พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี
Behavior and satisfaction of K-Plus application of Kasikorn bank public company
limited users in Ratchaburi
ปริ ญญา คมปรี ยารัตน์
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1.เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี และ 3.เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กร
ไทย จากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) จานวน 400 คน ซึ่ งได้จากการใช้สูตรการหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของ คอแครน เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่ แ น่ น อน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิ เ คราะห์ ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ
แบบทดสอบ t-test และสถิติวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ( One - Way ANOVA ) หากพบความแตกต่างจะ
ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้ค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี ที่มี เพศ อายุ และอาชี พที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส แตกต่างกัน และผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี

ABSTRACT
This research study purpose 1.To study the behavior and satisfaction of K Plus application users of
Kasikorn Bank Public Company Limited in Ratchaburi Province 2.To study the relationship between user
behavior and satisfaction of users Use the K Plus application service from Kasikorn Bank Public Company
Limited in Ratchaburi province and 3.To find ways to develop the K Plus application system of Kasikorn Bank
Public Company Limited.
The sample group used in this study is 400 Kasikorn Bank Public Company Limited users of K Plus
application, which is obtained from the formula of finding the sample size of Cochran .Know the exact population
By using questionnaires as a tool to collect statistical data used in the analysis such as frequency, percentage,

mean and standard deviation. Test hypotheses using t-test statistics and analysis statistics. One-Way ANOVA. If
the differences are found, the comparison will be conducted in pairs. By using LSD method and Chi-Square.
The hypothesis testing found that people in Ratchaburi province with different gender, age, and
occupation were different in their satisfaction with K Plus application services and users had a relationship with
satisfaction. Of K Plus application users of Kasikorn Bank Public Company Limited in Ratchaburi Province.

บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีกา้ วหน้าอย่างมาก จึงทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการทาธุรกรรมทางการเงิน
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด รู ป แบบการให้ บ ริ การทางการเงิ น ต่ าง ๆ ที่ อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการทาธุ รกรรมทางการเงินสมัยใหม่ที่สามารถทา
ธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา รวดเร็ ว และสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต เป็ นต้น โดยผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561)
ธนาคารพาณิ ชย์ในปั จจุบนั จึงได้มีการปรับตัวอย่างสู งเพื่อรองรับการทาธุรกรรมออนไลน์ผ่านช่องใน
การให้บริ การในการทาธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ยตนเองที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการทาธุ รกิจอี
คอมเมิร์ซ โดยธนาคารพาณิ ชย์ได้นาเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิม่ ช่องทางการให้บริ การในการทา
ธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทาง
ไปที่ สาขาของธนาคาร หรื อ ไปที่ ตู้เอที เอ็มเหมื อนในอดี ตที่ ผ่านมา ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวเป็ นผลกระทบที่ ทาให้
ธนาคารพาณิ ชย์เริ่ มปรั บรู ปแบบการให้บริ การจากธนาคารพณิ ชย์ที่ให้บริ การผ่านทางสาขาเป็ นรู ปแบบการ
ให้บริ การรู ปแบบใหม่ซ่ ึงเรี ยกว่าธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) (ปิ ยพงศ์ ตั้งจินตนาการ,2559)
สาหรับในประเทศไทยจากการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 61
พบว่า มี การทาธุ รกรรมผ่านบริ การธนาคาร มื อถื อ (Mobile Banking) และธนาคารผ่านอินเทอร์ เน็ต (Internet
Banking) เพิ่มขึ้นเท่าตัว ทั้งจานวนผูใ้ ช้บริ การ และมูลค่าของการทาธุ รกรรม โดยมี การชาระเงิ นผ่าน Mobile
Banking ทั้ง สิ้ น 37,973,421 บัญ ชี เพิ่ ม ขึ้ น 44.26% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาส 2 ปี ที่ ผ่านมา โดยมี การท าธุ ร กรรม
575,376,000 รายการ เพิ่มขึ้น 124.94% รวมมูลค่า 3,641,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 60
ส่ วนบัญชีลูกค้าที่ชาระเงินผ่าน Internet Banking มีท้ งั สิ้ น 23,125,388 บัญชี เติบโต 24.8% โดยธุรกรรมชาระเงิน
ผ่าน Internet Banking มี 61,812,000 รายการ รวมมู ล ค่ า 6,326,000 ล้านบาท โดยแอปพลิ เ คชั่น K PLUS ของ
