีการพฒันาบริการใหม่ใหเ้ขา้สู่ระบบออนไลน์

มากข้ึน ยอ้นกลบัไปเม่ือปี ค.ศ. 2009 ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ปิดตวัแอปพลิเคชัน่ ในช่ือ K-Mobile Banking 

PLUS ถือเป็นการปฏิวติัวงการธนาคารในสมยันั้น ต่อมาในปี 2017 ธนาคารกสิกรไทยไดป้รับแบรนดด้ิ์ง

ของโมบายแบงก้ิง (Mobile Banking) โดยเปล่ียนช่ือและโลโก้ใหม่ให้เรียกง่ายๆ จ าง่ายๆ ว่า K Plus  

ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารท่ีมีการใชบ้ริการดา้นการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน่, การถอนเงินโดยไม่

ใชบ้ตัร, การช าระค่าสินคา้และสาธารณูปโภค, การซ้ือขายกองทุนทุกประเภท, การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน ์



ซ่ึงเป็นการน าศกัยภาพดา้นดิจิทลัแบงก้ิงและความเช่ียวชาญในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร

จากการท่ีธนาคารกสิกรไทยไดมุ่้งเนน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่ K Plus อยา่งมากข้ึนส่งผล

ให้การใชบ้ริการผ่านตูเ้อทีเอ็มหรือหนา้เคาน์เตอร์บริการลดลง อนัท่ีจริงแลว้การพฒันาเทคโนโลยีหาก

มองในมุมมองกลบักนัแลว้จะพบว่า การดึงดูดลูกคา้ให้หันมาใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่เป็นการลดตน้ทุน

เก่ียวกบัสาขาธนาคารมีมากถึงคร่ึงหน่ึงของตน้ทุนการด าเนินการทั้งหมด ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทมื์อถือ ส่งผลต่อพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนแปลงไป 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจัยทางดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน

โดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้

ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการตลาด กบัระดบัการท าธุรกรรมทางการเงิน

โดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้

บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้

บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้

บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ 

K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  5 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้

บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรม

ทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

สมมตฐิานที่ 7 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นดา้นราคา (Price) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการ

เงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 



สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการท า

ธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรม

ทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

สมมตฐิานที่ 10 ปัจจยัทางดา้นกระบวนการบริการ (Process) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการ

เงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจยัทางด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการท า

ธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านบุคคล (People) ไม่มีความสัมพันธ์กับ การท าธุรกรรม

ทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 

 1. เพ่ือทราบถึงระดบัการตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกร

ไทย ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีศกัยภาพดา้นดิจิทลัแบงก้ิงในอนัดบัตน้ๆในกลุ่มธุรกิจธนาคาร 

 2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจในดา้นการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคโดยจ าแนกจากลกัษณะ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้

 3. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจในการลดขั้นตอนและประหยดัเวลา ในการท าธุรกรรม

ทางดา้นต่างๆ สร้างความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินต่อผูบ้ริโภค 

 4. เพ่ือทราบถึงระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน่ K 

Plus ธนาคารกสิกรไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวจิยั 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

หมายถึง ขอ้มูล เก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาและเช้ือชาติซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพ้ืนฐานท่ีนกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณา 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางดา้นการตลาด 

 บูมและเคิทซ (1989) (อา้งถึงใน. วศัยา ธีวนิชยไ์ชยกุล. 2556. น. 18) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถึง ความเก่ียวขอ้งขอ้ง 4 ส่วนคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดต้อ้งใชร่้วมกนัทั้ง 4 อยา่ง  



 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Mix) ของ Philip  Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ฐิติพร พิมพเ์งินและณัฐวฒิุ ฮนัตระกลู (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองลกัษณะความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชัน่ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการวิจยั
พบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 40,000 – 60,000 บาท พฤติกรรมการใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ประเภทเติมเงินค่าโทรศพัทม์ากท่ีสุด ความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นความสะดวก  
 มุนินทร์ มุจจิลินท์วิมุติและผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ (2563) ไดท้ าการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Marketing) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นประชากรเพศชายมีอายุ20-30 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Marketing) ในดา้น Quick response codes (QR codes) มีผลท่ีมากท่ีสุด  
 สุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทาง
การเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 23-30 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือระดบัปริญญาตรี รายได ้
ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินผ่านMobile Banking Application ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application บ่อยท่ีสุดผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็น

การวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ 

เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง คือ เป็นการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง

เพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัแบบสอบถาม (Questionnaire) การก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากร



ตามสูตรของ Yamane (1973) ในส่วนของปัจจยัทางดา้นการตลาดไดเ้ลือกวิธีการตั้งค าถามในเชิงค าถาม

