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บทคัดยrอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5 คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอป

พลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พื้นท่ีเมืองทองธานี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พื้นที่เมือง

ทองธานี 3) เพื่อศึกษาปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาด (7P) ของผูDบริโภคที่สYงผลตYอการตัดสินใจใชDฟLง

ชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พ้ืนท่ีเมืองทองธานี 

กลุYมตัวอยYางที่ใชDในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุYมผูDบริโภคที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน เคพลัส และใชDบริการฟังชนัไลฟO

สไตล5แพลตฟอร5ม พื้นที่เมืองทองธานี โดยใชDจำนวนประชากรตัวอยYาง 20 คน โดใชDวิธีสัมภาษณ5แบบเจาะลึก และ

ใชDคำถามปลายเป̂ด โดยใชDวิธีการวิเคราะห5แบบสามเสDาในการวิเคราะห5ขDอมูล ในการนำเสนอขDอมูลและผลการวิจัย

ใชDแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห5 ตามวัตถุประสงค5ท่ีไดDวางเอาไวD 

ผลการวิจัยพบวYา การที่ผูDบริโภคจะเขDาใชDฟLงก5ชันมาก หรือนDอย ขึ้นอยูYกับตัวฟLงก5ชันที่ผูDบริโภคเขDาใชDงาน 

ถDาเป_นฟLงก5ชันที่ตDองใชDเวลาในการตัดสินใจ ผูDบริโภคจะใชDเวลาในเขDาใชDบริการนาน เชYน ฟLงก5ชัน บัตรเครดิต, 

ฟLงก5ชัน K+market, ฟLงก5ชันการลงทุน ฯลฯ แตYถDาเป_นฟLงก5ชันก5ที่เป_นพื้นฐานผูDบริโภคจะใชDเวลาไมYนานมากนัก 

เฉลี่ยแลDวจะใชDเวลาอยูYที่ 1 นาที เชYน ฟLงก5ชันโอน/เติม/จYาย/ถอน, ฟLงก5ชันบัตรเดบิตร ฯลฯ โดยลักษณะในการใชD

งานสYวนมากจะใชD สอบถามยอด โอนเงิน ซื้อของผYาน K+market แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต และขอสินเช้ือ

สYวนบุคคล ผูDบริโภคจะเนDนการใชDฟLงก5ชันบริการธุรกรรมทางการเงินในสYวนของการใหDบริการ มากกวYาฟLงก5ชันที่จะ

เพิ่มกำไรใหDกับองค5กร ในการใชDฟLงก5ชันไลฟOสไตล5ของผูDบริโภคความพึงพอใจมากที่สุดใน ดDานการใหDบริการ  

ดDานลักษณะทางกายภาพ และดDานการสYงเสริมการขาย สYวนปLจจัยที่มีผลตYอการตัดสินใชDบริการฟLงก5ชันไลฟOสไตล5



แพลตฟอร5ม คือ ปLจจัยดDานกระบวนในการใหDบริการ ท่ีมีความสะดวกสบาย ใชDงานงYายไมYซับซDอน ผูDบริโภคสามารถ

ทำไดDดDวยตนเองโดยที่ไมYตDองเดินทางไปธนาคาร ปLจจัยดDานดDานลักษณะทางการภาพ ชื่อเสียงของธนาคาร การมี

ภาพลักษณ5ขององค5กรที่ดี และการสYงเสริมการขาย การทำโฆษณาออกมาไดDนYาสนใจ ใหDความรูD ใหDขDอมูลไดDอยYาง

ชัดเจน และการใหDสิทธิพิเศษไดDตรงกับความตDองการของผูDบริโภค 
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Abstract 

 

The purpose of this study is 1) Study the behavior of consumer who uses the platform 

lifestyle of K PLUS application from Kasikornbank Public Company Limited, Muang Thong Thani 

area. 2) To study The satisfaction of the consumer who uses the platform lifestyle of K PLUS 

application from Kasikornbank Public Company Limited, Muang Thong Thani area. 3) To study the 

factors of the marketing mix (7P) that affect consumer's decision to use the platform lifestyle of 

the K PLUS application from Kasikornbank Public Company Limited, Muang Thong Thani area.  

The sample group used in this research is a group of users who installed the K PLUS 

application and used the lifestyle platform, Using the sample population of 20 in-depth interviews 

and open-ended question by using the Data Triangulate analysis method to analyze and present 

the research results as an analytical descriptive form for the intended objectives.  