ธนาคารกสิ กรไทย มีจานวนผูใ้ ช้บริ การมากที่สุดในประเทศ มียอดดาวน์โหลดมากถึง 8.1 ล้านราย นอกจากนี้ผล
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังทาให้ธนาคารในประเทศไทยมีการลดสาขาเพื่อลดต้นทุนและปรับตัวให้กา้ วทัน
ยุคดิจิทอลมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารที่หันไปทาธุ รกรรมออนไลน์มากขึ้นจากการยกเลิก
ค่าธรรมเนี ยม แสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด หรื อ Cashless Society อีกทั้งยังเอื้อให้มีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเงินหรื อ FinTech ด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561)

จากสภาพปั ญหาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ในอนาคตหากคนไทยมี การใช้อินเทอร์ เน็ตและโซเชี ยลมี เดีย
เพิ่มขึ้น และมีผคู ้ นทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการปรับตัวของธนาคาร
ก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อนั้นการทาธุรกรรมของประชากรไทยก็จะง่ายดายขึ้น
สะดวกสบาย ครอบคลุ ม และปลอดภัย ก้า วสู่ สั ง คมไร้ เ งิ น สดเต็ ม รู ป แบบ ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
“ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ในจังหวัด ราชบุรี ”

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี
3.เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี ด้านความสะดวก
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์กร
โมบายแบงก์ กิ้ ง หมายถึ ง การท าธุ ร กรรมของธนาคารผ่า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ งผู ้ใ ช้บ ริ ก ารต้อ ง
ลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อใช้บริ การทางการเงินต่าง ๆ เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร การตรวจสอบยอด
บัญชี การซื้ อขายตราสาร/กองทุน และการตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมถึงการชาระค่าบริ การต่าง ๆ ทั้งนี้ Mbanking ถือเป็ นส่วนหนึ่งของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic banking) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
นักจิ ต วิ ท ยา อัล เบิ ร์ ต แบนดู ร า (Aibert Bandura) ให้ ค วามสาคัญ กับ ลักษณะภายในตัว มนุ ษ ย์ และ
สิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรม องค์ประกอบภายในตัวมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ต่างมีอิทธิพลต่อกันและ

กัน ในลักษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสัมพันธ์ กันอย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันโดย ที่สิ่งแวดล้อมอาจมีส่วนในการ
ทาให้เกิดพฤติกรรมได้มากกว่า องค์ประกอบภายในตัวบุคคล ส่วนองค์ประกอบภายในตัวบุคคลอาจมีอิทธิ พลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่า สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์แบบนี้ คือ ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันเป็ น
กระบวนการที่ต่างฝ่ ายต่างก็มีอิทธิ พลต่อกันและกัน และทั้งคู่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมมนุษย์ก็มีอิทธิพลต่อทั้งสองสิ่ งด้วยเหมือนกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2556)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (อ้างถึงใน สหัทนา ชันรี ,2560 หน้า 6) สรุ ปว่าความต้องการของมนุ ษย์หรื อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็ นปั จจัยสาคัญของแนวความคิดทางการตลาด
(Marketing concept) ปั จจัยสาคัญต่อความอยู่รอด ความสามารถในการสร้างกาไร และความเจริ ญเติบโตภายใต้
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มีการแข่งขัน กล่าวคือ ต้องสามารถที่จะกาหนดและตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ ยงั ไม่ได้รับการตอบเสนองได้ดีกว่า (Unfulfilled needs) และรวดเร็ วกว่าคู่แข่ง นักการตลาดไม่ใ ช้
ผูส้ ร้างความต้องการ แต่ในบางกรณี จาเป็ นทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ถึงความต้ องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองได้ดี
ยิ่งขึ้นทั้งนี้จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยถือกระบวนการความคิด เช่น ความเข้าใจและการเรี ยนรู ้ในอดีต
ด้วยเหตุน้ ี นักการตลาดจึงต้องทาความเข้าใจทฤษฎี การจูงใจเพื่อให้เกิ ดกระบวนการความเข้าใจของผูบ้ ริ โภค
(Consumer cognitive process) ซึ่งหมายถึงลักษณะของการจูงใจมีประเด็นต้องพิจารณาดังนี้
1. ความต้องการหรื อจาเป็ น (Needs) หมายถึง ความแตกต่างที่รับรู ้ระหว่างสภาพในอุดมคติและสภาพ
ปัจจุบนั ซึ่งมีอิทธิพลเพียงพอที่จะกระตุน้ พฤติกรรม ซึ่งความต้องการประกอบด้วย 2 ประการ คือ
1.1 ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการภายในร่ างกาย (Innate
needs) ได้แก่ความต้องการน้ า อากาศ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย การพักผ่อน ซึ่งถือว่าเป็ นความต้องการพื้นฐาน
1.2 ความต้องการที่เป็ นความปรารถนา (Acquired needs) หรื อความต้องการด้านจิตวิทยา
(Psychographic needs) เป็ นความต้อ งการที่ บุ ค คลเรี ย นรู ้ จ ากการตอบสนองต่ อ วัฒ นธรรมหรื อ สิ่ ง แวดล้อ ม
