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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความไวว้างใจ ทัศนคติและส่วนผสม

ทางดา้นการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคาร

กสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้

แอพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชท่ี้ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนแรกเพ่ือใชส้อบถามและเก็บขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนท่ี 2 เพ่ือ

สอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และส่วนสุดทา้ยสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชัน่เคพลสั (K 

Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการ

ทดสอบแบบ F-test การเปรียบเทียบความแปรปรวนของประชากรมากกวา่สองกลุ่ม (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยรวมไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

แอพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยั

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ท่ีแตกต่างกนั และจากการศึกษา

ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ และปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มีอิทธิพล

ต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

This research aimed to (1) to study the factors influencing the decision of using K Plus 

application, Kasikornthai Bank, of the population in Bangkok classified by demographic factors. 

(2) To study the trust factor, attitude factor and 7Ps online marketing factor that influence people 

make decision to use the application. The samples used in the research are 400 samples who 

live in Bangkok. Questionnaires was are tool for collecting data. The questionnaire was divided 

into 3 parts, the first to ask and collect about demographic data of the sample, and the second to 

inquire about the trust, attitudes, and online marketing mixes that influenced the decision to use. 

The last part asks about the decision to use the K Plus application. The statistics are used for 

data analysis, Frequency formula, Percentage formula, Mean formula and Standard Deviation 

formula. The hypothesis was tested by statistical F-test to compare the variance of more than 

two groups (One-way ANOVA). If differences were found, they were compared individually. 

In case a factor was significant, we will use LSD method. And we have using Multiple 

Regression statistics. 



 And from the study of other factors, it was found that the factors of online marketing 

ingredients include Environmental, Physical Service, Process, Service Channels and the Trust 

factor Influence on application to use. 

บทนํา 

ในปัจจุบันน้ีโลกเรากลายเป็นโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ หลายส่ิงอย่างมีวิว ัฒนาการ

เปล่ียนแปลงไปจนบางอย่างทาํให้เรากา้วไม่ทนั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นสังคม ปัจจุบนัสังคมเรา

เปล่ียนแปลงไปจากแต่ก่อนมาก ในอดีตมนุษยใ์ชชี้วิตอยูเ่พียงแค่ในสังคมแคบๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม

แบบชนเผา่ ไม่ไดติ้ดต่อกบัผูค้นอ่ืนนอกสงัคมมากนกั แต่ปัจจุบนัโลกไร้พรมแดนมากข้ึน ทาํให้

มนุษยมี์การติดต่อส่ือสารกนั และพบปะกนัขา้มชนเผ่าหรือขา้มในแต่ละสังคมมากข้ึน และส่ือ

สังคมออนไลน์อ่ืนๆ ส่ือเหล่าน้ีช่วยให้มนุษยติ์ดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายข้ึน ทาํให้เราไดท้ราบถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์อยูต่ลอดเวลา นอกจากเร่ืองการส่ือสารท่ีพฒันาไป

ไกลแลว้ ยงัพบวา่มีเทคโนโลยีทางดา้นการทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคารก็ไดมี้การพฒันา

ควบคู่ไปกบัการพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือสารเช่นกนั ธนาคารกสิกรไทย ก็เป็นอีกสถาบนั

การเงินหน่ึงท่ีไดน้าํเทคโนโลยีในการทาํธุรกรรมต่างๆเขา้มาช่วยในการทาํธุรกรรมของลูกคา้ 

เพ่ือให้ลูกคา้สะดวกสบายมากข้ึน และช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งทางฝ่ังของลูกคา้และฝ่ัง

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยไดน้าํเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่บนมือถือมาใชใ้นการทาํธุรกรรม 

โดยใชรู้ปแบบ One Stop Service คือ เป็นการใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ การนาํการบริการ

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งมารวมให้บริการอยูใ่นแอพเดียว ทาํให้เป็นการเพ่ิมช่องทางการบริการใหม่

ใหก้บัลูกคา้ และช่วยใหเ้พ่ิมความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) รวมทั้งเป็นการทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถจาํช่ือตรายี่ห้อของสินคา้และบริการของธนาคาร (Brand Awareness) ไดอี้ก

ทางหน่ึง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K 

Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อธนาคารผูใ้หบ้ริการ ในการนาํผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

ของการบริการทางการเงินต่อไป เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสร้างความพึง

พอใจและความประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุดต่อไป 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกร

ไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ทศันคติและส่วนผสมทางดา้นการตลาดออนไลน์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่

เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านความไวว้างใจ ทัศนคติและส่วนผสมทางด้านการตลาด

ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวจิัย 

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้แอพพลิเคชั่น

เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดบั

การศึกษา 2) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ 

ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้รวบรวม ทฤษฎี แนวคิด บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

นาํมาใชเ้ป็นแนวในการทาํวจิยั และสร้างกรอบความคิดในงานวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นพฤตกิรรมมาใช้ Mobile Banking มากขึน้ 

innov8asia และ marketbuzzz. (2559). marketeeronline Date 20/04/2017 Marketeer Team. 