The results of the research show that the consumption of a function more or less depends 

on the function itself. If it is a function that takes a long time to decide, users will spend a long 

time in service, such as a credit card function, a K+ market function, an investment function, etc. 

But if it is a basic function, consumers will not take a long time. It takes 1 minute on average such 

as transfer/top-up/pay/withdraw, debit card function, etc. Most of the usage is used to inquire 

balance, transfer money, shop through K+ market, credit card reward points redemption, and 

request a personal loan. Consumers will emphasize using financial transaction functions in the 

service rather than the function that will increase the profit to the organization in the use of 



consumer lifestyle functions, the greatest satisfaction in term of service and sales promotion. The 

factors affecting the decision to use the lifestyle platform function are providing services that are 

convenient, easy to use, uncomplicated, consumer can do it by themselves without going to the 

bank. The image factors, the bank's reputation, the image of a good organization and sales 

promotion. Interesting advertising, clear information and privileged access to consumer needs. 
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บทนำ 

 

ในปLจจุบันแอปฯ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ถือวYาไดDรับความนิยมในการใชDงานมากที่สุด โดยมียอด

การทำธุรกรรม 3 พันลDานรายการตYอป� มีปริมาณธุรกรรม 6.3 ลDานลDานบาท จากฐานลูกคDามากถึง 7.5 ลDานราย 

และเป_นผูDเขDาใชDงานเป_นประจำ 80% เป�าหมายของ K PLUS คือ การสรDางประสบการณ5การใชDบริการของลูกคDา

อยYางไรDรอยตYอ ทั้งลูกคDาบุคคลและลูกคDาที่เป_นเจDาของรDานคDารายยYอยตYางๆ ธนาคารจึงไดDทำการพัฒนาดิจิทัล 

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหDบริการกับลูกคDาไดDดียิ่งขึ้น ดDวยการนำขDอมูลของลูกคDา (Big Data) มา

วิเคราะห5เพื่อตอบโจทย5ธุรกิจและปรับใชDกับกระบวนการหลังบDาน เชYน การวิเคราะห5ขDอมูล การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารความเสี ่ยง การใหDบร ิการสินเช ื ่อส Yวนบุคคลและธุรก ิจ ทำใหDการใหDบร ิการผYานแอปฯ  

K PLUS เขDาถึงความตDองการลูกคDาเฉพาะกลุ YมไดDดียิ ่งขึ ้น จึงไดDพัฒนาและทำใหD K PLUS เป_น “ไลฟOสไตล5 

แพลตฟอร5ม” (Lifestyle Platform) ที่ใครๆ ก็ใชDสามารถตอบโจทย5ทุกดDานของชีวิต รวมทั้งตอบสนองความ

ตDองการของลูกคDารายยYอยและเพิ่มโอกาสใหDธุรกิจขนาดเล็ก โดยไดDเชื่อมโยงบริการของแอปฯ K PLUS SHOP  

เพื่อตYอยอดการเป_น  “ไลฟOสไตล5 แพลตฟอร5ม” ของ K PLUS ใหDแข็งแกรYงยิ่งขึ้น ซึ่งภายในแอปฯ KPLUS จะ

ประกอบไปดDวยฟLงก5ชันดังตYอไปน้ี ฟLงก5ชันบัตรเครดิต / บัตรเงินดYวน, ฟLงก5ชันบัตรเดบิต, ฟLงก5ชัน โอน/เติม/จYาย/ 

ถอน, ฟLงก5ชันการลงทุน, ฟLงก5ชันสินเช้ือ, ฟLงก5ชันจัดการ / ชYวยเหลือ, ฟLงก5ชันเป̂ด / เพ่ิมบัญชี, ฟLงก5ชัน K+market, 

ฟLงก5ชันประกันภัย, ฟLงก5ชันบัตรสมาชิก, 

 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูDใชDงานฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม จึงเป_นประเด็นที่จะ

สามารถนำประโยชน5ไปใชDถึงการวิเคราะห5พฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินผYานชYองทางฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5ม ทำใหDทราบถึงความพึงพอใจ และทราบถึงปLจจัยที่สYงผลใหDลูกคDาตัดสินใจมาใชDฟLงชันไลฟOสไตล5



แพลตฟอร5ม แอป K PLUS ทำใหDทราบถึงแรงจูงใจ ขDอดี ขDอเสีย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงใหDรองกับความตDองการ

ของผูDบริโภคในการทำธุรกรรมทางการเงินท่ีกำลังจะเติบโตมากข้ึนในอนาคต 

 

วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) พ้ืนท่ีเมืองทองธานี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน) พ้ืนท่ีเมืองทองธานี 

3. เพื่อศึกษาปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาด (7P) ของผูDบริโภคที่สYงผลตYอการตัดสินใจใชDฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พ้ืนท่ีเมืองทองธานี 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตด8านเนื้อหา ผูDวิจัยไดDทำการศึกษาคDนควYา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับ สYวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) และพฤติกรรมผูDบริโภค จากหนังสือ ตำรา บทความตYางๆ 
ขอบเขตด8านประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที7ใช้ในการศกึษาครั >งนี > คือกลุ่มตวัอย่างที7ติดตั >งแอปพลิเค

ชนั เคพลสั และใช้บริการฟังชนัไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม พื >นที7เมืองทองธานี โดยใช้จํานวนประชากรตวัอย่าง LM 

คน 

ขอบเขตด8านเวลา การวิจัยน้ี ผูDวิจัยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการต้ังแตYกระบวนการวิจัยเบ้ืองตDน การทำวิจัย

ตามขั้นตอน การเขียนรายงานวิจัย การรวบรวมรูปเลYมการวิจัย และการเผยแพรYผลงานวิจัย ตั้งแตYเดือน มีนาคม - 

พฤษภาคม 2564 

 

ประโยชนAท่ีคาดวrาจะได8รับ 

1. เพื่อใหDทราบถึงพฤติกรรมและความตDองการของผูDใชDบริการ และยังทราบถึงขDอบกพรYอง ปLญหา และความ

ไมYสะดวกในการใชDบริการ 
2. เพื่อใหDธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทราบถึงปLจจัยสYวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตYอการ

ตัดสินใจใชDบริการฟLงก5ชันไลฟOสไตล5แพลตอฟอร5ม และสามารถนำงานวิจัยฉบับนี้ไปเป_นฐานขDอมูลในการ

วางแผน พัฒนากลยุทธ5 ปรับปรุง และตYอยอดการใหDบริการฟLงก5ชันไลฟOสไตล5แพลตอฟอร5ม 



3. เพื่อใหDธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทราบถึงปLจจัยประชากรศาสตร5 วYามีผลในการตัดสินใจใชD

บริการฟLงก5ชันไลฟOสไตล5แพลตอฟอร5ม หรือไมY เพื ่อนำมาเป_นฐานขDอมูลในการปรับปรุง พัฒนาตัว

ฟLงก5ชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5มตYอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสrวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

กลยุทธ5การตลาด 4Ps เกิดจากหนักแนวคิดที่วYา กYอนที่จะมาทำธุรกิจหรือการตลาด ควรที่จะตDองมีความ

สนใจใหDความสำคัญในการกำหนดหัวเรื่องสำคัญ ที่ธุรกิจควรนำมาพิจารณาถึงความพรDอมและใชDเป_นแนวคิดกYอน

เริ่มดำเนินการทางธุรกิจ โดยไดDใชD P ซึ่งเป_นตัวหนDาของเรื่องที่สนใจคือ Product, Price, Place, Promotion  ซ่ึง

เป_นหลักการที่เกิดตั้งแตYป� 1960 ในเวลาตYอมาเพื่อเพิ่มใหDกลยุทธ5มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเหมาะสมกับธุรกิจ

บริการ จึงไดDมีการเพิ่มมาอีก 3 องค5ประกอบ คือ People, Process, Physical Evidence รวมกันเป_น 7Ps ท่ี

จะตDองเพิ่มองค5ประกอบอีก 3 องค5ประกอบ เพราะ 4Ps ไมYเพียงพอตYอกลยุทธ5ทางการตลาดบริการ เนื่องจาก

สินคDากับการบริการไมYเหมือนกัน 

1. ดDานผลิตภัณฑ5 (Product) คือ สินคDาบริการที่ธุรกิจสรDางขึ้นเพื่อตอบความตDองการหรือที่จะสYงมอบ

ใหDแกYลูกคDาหรือผูDบริโภค ตDองคำนึงถึงกลุYมเป�าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน ดูวYากลุYมลูกคDาเป�าหมายเขาตDองการ