ประกอบด้วย ความต้องการเพื่อการยกย่อง ความภาคภูมิใจ ความรัก อานาจและการเรี ยนรู ้ ซึ่ งถือว่าเป็ นความ
ต้องการทุติยภูมิ (Secondary needs) เป็ นผลจากสภาพจิตใจและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
2. จุดมุ่งหมาย (Goals) เป็ นผลจากพฤติกรรมการจูงใจ ทุกพฤติกรรมของบุคคลจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
อย่าง ในการวิเคราะห์การจูงใจนี้จะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 2 ประการดังนี้
2.1 จุดมุ่งหมายหลักหรื อทัว่ ไป (Generic Goals) หมายถึง จุดมุ่งหมายในชนิดของผลิตภัณฑ์
ซึ่งแต่ละบุคคลเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการ
2.2 จุดมุ่งหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับตราสิ นค้า ( Brand specific goals) เป็ นจุดมุ่งหมายในตรา
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งซึ่งผูบ้ ริ โภคเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการ
3. การจูงใจด้านบวกและลบ (Positive and negative motivation) การจูงใจทางการตลาดอาจทาได้ท้งั การ
สร้างความพึงพอใจและสร้างความกลัว หรื อความวิตกกังวล อย่างเช่น บุคคลทาประกันชีวิตเพราะความพึงพอใจ
ในความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของพนักงานขาย และอาจเกิดเพราะความกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บ หรื อการสู ญเสี ยชีวิต
ของตนแล้วทาให้เกิดปัญหาครอบครัว นักจิตวิทยากล่าวถึงการจูงใจ 2 ประการดังนี้

3.1 สิ่ งกระตุน้ ด้านบวก (Positive drive) หมายถึง อิทธิพลสิ่ งกระตุน้ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สิ่ งกระตุน้ นี้ถือว่าเป็ นความจา (Need) ความต้องการ (Want)และความปรารถนา
(Desire) ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ในกรณี น้ ีสิ่งกระตุน้ จะนาไปสู่จุดหมายด้านบวก(Positive Goal) เป็ นจุดมุ่งหมายเพื่อ
ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดี เกิดความต้องการและเกิดพฤติกรรมต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
3.2 สิ่ งกระตุน้ ด้านลบ (Negative drive) หมายถึง อิทธิพลสิ่ งกระตุน้ ให้หลีกหนีจากสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งหรื อ สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง สิ่ ง กระตุ้น นี้ ประกอบด้ว ย ความกลัว (Fear) หรื อ ความไม่ ชอบ
(Aversion) ในกรณี น้ ีสิ่งกระตุน้ จะนาไปสู่ จุดมุ่งหมายด้านลบ (Negative goal)เป็ นจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
(Avoidance) ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
4. สิ่ งจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ (Rational motives versus emotionalmotives) นักการตลาดจาเป็ น
จะต้องศึกษาถึงสิ่ งที่จูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์และนาไปใช้ร่วมกัน ดังนี้
4.1 สิ่ งจูงใจด้านเหตุผล (Rational Motives) หมายถึง สิ่ งจูงใจหรื อจุดมุ่งหมายโดยถือเกณฑ์
เศรษฐกิจ (Economic) หรื อใช้หลักเหตุผล ราคา น้ าหนัก คุณภาพ การประหยัด การตัดสิ นใจซื้ อของบุคคลตาม
ทฤษฎี เศรษฐกิ จ ใช้สมมติ ว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ กรรมที่ มี เหตุผ ลเมื่ อเขาพิ จารณาเลื อกต่าง ๆ จะตัด สิ นใจเลื อก
อรรถประโยชน์สูงสุ ด หรื อความพึงพอใจสู งสุ ด เช่น ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากการส่ งเสริ มการตลาด ความมี
เหตุผล หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเลือกจุดมุ่งหมายโดนเลือกเกณฑ์วตั ถุประสงค์รวม เช่น คุณภาพ ขนาด น้ าหนัก
ราคา เป็ นต้น
4.2 สิ่ ง จู ง ใจด้า นอารมณ์ (Emotional motives) หมายถึ ง การเลื อ กจุ ด หมาย ปลายทางตาม
หลักเกณฑ์ความรู ้สึกส่วนตัวหรื อดุลพินิจส่วนตัว เช่นความต้องการเฉพาะบุคคล ความ ภาคภูมิใจ ความกลัว ความ
เป็ นมิตร แนวคิดนี้ถือว่าบุคคลคานึงถึงอรรถประโยชน์ (ความพึงพอใจสู งสุ ด) จากทฤษฎีน้ ีเป็ นโมเดล ที่สะท้อน
ถึ งความเป็ นอุดมคติ มากเกิ น ไปเพราะว่ าผูบ้ ริ โ ภคอาจซื้ อโดยความ เข้าใจหรื อตัดสิ นใจซื้ อโดยอารมณ์ การ
ตอบสนองความพึงพอใจเป็ นกระบวนการส่ วนบุคคลซึ่ งขึ้นกับ โครงสร้างความต้องการส่ วนบุคคลเช่นเดียวกับ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคในอดี ต ประสบการณ์ ด้านสั งคมหรื อ การเรี ย นรู ้ สิ่ ง ที่ ป รากฏไม่ มี ตัว อย่า งเช่ น การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เสริ มสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัว เช่นการซื้อ น้ าหอมเป็ นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัว
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่ วนบุคคล)
แนวคิดด้านประชากรเป็ นวิธีในการวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มีหลักการและเป็ นเหตุเป็ นผล
โดยเชื่อในหลักการที่ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์สามารถดาเนินชีวิตตามกรอบที่สังคมได้กาหนดเป็ นแม่บท
ไว้ และสังคมทัว่ ไป ๆ จะทาหน้าที่ในการกาหนดให้บุคคลที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีแบบ
แผนพฤติกรรมที่แตกต่างถึงแต่ในขณะที่ผรู ้ ับสารที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกันก็ยอ่ มมีลกั ษณะทาง