เผยผลสาํรวจผูใ้ชสู้งถึง 69% ใชแ้อพธนาคารในการทาํธุรกรรมบนมือถือ ในขนะอีก 44% ยงั

กงัวลเร่ืองความปลอดภยั จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง 1,000 คน ซ่ึงเป็นผูใ้ชแ้อพธนาคาร ทาํให้

ธนาคารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปล่ียนความคิด รักษากลุ่มลูกคา้เดิม และกระตุน้ใหลู้กคา้ท่ีช่ืน

ชอบโลกดิจิตอลไดมี้ส่วนร่วมกบัธนาคารออนไลน์มากข้ึน จากการศึกษาพบวา่ผูค้นมากมายใช้

แอพพลิเคชัน่ในการตรวจสอบรายการเดินบญัชี การโอน การชาํระเงิน คนไทยจาํนวนมากใชแ้อ

พแทนการทาํธุรกรรมแบบเดิมๆ และรางวลัแห่งความสาํเร็จของธนาคารคือความสะดวกสบาย

ของลูกคา้ รักษาลูกคา้ใหค้งอยูแ่ละประหยดัค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการ 

2. ทฤษฎคีวามไว้วางใจ และทศันคตต่ิอการใช้งาน Mobile Banking 

Ndubisi. (2007). ทาํการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางการตลาดและความภกัดีของ 

ลูกคา้ โดยสรุปผลการศึกษาไดว้า่ ความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการสร้าง

ความภกัดี และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างความไวว้างใจต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีใช้

บริการ ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภณัฑ์หรือการบริการ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความมัน่ใจ

ให้กบัลูกคา้เพ่ือส่งมอบคุณภาพสินคา้หรือการบริการเพ่ือท่ีจะนาํไปสู่การเป็นองคก์รท่ีประสบ

ความสาํเร็จ 

3. แนวคดิและทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ี

eukeik .ee. (2562). ไดเ้ขียนไวว้่า Mobile Banking ในปี 2562 การอพัเดทสถานการณ์และ

พฤติกรรมผูใ้ช้งาน เม่ือโลกเคล่ือนสู่ดิจิทลั แบรนด์ก็ตอ้งปรับตวั ในปีท่ีผ่านมา ธนาคาร

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั และทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมการใชสู่้โมบายแบงก้ิงมากข้ึน 

 

 



4. แนวคดิและทฤษฎกีารตลาดบน Mobile Banking 

eukeik.ee. (2561). เขียนบทความวา่ นบัตั้งแต่ธนาคารไทยพาณิชยย์กเคร่ือง SCB EASY เม่ือ

ปีท่ีผา่นมา มีการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ใหม่กวา่ 4.3 ลา้นราย และในช่วงสุดทา้ยของปี SCB Easy 

ไดส้ร้างความแตกต่างจากคู่แข่งดว้ยกลยุทธ์ Moment Banking  เพ่ือมอบบริการทางการเงินให้

ตรงกบัทุกช่วงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ผา่นระบบ Big Data Transactional Lifestyle จบั

อินไซต์ในทุก Micro Moment ของลูกค้า สู้ศึกโมบายแบงก้ิงท่ีกําลังระอุ พร้อมตั้ งเป้ายอด

ผูใ้ชง้าน SCB EASY สู่ 12.5 ลา้นราย ภายในส้ินปี 2562  

5. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณพร หวลมานพ .  (2557). ได้ศึกษาเ ร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้ใช้

แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ ก้ิงพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั 

เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรม

การใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบวา่มีความถ่ีในการใช้

งานโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงมี 13 ระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉล่ีย 1-15 นาที ผ่าน

อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้ทาํธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน โดยมีลกัษณะของการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัเพ่ือโอนเงินไปบญัชีของธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร 

ความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบวา่ มี

ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึง

พอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการจัดจาํหน่าย ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบทางสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชง้าน (อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายได)้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์

ก้ิงพลสั (ความถ่ีในการใชง้าน) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านแอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั ผลการทดสอบ

ทางสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ลกัษณะประชากรของผูใ้ช้งาน (อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได)้ ท่ี

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่างกนั (ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด) ผลการศึกษาพบว่าอายุ 



ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบาย

แบงก์ก้ิงพลัสไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบทางสมมติฐานข้อท่ี 3 พฤติกรรมของผูใ้ช้งาน 

(ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัแตกต่าง

กนั (ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด) ผลการศึกษา

พบวา่ผูใ้ชท่ี้มีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก้ิงพลสัมากกวา่ 6 คร้ัง/สปัดาห์ มีความ

พึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัมากท่ีสุด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นความสัมพนัธ์

ในเชิงบวก สําหรับประเด็นพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน(ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน

การใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัแตกต่างกนัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 

กรอบแนวคดิในงานวจิัย 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 1.1) เพศ 1.2) อาย ุ1.3) อาชีพ 1.4) ระดบัการศึกษา 

2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานข้อที่ 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2. ปัจจยัทางดา้นความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



ระเบียบวธีิวจิัย  

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัเป็นแบบไม่ทดลอง ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือประชาชนท่ีเป็นผูใ้ช้

แอพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) โดยผูว้จิยัจะเลือกเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ทั้งเพศชาย เพศหญิง และอ่ืนๆ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของประชากรกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช ้เลือกใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปทาง

ประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ โดยใชต้วัเลือกแบบเลือกคาํตอบ

เพียง 1 คาํตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ

ต่อการใชง้านแอพ 3 ขอ้ ทศันคติต่อการใชง้านแอพ 5 ขอ้ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ 

7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

21 ขอ้ จากนั้นผูว้จิยัไดเ้ก็บ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ใชว้ธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามผา่นทาง กเูกิล ดอ็กซ์ (Google Docs) 

 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์แลว้ ผูว้ิจยัจึง

ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาทาํการประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา 

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อ

การใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้

วธีิของ LSD 



2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางดา้นการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

พบว่าผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ท่ีมีอาชีพต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่แลว้นั้น 

มีการตดัสินใจเลือกใชแ้อพเคพลสัท่ีแตกต่างกันอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด 2 

คู่ คือ พนักงานบริษทัเอกชน กบั พ่อบา้น/แม่บา้น (ไม่มีอาชีพ) และ ขา้ราชการ กบั พ่อบา้น/

แม่บา้น (ไม่มีอาชีพ) 

จากกการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวั

แปรอิสระปัจจัยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยแยกแต่ละตวัแปรดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Sig. = .000) มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการจัดการระบบภายใน (Sig. = .000) มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการให้บริการ (Sig. = .027) มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นความไว้วางใจ (Sig. = .038) มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ส่วนปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลกร ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นราคา และปัจจยัดา้นทศันคตินั้นไม่มี



อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ดงันั้น สามารถพยากรณ์การมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) 

ธนาคารกสิกรไทยท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได ้โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Y (การตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั) = 0.265(ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ) + 0.341(

ปัจจยัดา้นการจดัการระบบภายใน) + 0.130(ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ) + 0.129(ปัจจยั

ดา้นความไวว้างใจ) 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง เม่ือจาํแนกอายุพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 35 ปี 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 

ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยความไว้วางใจ ทัศนคติ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการเคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัความไวว้างใจใน

ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นทศันคติมากท่ีสุด และปัจจยัทางการตลาดออนไลน์โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด สามารถอธิบายผลการศึกษาในแต่ละปัจจยัได ้

 

ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการเคพลัส (K 

Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นของปัจจยัทางการตลาด

ออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

 

 



1. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2. ปัจจยัทางดา้นความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

การอภปิรายผลการศึกษา 

จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีผลต่อ

การตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั” ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรรณพร หวลมานพ 

(2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์

ก้ิงพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่ “ปัจจยัทางดา้นความไวว้างใจ ทศันคติ และส่วนผสมทางการ

ตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความไวว้างใจ ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ด้านกระบวนการจดัการภายใน และด้านช่องทางการให้บริการ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่เคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยัดา้นการตลาดออนไลน์ตวั

อ่ืนๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคพลัส (K Plus) ธนาคารกสิกรไทย อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิวรรณ ลาภวรา

รักษ ์(2549) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KmAlert ของธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัสมุทรสาคร” 

 



ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความหลากหลายของการ

ให้บริการทางการเงินของแอพเคพลสั เพ่ือให้ผูใ้ช้งานยงัคงใช้งานต่อไป แนะนาํให้คงความ

หลากหลายของบริการทางการเงินของแอพเอาไว ้และให้เพิ่มบริการอ่ืนๆท่ียงัไม่มีในแอพ

เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายใหเ้ป็นผูน้าํทางดา้นความหลากหลายของบริการบนแอพเอาไว้