อะไรบDางใหDใสYใจในรายละเอียดนั้น สินคDาหรือการบริการที่มีแตกตYางอยYางไรทำใหDลูกคDาเกิดความสะดุดตาสะดุดใจ

ในรูปลักษณ5 รวมถึงการใชDงาน ความทนทาน และความปลอดภัย ตลอดจนการสรDางความประทับใจใหDแกYลูกคDา 

ทำใหDลูกคDาเกิดความสนใจและเลือกซ้ือสินคDาหรือบริการของเรา และมีการบอกกันปากตYอปาก เป_นตDน 

2. ดDานราคา (Price) คือ ราคาหรือสิ่งที่ลูกคDาตDองจYายเพ่ือแลกกับการไดDสินคDาและบริการ อาจจะไมYใชY

เพียงแคYเงินเทYานั้นอาจรวมถึงเวลาหรือการกระทำบางอยYาง ดังนั้นการตั้งราคาจึงตDองใหDเหมาะสม คำนวณเรื่อง

ราคาตDนทุนกับกำไรวYา มีความคุDมคYาหรือไมY มีกำไรมากนDอยเพียงไร 

3. ดDานสถานท่ี (Place) คือ ชYองทางที่ลูกคDาจะสามารถเขDาถึงสินคDาและบริการของเราไดDเชYน ชYองทางการ

จัดจำหนYาย ชYองทางการใหDบริการ รวมถึงทำเลในการจัดจำหนYายสินคDาและบริการใหDแกYลูกคDา ควรจะตDองมีความ

สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเขDาถึงไดDอยYางรวดเร็ว สามารถทำใหDเกิดผลกำไรจากการกระจายสินคDาไปสูY

กลุYมลูกคDาใหDตรงกับกลุYมเป�าหมายมากท่ีสุด 



4. ดDานการสYงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารการตลาดเพื่อทำใหDธุรกิจสามารถสื่อสารไปยัง

กลุYมเป�าหมาย และนำไปสูYการโนDนนDาวใหDกลุYมเป�าหมายตัดสินใจซื้อสินคDาและบริการ นับวYาเป_นหัวใจสำคัญของ

การตลาด โดยในปLจจุบันสามารถทำการโฆษณาในสื่อหลายรูปแบบ หรืออาจเป_นการทำกิจกรรมเพื่อใหDลูกคDาไดDมา

รYวม เพ่ือจูงใจใหDลูกคDาสนใจและอยากเลือกสินคDาหรือบริการของเรา 

5. ดDานบุคคล (People) หรือบุคลากร คือ พนักงานที่ทำงานเพื่อกYอประโยชน5ใหDแกYองค5กรตYางๆ ซึ่งนับ

รวมต้ังแตYเจDาของกิจการ ผูDบริหาร พนักงาน เป_นตDน โดยบุคลกรนับไดDวYาเป_นสYวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญ 

เนื่องจากเป_นผูDคิดวางแผน และปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนองค5กรใหDเป_นไปตามแผนที่วางเอาไวD นอกจากนี้บทบาทท่ี

สำคัญอีกอยYาง คือ การมีปฏิสัมพันธ5กับลูกคDา เป_นส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหDลูกคDาเกิดความพึงพอใจ 

6. ดDานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวขDองกับระเบียบวิธีงานและงานปฏิบัติในการบริการท่ี

นำเสนอใหDผูDใชDบริการเพื่อใหDผูDใชDบริการไดDรับการบริการที่ถูกตDอง รวดเร็ว โดยในแตYละกระบวนการสามารถมีไดD

หลายกิจกรรม ตามแตYรูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององค5กร ถDากิจกรรมตYางๆ ภายในกระบวนการมีความ

เช่ือมโยงกัน จะทำใหDกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ  

7. ดDานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งที่ลูกคDาสามารถสัมผัสไดDจากการเลือกใชDสินคDา

หรือบริการจากองค5กร เป_นการสรDางความแตกตYางอยYางโดดเดYนและมีคุณภาพ เชYน การพูดจาตYอลูกคDา การบริการ

ที่รวดเร็ว เป_นตDน สิ่งเหลDานี้มีความจำเป_นมากตYอธุรกิจโดยเฉพาะอยYางยิ่งธุรกิจทางดDานการบริการ (เกียรติพงษ5 

อุดมธนะธีระ, 2562) 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู8บริโภค 

พฤติกรรมผูDบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อใชD และประเมินผลการใชD