พฤติกรรมและทัศนคติคล้ายคลึงกัน ซึ่ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ น้ นั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2541 น. 363, อ้างถึงใน วชินนั ท์ กิติทวีเกียรติ, 2556, น. 7)

1.อายุ เป็ นคุณลักษณะทางประชากรลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่
หรื อตามวัยของบุคคล เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และการดาเนินชีวิต ในแต่ละช่วงอายุ โดยอายุเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญในการศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านประชากรศาสตร์ อายุจะทาหน้าที่และบทบาทที่แสดงถึง
วัยวุฒิของบุคคล และเป็ นการบ่งชี้ถึงความสามารถในการทาความรู ้ ความเข้าใจในส่ วนของมูลข่าวสาร เนื้อหา
และถึงการรับรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวได้มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่ งการมีประสบการณ์ในชีวิตที่มีในแต่ละช่วงอายุที่
ผ่านมาแตกต่างกันหรื ออีกนัยยะหนึ่งอายุจะทาหน้าที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ รอบตัว เช่นเรื่ อง
ข่ า วสารการเมื อ ง ความสนุ ก สนานในการใช้ชี วิ ต การเตรี ย มสร้ า งความมั่น คงและการวางแผนในอนาคต
นอกจากนั้นอายุก็จะสามารถชี้ ให้เห็ นถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึกที่ แตกต่า งกัน ออกตามกลุ่ มคนที่ มี วยั ต่ างกัน อัน
เนื่องจากกระบวนการทางด้านร่ างกาย ความคิด รวมถึงการตัดสิ นใจที่ได้ผา่ นการกลัน่ กรองจากประสบการณ์ของ
ช่วงวัยที่ผ่านมาที่จะส่ งผลต่อการควบคุมสภาวะทางอารมณ์และกระบวนการคิดของแต่ละช่วงอายุของบุคคลนั้น
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักมองโลกในแง่ดี มีอุดมการณ์ และความคิดเสรี ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ เหมือนคนที่
อายุมาก ซึ่ งสาเหตุที่มีความแตกต่างกันเนื่ องจากคนที่มีวยั ที่แตกต่างกันย่อมมีประสบการณ์ในชี วิตแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงทาให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู ้สึกนึกคิด ย่อมแตกต่างกัน
2.เพศ ลักษณะทางเพศ เป็ นลักษณะทางประชากรที่บุค คลได้รับมาแต่กาเนิด ในประชากรกลุ่มใด ๆ ก็
ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่ งโดยปกติแล้วจะมีจานวนที่
ใกล้เคียงกันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมาให้กบั ประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็ นปั จจัยพื้นฐานด้าน
ร่ างกายที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่ งสถานะเพศที่แตกต่างกันย่อมส่ งผลในพฤติกรรม ความคิดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศไว้แตกต่างกัน เช่น การวิจยั ทางจิตวิทยา ได้
แสดงให้เห็นว่าผูช้ ายมีความแตกต่างในเรื่ องความคิด ทัศนคติ และค่านิยม เพราะสังคมและวัฒนธรรมได้กาหนด
บทบาทและหน้าที่ของเพศสองเพศไว้แตกต่างกัน ผูห้ ญิงมักเป็ นคนจิตใจอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม
และเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน นอกจากนั้นงานวิจยั ยังพบว่าผูห้ ญิงถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผูช้ ายซึ่ งส่ วนมากผูช้ ายนั้นจะใช้
เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิง และผูช้ ายยังสามารถจดจาข่าวสารได้มากกว่าผูห้ ญิง ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงย่อมมีความ
แตกต่างอย่างมากในเรื่ อง ค่านิยม ความคิด และทัศนคติ ดังนั้นเพศจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการส่งผลต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล และกระบวนการในการรับรู ้ข่าวสารและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (วิทสุ ดดา ทุมวงศ์,2556 น.18)
3.สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพ รายได้ ศาสนา สถานภาพสมรส
และสถานภาพในสั ง คมซึ่ งเป็ นความสั ม พัน ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกัน อย่ า งไรก็ ต ามตัว แปรเรื่ อ งอาชี พ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ กล่าวคือ อาชีพของแต่ละบุคคล จะทาหน้าที่เป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูป้ ระกอบ
อาชีพนั้น ซึ่ งหมายความว่า คนที่มีอาชีพแตกต่างกันย่อมมี แนวคิด พฤติกรรม ความคิด อุดมการณ์ และค่านิยมที่
แตกต่างกันไป เช่นคนที่รับราชการมันจะคานึงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ ศักดิ์ศรี และเกียรติของความเป็ นข้าราชการ
และในขณะที่ คนที่ ทางานธุ รกิ จเอกชนอาจจะคานึ งถึ งรายได้และการมี ศกั ดิ์ ศรี ของตนด้วยเงินทองเพื่อรั กษา
สถานภาพในสังคม เป็ นต้น (วรัศยา ธีรวนิชย์ไชยกุล, 2556, น. 15-16)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (อ้างถึงใน ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร,2557) ได้ความถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นความรู ้สึกที่เป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบประโยชน์ของคุณสมบัติ
ของผลิ ตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า ระดับของความพอใจของลูกค้าจะเกิ ดจากความแตกต่างระหว่าง