ปลายปิด (Close Ended Question) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามสูตรของ Yamane (1973) ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีจะตอ้งท าการศึกษานั้นอยูท่ี่ 400 ตวัอยา่ง  

n = N

1+N(𝑒)2 
เม่ือก าหนดให ้n 

 N 
e 
 
 

จะได ้n  

= เป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
= เป็นขนาดของประชากร 
= เป็นความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า (0.05 หรือ 0.01) 

=
5,666,264

1 +  5,666,264(0.05)2
 

 

= 399.97 หรือ 400 ตวัอยา่ง 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และเลือกใชก้ารวิเคราะห์ t test การวิเคราะห์ One way ANOVA, F-

test หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD (Least Significant Difference) และ

การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s r Coefficient)  

 

ผลการวจิยั 

 ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมี

ผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) ของระดบัคะแนนมากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ในเร่ือง K Plus ธนาคารกสิกรไทยมีความปลอดภยัทางในการท าธุรกรรมทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากับ 9.24 (ระดับคะแนนสูงท่ีสุด) และน้อยกว่าปัจจัยด้านอ่ืน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ในเร่ืองการโฆษณาเชิญชวนใหใ้ชบ้ริการเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายทาง เช่น Line, 

Instagram, Facebook, Twitter มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 8.62 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  



 ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K 

Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดร้วมต่อ

เดือน  

 ผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการ K Plus ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.3 ระดบัการท าธุรกรรมทางการ

เงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยมีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 13.30 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 7.212) มี

อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี ร้อยละ 64.0 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 13.20 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.188) การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 14.34 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.843) อาชีพพนกังาน

บริษัทเอกชน ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 14.27 คร้ังต่อเดือน (S.D.= 5.752) 

รายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 25,000 บาท 

 ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นการตลาดกบั

ระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านราคา (Price: PRI) กับระดับการท า

ธุรกรรมทางการเงินโดยการใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย (KPK) มีค่าน้อยกว่าปัจจยัอ่ืนเท่ากบั -

.157 อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดและเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั และความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยั

ดา้นบุคคล (People: PEO) กบัระดบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยการใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกร

ไทย (KPK) มีค่ามากกว่าปัจจยัอ่ืนเท่ากบั -.297 อยู่ในระดบัต ่ามากและเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกนั  

สรุปผลข้อค้นพบการวิจยัตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ท่ี

แตกต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .05  

สรุปผลข้อค้นพบการวิจยัตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ท่ี

แตกต่างกัน การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .05  

สรุปผลขอ้คน้พบการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา 

ต่างกัน การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .05  



สรุปผลข้อค้นพบการวิจัยตามสมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ 

ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

แอลฟ่า เท่ากบั .05  

 สรุปผลข้อค้นพบการวิจยัตามสมมติฐานข้อท่ี 5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้ 

ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

แอลฟ่า เท่ากบั .05  

สรุปผลขอ้คน้พบการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ท่ี 6 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

มีความสัมพันธ์กับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -.203** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

สรุปผลข้อค้นพบการวิจยัตามสมมติฐานข้อท่ี 7 ปัจจยัทางด้านการตลาดดา้นราคา (Price) มี

ความสัมพันธ์กับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -.157** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 สรุปผลขอ้ค้นพบการวิจยัตามสมมติฐานข้อท่ี  8 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Place) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากบั -.206** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมาย

คือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 สรุปผลข้อค้นพบการวิจัยตามสมมติฐานข้อท่ี  9 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกร

ไทย พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -.203** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ 

ความหมายคือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั 

.01 

 สรุปผลข้อค้นพบการวิจัยตามสมมติฐานข้อท่ี  10 ปัจจยัทางด้านการตลาดด้านกระบวนการ

บริการ (Process) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากบั -.285** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมาย

คือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่ามากอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

สรุปผลข้อค้นพบการวิจัยตามสมมติฐานข้อท่ี 11 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) มีความสมัพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคาร

กสิกรไทย พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากบั -.284** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ 



ความหมายคือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยู่ในระดบัต ่ามากอย่างมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั 

.01 

สรุปผลขอ้คน้พบการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ท่ี 12 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นบุคคล (People) มี

ความสัมพันธ์กับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย  พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -.297** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่ามากอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 

การอภิปรายผล 

 1. การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 1 หากพิจารณาตามคะแนนมากท่ีสุดในแต่

ละปัจจยั 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในเร่ือง K Plus ธนาคารกสิกรไทยมีความปลอดภยัทางในการท า

ธุรกรรมทางการเงิน มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 9.24 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด)  

 ปัจจยัดา้นราคา (Price) ในเร่ืองบริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยมีประโยชน์คุม้ค่ากบัท่าน มี

ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 9.04 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด)  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในเร่ืองช่องทางการสมคัรใชบ้ริการ K Plus ธนาคาร

กสิกรไทยมีหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 8.84 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในเร่ืองการใชค้ะแนนสะสมแลกของรางวลัหรือ

สินคา้สมนาคุณ มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 8.78 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ (Process) ในเร่ืองเม่ือมีปัญหามีกระบวนการสามารถติดต่อกบั

เจา้หน้าท่ีไดง่้ายและการระงบัการใช้บริการมีขั้นตอนท่ีกระชับ โดยมีระดบัคะแนนเท่ากนั มีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 8.86 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในระดบัสูงในเร่ืองแอปพลิเคชั่น K Plus 

ธนาคารกสิกรไทยมีระบบสแกนน้ิวเขา้ถึงการท าธุรกรรม มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 8.99 (ระดบัคะแนนสูง

มาก)  

 ปัจจยัดา้นบุคคล (People) พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนนล าดบัหน่ึงในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีมีการบริการ

ท่ีมีความช านาญ มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 8.92 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

 สอดคลอ้งกับแนวคิดของโคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong. 2006. p. 44 อ้างถึงใน. 

สุรสิฐ อินต๊ะ. 2551. หนา้ 26) กล่าววา่กรอบความคิดเก่ียวกบั 4Ps ก าหนดไวว้า่ นกัการตลาดจะตอ้งท าการ

ตดัสินใจ เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ท าการก าหนดราคาตดัสินใจว่า จะจดัจ าหน่าย 



ผลิตภณัฑข์องตนอย่างไรและเลือกวิธีการส่งเสริมการขายนกัวิเคราะห์บางรายรู้สึกว่า หลกั 4Ps มองขา้ม

หรือใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมบางอยา่งนอ้ยเกินไป 

 สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้

บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจากผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทาง

การเงินผ่าน Mobile Banking Application มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยสามารถเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

เช่ือมัน่จากมากไปหานอ้ย 

 2. การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการ K Plus ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 13.30 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 7.212) มีอายุระหว่าง 21 – 

30 ปี ร้อยละ 64.0 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 13.20 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.188) การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ร้อยละ 77.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 14.34 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 6.843) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 14.27 คร้ังต่อเดือน (S.D.= 5.752) รายไดร้ะหว่าง 

15,001 – 25,000 บาท 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมุนินทร์ มุจจิลินทว์ิมุติ และ ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ (2563) ทางดา้น

ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20-30 ปี อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความ

แตกต่างกนัในดา้นอายสุ่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 

 3. การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี  3 จากการวิเคราะห์พบว่าความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยด้านราคา (Price: PRI) กับระดับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยการใช้บริการ  K Plus 

ธนาคารกสิกรไทย (KPK) มีค่านอ้ยกว่าปัจจยัอ่ืนเท่ากบั -.157 อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดและเป็นความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงข้ามกัน และความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคล (People: PEO) กับระดับการท า

ธุรกรรมทางการเงินโดยการใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย (KPK) มีค่ามากกว่าปัจจยัอ่ืนเท่ากบั -

.297 อยู่ในระดบัต ่ามากและเป็นความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอตเลอร์ 

(2006) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นหวัใจส าคญัของการบริการการตลาด การจะท า

ให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุง ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของ

ส่วนประสมทางการตลาดน้ี คือเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ ตลาดเป้าหมายใหไ้ดรั้บความ

พึงพอใจสูงสุด  



 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบูมและเคิทซ (1989) (อา้งถึงใน. วศัยา ธีวนิชยไ์ชยกุล. 2556. น.18) 

ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้กิจการจะตอ้งใชร่้วมกนั

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้งขอ้ง 4 ส่วนคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

การจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดต้อ้ง

ใชร่้วมกนัทั้ง 4 อย่าง วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ใหลู้กคา้

เกิดความพึง พอใจซ่ึงประกอบดว้ยดว้ยตัวสินค้า ราคา การจดัจ าหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้าและการ

ส่งเสริมการตลาด   

 การอภิปรายผลตามขอ้มูลสมมติฐานดงัน้ี 

 1. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีแตกต่าง

กนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ไดท้ าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

เช่ื อมั่น ในการใช้บ ริการท างการเงินผ่ าน  Mobile Banking Application ของผู ้ใช้บ ริการใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทาง

การเงินผา่น Mobile Banking Application ท่ีแตกต่างกนั 

 2. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่าง

กนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler & Keller (2009) ไดก้ล่าววา่โดยปกติคนท่ีมีวยัต่างกนัจะมีความ

นึกคิด ความคิดริเร่ิม สภาพร่างกายท่ี แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรในการ

แบ่งกลุ่มของตลาด 

  3. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา 

ต่างกนั การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย ไม่แตกต่างกนั 

 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler & Keller (2009) กล่าวว่าปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิดค่านิยม 

ทศันคติและพฤติกรรม ต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็น

ผูมี้ความรู้กวา้งขวาง และเขา้ใจสารไดดี้  

 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล

ต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ท่ีแตกต่างกนั 

 4. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ ต่างกนั 

การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั 

 สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักาญจนา แกว้เทพ (2541) (อา้งถึงใน. วชินนัท ์กิติทวีเกียรติ. 