เหนือคู่แข่งขนั  และแนะนาํใหรั้กษาการใหบ้ริการบนแอพเดียวจบเอาไว ้

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคาโดยรวมใน

ระดับมากท่ีสุด ดังนั้นธนาคารจึงยงัคงรักษาในเร่ืองของค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมท่ีถูก

หรือไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมเอาไว ้เพราะปัจจุบนัหลายธนาคารหันมาลดหรือ

ยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆเพ่ือแข่งขันกัน จึงควรรักษาไว ้และอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมในการชาํระบิลบางอยา่งยงัคงเสียค่าธรรมเนียมอยู ่

ปัจจยัด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นช่อง 

ทางการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 

ทั้งสามารถใชไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น ธนาคารจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้

ลูกคา้ทราบถึงความสะดวกสบายของการใชแ้อพมากข้ึน อาจจะขยายไปหากลุ่มลูกคา้ Gen X 

และ Gen B เพ่ิมเติม เพ่ือขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น 

การส่งเสริมทางการตลาดออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการส่งเสริม

การตลาดแบบ ลด แลก แจก แถม ดงันั้นบนแอพเองควรจะมีการเพ่ิมปัจจยัเหล่าน้ีใหม้ากข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมความน่าสนใจใหลู้กคา้มากยิง่ข้ึน หรืออาจจะมีการใหร้างวลัสาํหรับผูท่ี้ใชแ้อพทาํธุรกรรม

การชาํระบิลจาํนวนมากๆ 

ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวม

ในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดในทุกๆ ปัจจยั 

ดงันั้นธนาคารควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน Call Center ให้มีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองผลิตภณัฑแ์ละบริการธนาคารทางโทรศพัทม์ากข้ึน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

กระบวนการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความสะดวกใน



การติดต่อขอรับบริการ การพิจารณาถึงขั้นตอนการใชบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อน การมีการเก็บ

ประวติัการทาํรายการและการสร้างรายการโปรดเพ่ือใหลู้กคา้สะดวกในการใชง้านคร้ังต่อไป 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับปัจจัยด้าน

ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชก้บั

ระบบการให้บริการธนาคารผ่านทางโทรศพัท์มือถือ ดงันั้นธนาคารจึงควรใช้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั และมีการกาํหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกบัระบบการรักษาขอ้มูล

ส่วนตวัของลูกคา้ 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับปัจจัยด้านความ

ไวว้างใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะ การท่ีแอพเคพลสัเป็นของธนาคารท่ีมีช่ือเสียง มี

ความน่าเช่ือถือ และการท่ีมัน่ใจวา่แอพมีความปลอดภยัสูง ดงันั้นธนาคารจึงควรรักษาส่วนน้ีไว ้

และเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยการรักษาประสิทธิภาพของแอพให้มีความ

ปลอดภยั รักษาขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ เพิ่มระดบัการรักษาความปลอดภยัในการใชแ้อพให้

มากยิง่ข้ึน 

ปัจจัยด้านทัศนคติ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ โดยรวม

ในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการท่ีแอพเคพลสัเป็นของธนาคารท่ีมีฐานลูกคา้ใชบ้ริการจาํนวน

มาก เป็นแอพของธนาคารท่ีมีความมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ และการท่ีผูใ้ชม้องว่าเป็นแอพท่ีใช้

งานง่าย ทนัสมยัและกาํลงัเป็นท่ีนิยม ดงันั้น ธนาคารจึงควรรักษาขอ้ไดเ้ปรียบเหล่าน้ีเอาไว ้และ

เพ่ิมความน่าเช่ือถือให้มากข้ึน ลดขอ้ผิดพลาดของแอพ และลดขอ้ผิดพลาดในการทาํธุรกรรม

อ่ืนๆในธนาคาร 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจทาํใหผ้ล

การศึกษาไม่สามารถส่ือความหมายไดใ้นภาพรวมของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแอพเคพลสั (K Plus) 

ธนาคารกสิกร ทั้งหมดได ้ดงันั้น จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งในเขต

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น กลุ่มประชากรในเขตปริมณฑลและพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั 

2. การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีปัจจุบนักาํลงัใชง้าน หรือเคยใชบ้ริการแอพ

เคพลสัมาแลว้เท่านั้น ดงันั้นจึงควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการเพ่ิมเติม 



เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการไม่ใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถเพ่ิมจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากข้ึนไดใ้นอนาคต 

3. ควรทาํการศึกษาปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการพบจากการใชบ้ริการเคพลสั (K Plus) ธนาคารกสิกร

ไทยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ และเพ่ือให้สามารถหา

สาเหตุและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาแอพพลิเคชัน่เคพลสั (K 

Plus) ธนาคารกสิกรไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
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