ประโยชน์จากการบริ การกับความคาดหวังของบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์และความรู ้ในอดีตของผูซ้ ้ื อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นการแสดงออกถึ งความรู ้ สึกในทางบวกของผูบ้ ริ โภคต่อการบริ การ ซึ่ งความรู ้ สึกนี้
สามารถแปรเปลี่ยนได้หลายระดับตามปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน
ลุ กซ์ ริ ชาร์ ด (2555, น. 37) ค าว่ า โนวา (nova) มี ร ากศัพ ท์ม าจากภาษาละติ น ที่ แ ปลว่ า ใหม่ ดังนั้น
นวัตกรรม จึงหมายถึง การทาให้ปรากฏเป็ นรู ปธรรม การผสมผสาน และการสังเคราะห์ รวบรวมความรู ้เดิม ให้
เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อบริ การใหม่ที่มีคุณค่าและมีความสาคัญ
องค์ประกอบพื้นฐานของนวัตกรรมทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงินส่วนมากในปัจจุบนั จะเป็ นการนา
เทคโนโลยีมาใช้กับการให้บริ การธุ ร กรรมทางการเงิ นในรู ปแบบต่าง ๆ ทาให้การทาธุ รกรรมมี ความสะดวก
รวดเร็ ว และ ลดค่าใช้จ่ายลง ทั้งนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของนวัต กรรมทางการเงิ นที่ เป็ นกลไกสาคัญ ที่ ช่ วย
ขับเคลื่อน ระบบการเงินในยุคดิจิทลั ประกอบไปด้วย
1) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นปริ มาณของข้อมูลที่มีจานวนมาก และมีขนาดใหญ่กว่า
ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ ว ข้อมูลนั้นต้องมี ความถูกต้อง และสามารถนาข้อมูล
นั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2) ระบบนิ เ วศนวัต กรรม (Ecosystem) เป็ นการเชื่ อ มโยงของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ทุ น ทางการเงิ น และ
โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม ให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินและ
เข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึง มีประสิ ทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย
3) โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี (Infrastructure) ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เครื อข่ า ย
โทรศัพท์มือถือที่มีความครอบคลุมสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนได้
4) ผูป้ ระกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี
หรื อธุ รกิ จที่ มีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุ รกิ จ รวมถึ งการทาธุ รกิ จ ให้เติ บโตขึ้นแบบก้าว
กระโดด (พรชัย ชุนหจินดา, 2560, น. 5-6)
แนวคิดในการยอมรับนวัตกรรมทางการเงิน
การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การนานวัตกรรมที่ ยอมรับมาใช้งานและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ตัว
บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ และการใช้นวัตกรรมที่ง่ายขึ้น เป็ นผลให้มี
ประสบการณ์ ความรู ้ และทักษะในการใช้งานเพิ่มเติมโดยที่การยอมรับนวัตกรรม เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นทางจิตใจ
ของบุคคล เริ่ มจากการได้ยินในเรื่ องวิทยาการนั้น ๆ จนยอมรับแล้วนาไปใช้ ซึ่ งกระบวนการนี้มีลกั ษณะคล้ายกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจ (Decision Making) โดยแบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นรับรู ้ (Awareness Stage) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลรู ้ว่ามีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น แต่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมนั้น

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลเริ่ มมีความสนใจในนวัตกรรม และพยายามแสวงหา
ข้อมูลหรื อความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม
3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลจะประเมินผลในสมอง ของตนเอง โดยลอง
คิดว่าถ้ายอมรับนวัตกรรมนั้นมาใช้แล้วจะเหมาะสมหรื อจะส่งผลคุม้ ค่ากับ การเสี่ ยงหรื อไม่
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลจะนานวัตกรรมมาลองใช้หรื อลองปฏิบตั ิ ในวงจากัด
ก่อน เพื่อทดลองว่านวัตกรรมนั้นมีประโยชน์หรื อไม่
5) ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลยอมรับนวัตกรรม โดยนา นวัตกรรมนั้นมาใช้อย่างเต็มที่
สม่าเสมอ (เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์, 2557, น. 14-16)
แนวคิดเกี่ยวกับความน่ าเชื่ อถือ
(Laukkanen,2016 อ้างถึงใน กนกอร กล่องแดง,2558) กล่าวว่า อุปสรรคการใช้งานเกิดจากการใช้งาน
และปั ญหาของผูบ้ ริ โภคพฤติกรรมนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องความง่ายในการใช้งานในรู ปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยีนอกจากนี้ การรับรู ้ ความสะดวกในการใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องความซับซ้อนเพื่อเป็ นการ
กาหนดระดับการรับรู ้นวัตกรรมเป็ นว่าเป็ นเรื่ องยากหรื อไม่ที่จะเข้าใจในการใช้งาน
(Jayawardhena & Foley, 2000) Internet banking แสดงให้เห็ นถึ งข้อดี ของการใช้บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ ทาให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับนวัตกรรมมากขึ้น และความสามารถในการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี
และการทาธุรกรรมได้ในทุกที่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับ และ ลดอุปสรรคในการใช้งานให้นอ้ ยลง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มงคล นิมิตภักดีกุล (2557, บทคัดย่อ)ได้วิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจยกเลิกบริ การธุรกรรมทา
การเงินผ่าน Appication บนโทรศัพท์เคลื่อนที่” ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีสัดส่ วนเพศชายมากกว่าเพศหญิงและโดยส่ วนใหญ่จะมี อายุ 29-37 ปี มียอดรวมมูลค่าในบัญชีนอ้ ยกว่า 20,000
บาท และเป็ นกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป เมื่อดูจาก คุณลักษณะทัว่ ไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การส่วนมากเป็ นวัยทางานที่
ต้องมีการทาธุรกรรมทางการเงิน บ่อย และต้องทาอะไรด้วยตนเอง ส่ วนลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้สูงอาจจะยังไม่นิยม
ใช้เนื่องจากบริ การที่มีใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรื อเพราะตัวลูกค้าเองที่ตอ้ งการ
ให้พนักงานบริ การ ให้เพื่อความสะดวกของตัวลูกค้าเอง รวมทั้งยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยจึงทาให้มี
แนวโน้มที่ยกเลิก การใช้บริ การ
วรรณพร หวลมานพ (2559,บทคัด ย่ อ ) ได้ วิ จั ย เรื่ อง “พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส เป็ นเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ส่วนตัว เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่พบว่ามีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่ งมีระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1 - 15 นาที
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ทาธุรกรรมทาง ทางการเงินพื้นฐาน โดยมีลกั ษณะของการใช้งานแอพพลิเคชัน่

เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงิ นไปบัญชี ของธนาคารกสิ กรไทยและต่างธนาคารความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ที่ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
สื่ อออนไลน์กรณี ศึกษา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ถ้าหาก การทาธุรกรรมของ
ลูกค้าผ่านทางธนาคารออนไลน์ได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้องแม่นยา ลูกค้าจะรู ้สึกปลอดภัยเมื่อทาธุรกรรม
ออนไลน์กบั เว็บไซต์ของธนาคาร และถ้าลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดายโดย
การทาธุ รกรรมผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถดาเนินการจนเสร็ จบริ บูรณ์ดว้ ยความรวดเร็ วและธนาคารช่วย
แก้ปัญหาที่ฉนั พบกับการทาธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ ว จะส่งผลต่อการตัด สิ นใจใช้บริ การทางการเงินผ่าน
สื่ อออนไลน์
พรพรรณ ช้างงาเนียม (2553) ได้วิจยั เรื่ อง “ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค้าธนาคารในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจด้านระบบในส่ วนของความปลอดภัย (Security) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้
บริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) เมื่อมีความปลอดภัยมากขึ้นพฤติกรรมในการ
ใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ด้านความถี่ในการเช็คยอดเงิน ความถี่ใน
การโอนเงิ น ความถี่ ใ นการชาระสิ น ค้า/บริ การ ความถี่ ใ นการชาระบัต รเครดิ ต และความถี่ ใ นการเติ ม เงิ น
โทรศัพท์มือถือ ก็เพิม่ มากขึ้น
คุณิตา เทพวงค์(2557) ที่ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในภาพรวมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลูกค้า
ธนาคารกรุ ง เทพ ในเขตจัง หวัด ชลบุ รี โดยเรี ย งจากมากไปน้อ ย พบว่ า แอพพลิ เ คชั่น Bualuang mBanking
น่ าเชื่ อถือ คิดว่าแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking มีบริ การที่ครอบคลุมครบถ้วน น่ าเชื่ อถือ และการใช้บริ การ
แอพพลิ เ คชั่ น Bualuang mBanking มี ร ะบบแจ้ง เตื อ นทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารท ารายการในบัญ ชี น่ า เชื่ อ ถื อ คิ ด ว่ า
แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking มีความปลอดภัยเพราะเป็ นของธนาคารที่มีชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ คิดว่า
การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking มีวิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้บริ การไม่ซบั ซ้อน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Analysis) ประชากรการวิจัย ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 400 คน ซึ่งได้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
คอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ในการเก็บ
รวมรวบข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่ใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

แบบสอบถามมีลกั ษณะแบบปลายปิ ดและแบบปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและ
ปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เคพลัส
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test) การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการ LSD และค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด ราชบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