2556. น.7)  อาชีพ รายได้ ศาสนา สถานภาพสมรส และสถานภาพในสังคมซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ท่ี



เช่ือมโยงกนั อยา่งไรก็ตามตวัแปรเร่ืองอาชีพก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั กล่าวคืออาชีพของแต่ละบุคคลจะท า

หน้าท่ีเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะทาง จิตวิทยาของผูป้ระกอบอาชีพนั้น ซ่ึงหมายความว่าคนท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันย่อมมีแนวคิด พฤติกรรม ความคิด อุดมการณ์ และค่านิยมท่ีแตกต่างกันไป เช่น คนท่ีรับ

ราชการมนัจะค านึงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ ศกัด์ิศรีและเกียรติของความเป็นขา้ราชการ และในขณะท่ีคนท่ี

ท างานธุรกิจเอกชนอาจจะค านึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีของตนดว้ยเงินทองเพ่ือรักษาสถานภาพใน

สงัคม เป็นตน้ (รัศยา ธีรวนิชยไ์ชยกลุ. 2556. น.15-16) 

 5. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้ต่างกนั 

การท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler & Keller (2009) ผูมี้รายไดสู้งมกัจะบริโภคข่าวสารมากข้ึนเพ่ือ

น าข่าวสารไปใชป้ระโยชนใ์นโอกาสต่อไป 

 6. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 6 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 

มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย ปัจจยัทางดา้น

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -

.203** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามและอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip  Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี

ให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนอง

ความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับ

ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆโดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์

อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

7. การอภิปรายผลข้อมูลตามสมมติฐานข้อท่ี 7 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านราคา (Price) มี

ความสัมพันธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย ปัจจัยทางด้าน

การตลาดด้านราคา (Price) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ -.157** มี

เคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามและอยู่ในระดับต ่าท่ีสุดอย่างมี

นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ แสวง รัตนมงคลมาศ (2541: 20, อา้งถึงใน อนนัต์ ช่างแกะ, 
2552)  กล่าวว่า ดา้นราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการควรเหมาะสมกบัระดบัการใช้บริการ 
ชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 



8. การอภิปรายผลข้อมูลตามสมมติฐานข้อท่ี 8 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Place) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 

Correlation) เท่ากบั -.206** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยู่

ในระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 ไม่สอดคลอ้งกับแนวความคิดของแสวง รัตนมงคลมาศ (2541) (อา้งถึงใน. อนันต์ ช่างแกะ. 

2552)  กล่าววา่ ดา้นสถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือถือและความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อ 

9. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 9 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทยปัจจยั

ทางด้านการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson 

Correlation) เท่ากบั -.203** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยู่

ในระดบัต ่าท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ
และพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
 10. การอภิปรายผลข้อมูลตามสมมติฐานข้อท่ี 10 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านกระบวนการ

บริการ (Process) มีความสัมพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคารกสิกรไทย 

ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นกระบวนการบริการ (Process) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 

Correlation) เท่ากบั -.285** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มและอยู่

ในระดบัต ่ามากอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

  ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

 11. การอภิปรายผลข้อมูลตามสมมติฐานข้อท่ี 11 ปัจจัยทางด้านการตลาดด้านลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) มีความสมัพนัธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใชบ้ริการ K Plus ธนาคาร

กสิกรไทย ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากบั -.284** มีเคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงขา้มและอยูใ่นระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า เป็นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการ



ให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาตอ้งสุภาพ

อ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

12. การอภิปรายผลขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 12 ปัจจยัทางดา้นการตลาดดา้นบุคคล (People) มี

ความสัมพันธ์กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บริการ  K Plus ธนาคารกสิกรไทย ปัจจัยทางด้าน

การตลาดดา้นบุคคล (People) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เท่ากบั -.297** มี

เคร่ืองหมายเป็นลบ ความหมายคือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามและอยู่ในระดับต ่ามาก อย่างมี

นยัส าคญัท่ีแอลฟ่า เท่ากบั .01 

 ไม่สอดคลอ้งแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและผู ้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมี

ความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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