26 - 33 ปี และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี
พบว่า ส่ วนมากใช้บริ การแอพพลิเคชั่น เคพลัส โดยมี ความถี่ในการใช้บริ การแอพพลิ เคชั่น เคพลัส
จานวน 5 – 6 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่ งทาธุ รกรรมเกี่ยวกับธุ รกรรมทางการเงินพื้นฐาน เช่น ดูยอดคงเหลือในบัญชี และ
โอนเงิน เป็ นต้น และส่วนมากใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี ที่มี เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น เคพลัส แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี ที่มี เพศ อายุ และ
อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เคพลัส แตกต่างกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี ด้านความสะดวก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล แบบสอบถามการวิ จัย เรื่ อง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี สามารถสรุ ปผลจากการวิจยั ได้
ดังนี้
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด ราชบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 33
ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีพฤติกรรม ในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส จานวน 5 – 6 ครั้ง/
สัปดาห์ ซึ่งทาธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินพื้นฐาน เช่น ดูยอดคงเหลือในบัญชี และ โอนเงิน เป็ นต้น และ
ส่วนมากใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ราชบุรี
ที่ ตอบแบบสอบถาม มี ความพึงพอใจในการบริ การแอพพลิ เคชั่น เคพลัส โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความสะดวก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านความ
น่ าเชื่ อถือ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณพร หวลมานพ (2559) ที่วิจยั เรื่ อง”พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจยั พบว่า มีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อ ใช้ทาธุรกรรมทางการเงินพื้นฐาน โดยมีลกั ษณะ
ของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญชี ของธนาคารกสิ กรไทยและต่างธนาคาร
และมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า มีความพึง
พอใจในระดับพึงพอใจมาก ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปั จจุบนั ประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิ้ง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง
เพิ่มขึ้นจากเดิม สอดคล้องกับจานวนการทาธุ รกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นผ่านทางโมบายแบงก์กิ้งตามรายงาน
ธุรกรรมการชาระเงินประจาไตรมาศ 2 ปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี โดยรวม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกและด้านความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ทั้ง นี้ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจัง หวัด ราชบุ รี ที่ ต อบแบบสอบถาม มี ค วามพึ ง พอใจในการบริ การ
แอพพลิเคชัน่ เคพลัส ด้านความสะดวกในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
การให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน มีลกั ษณะการให้บริ การที่หลากหลายและครอบคลุม ตรงความต้องการ ส่ วน
ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ แอพพลิเคชัน่ K
PLUS มีความน่ าเชื่ อถือในการทาธุ รกรรมการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คุณิตา เทพวงค์( 2557) ที่ศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิ เคชั่น Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงทัศนคติใน
ภาพรวมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ ในเขตจังหวัด
ชลบุรี โดยเรี ยงจากมากไปน้อย พบว่า แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking น่าเชื่อถือ คิดว่าแอพพลิเคชัน่ Bualuang
mBanking มีบริ การที่ครอบคลุมครบถ้วน น่าเชื่อถือ และการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking มีระบบ
แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการทารายการในบัญชี น่าเชื่อถือ คิดว่าแอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking มีความปลอดภัย
เพราะเป็ นของธนาคารที่มีชื่อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือ คิดว่าการใช้บริ การแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking มี

วิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้บริ การไม่ซบั ซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพรรณ ช้างงาเนียม (2553) ที่
วิจยั เรื่ อง “ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถื อ
(Mobile Banking) ของลูกค้าธนาคารในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจด้านระบบในส่ วน
ของความปลอดภัย (Security) มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) เมื่อมีความปลอดภัยมากขึ้นพฤติกรรมในการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ด้านความถี่ในการเช็คยอดเงิน ความถี่ในการโอนเงิน ความถี่ในการชาระ
สิ นค้า/บริ การ ความถี่ ในการชาระบัตรเครดิ ต และความถี่ ในการเติ มเงิ น โทรศัพท์มือ ถื อ ก็เพิ่มมากขึ้น โดย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มงคล นิ มิตภักดีกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจยกเลิก บริ การ
ธุรกรรมทาการเงินผ่าน Appication บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษา พบว่า มีลูกค้าบางส่ วนมีความกังวลด้าน
ความปลอดภัยและด้านระบบจึงทาให้มีแนวโน้มที่ยกเลิกการใช้บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศวิทู
ทิพยศ (2557) ที่ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านสื่ อออนไลน์
กรณี ศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ถ้าหาก การทาธุรกรรมของลูกค้าผ่านทาง
ธนาคารออนไลน์ได้รับการดาเนิ นการอย่างถูกต้องแม่นยา ลูกค้าจะรู ้สึกปลอดภัยเมื่อทาธุ รกรรมออนไลน์กับ
เว็บไซต์ของธนาคาร และถ้าลูกค้าสามารถเข้าถึ งเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดายโดยการทา
ธุรกรรมผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถดาเนินการจนเสร็ จบริ บูรณ์ดว้ ยความรวดเร็ วและธนาคารช่วยแก้ปัญหา
ที่ ฉันพบกับการทาธุ รกรรมออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ ว จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การทางการเงิ นผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ อภิ ป รายได้ว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ การแอพพลิ เ คชั่ น โมบายแบงก์ กิ้ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ ความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ วและความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงิน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรีโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอเพื่อเป็ น
การนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี” มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ด้านความสะดวก ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เคพลัส ให้มีการทาธุรกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เช่น ให้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ การขออนุมตั ิสินเชื่อ เป็ นต้น รวมถึงการเพิ่มฟังก์ชนั่ ในการใช้งาน เช่น
การขยายขนาดตัวหนังสื อการปรับหน้าจอ ไอคอน ต่าง ๆ รองรับได้หลายภาษา เป็ นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น และควรทาให้แอพพลิเคชัน่ เคพลัส สามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อลดข้อจากัดในการ
ใช้งานลง

ด้านความน่าเชื่อถือ ควรให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงินและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การล็อกอินเข้าสู่แอพพลิเคชัน่ การใช้ระบบสแกนใบหน้า เป็ นต้น และ
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดปั ญหาระบบล่ม เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
สู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลผลการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัด ราชบุรี ” ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยั ในครั้ง
ต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
เคพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เช่ น ปั จจัยด้านคู่แข่งขัน ในตลาด ปั จจัยด้านความปลอดภัย
ภาพลักษณ์องค์กร เป็ นต้น
2. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะประชากรในเขตจัง หวัด ราชบุ รี เ ท่ า นั้น ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลการวิจยั ที่หลายหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น
ประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม ประชากรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นต้น เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสังคม
ค่านิยม ความคิด ของประชากรที่ทาการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความเมตตากรุ ณาจากคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาความรู ้ให้คาแนะนาแนวทางในการทาวิจยั ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอกล่าวนามเพื่อขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบันที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ ิจยั
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์
ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ ดร.ตรัยคุณ รอตเกษม ที่ให้คาปรึ กษา ช่วยแนะนา
ตรวจสอบงานวิจยั และแก้ไขงานวิจยั ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ดว้ ยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ดร.ฐากูร หอมกลิ่น ดร.กรุ ณา มธุลาภรังสรรค์ และนาย อนวัช จัน่ สกุล ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่ องมือวิจยั ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่ องมือเพื่อการวิจยั ในฐานะที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณความดีและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขออุทิศให้แด่บุพการี และผูม้ ีพระคุณทุก ๆ
ท่าน อนึ่งหากงานวิจยั ฉบับนี้มีความผิดพลาด บกพร่ อง ที่พึงจะมี ผูว้ ิจยั ขอน้อมรับเพื่อดาเนินการแก้ไขในโอกาส
ต่อไป
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