สินคDาหรือบริการของผูDซื้อ ทั้งที่เป_นปLจเจกบุคคลและกลุYมบุคคล อันจะมีความสำคัญตYอการซื้อสินคDา และบริการ

ทั้งปLจจุบันและอนาคต ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูDบริโภค เป_นการศึกษาลักษณะเฉพาะของผูDบริโภค เพื่อทำ

ความเขDาใจความตDองการของกลุYมผูDบริโภคเป�าหมาย และประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตYอการตัดสินใจ และกระบวนการ

ซื้อสินคDาและบริการ โดยปLจจัยที่มีผลตYอพฤติกรรมการซื้อของผูDบริโภคในปLจจุบัน มีดังตYอไปนี้ 1. พฤติกรรมการ

บริโภคเกิดขึ้นไดD ตDองมีสาเหตุที่ทำใหDเกิดกระบวนการดังกลYาว 2. สิ่งจูงใจหรือแรงกระตุDน มีอิทธิพลตYอพฤติกรรม

มนุษย5 3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ยYอมมุYงไปสูYการทำใหDเกิดเป�าหมาย ดDวยเหตุผลทั้ง 3 ขDอนี้ ทำใหDหนึ่งในหลักการทำ

ความเขDาใจและศึกษาพฤติกรรมของผูDบริโภค คือการศึกษาเก่ียวกับปLจจัยที่สYงผลตYอพฤติกรรมการซื้อและบริโภค

สินคDา หรือบริการน่ันเอง (Donlaya C, 2562) 



งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

 วรรณพร หวลมานพ ไดDวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูDใชDแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก5

กิ้งพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวYา การศึกษาพบวYากลุYม

ตัวอยYางของผูDใชDแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก5กิ้งพลัส เป_นเพศหญิง อายุ 20 – 29 ป� มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยมีอาชีพเป_นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดDสYวนตัวเฉลี่ยตYอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

พฤติกรรมการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก5กิ้งพลัส ของกลุYมตัวอยYางสYวนใหญYพบวYามีความถี่ในการใชDงาน 1 – 2 

คร้ัง/สัปดาห5 ซ่ึงมีระยะเวลาในการใชDงานเฉล่ีย 1 – 15 นาที ผYานอุปกรณ5โทรศัพท5มือถือ เพ่ือใชDทำธุรกรรมทางการ

เงินพื้นฐาน โดยมีลักษณะการใชDงานแอพพลิเคชันเพื่อโอนเงินไปบัญชีธนาคารทั้งของกสิกรเองและตYางธนาคาร 

ความพึงพอใจของผูDใชDแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก5กิ้งพลัสของกลุYมตัวอยYางพบวYามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ

มาก 
 ภัทรา มหามงคล ไดDวิจัยเรื่อง “ปLจจัยท่ีมีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารทางโทรศัพท5มือถือของ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวYา กลุYมตัวอยYางสYวนใหญYเป_นเพศหญิง 

มีอายุระหวYาง 26 – 30 ป� สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และมีรายไดDเฉลี่ยตYอเดือนอยูYในชYวง 20,001 

– 30,000 บาท และประกอบอาชีพเป_นพนักงานบริษัทเอกชน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวYา ลักษณะ

ทางดDานประชากรศาสตร5ดDานอายุและรายไดDที ่แตกตYางกันสYงผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารทาง

โทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตYางกัน สYวนลักษณะทางดDาน

ประชากรศาสตร5ดDานเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตYางกันสYงผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมYแตกตYางกัน นอกจากนี้ ผล

การทดสอบสมมติฐานพบวYา ปLจจัยสYวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคาร

ผYานทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไดDแกY ปLจจัยดDานลักษณะทางการภาพ ปLจจัยดDาน

สถานที่จัดจำหนYาย ปLจจัยดDานบุคคล และปLจจัยดDานกระบวนการใหDบริการ สYวนปLจจัยดDานสYวนประสมทาง

การตลาดบริการที่ไมYมีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารผYานทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) ไดDแกY ปLจจัยดDานผลิตภัณฑ5 ปLจจัยดDานราคา และปLจจัยดDานการสYงเสริมการตลาด 

 ฐาณัฐ ทับทิมทอง และ จรัชวรรณ จันทรัตน5 ไดDวิจัยเรื่อง “ปLจจัยที่มีผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการ 

M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวYา ปLจจัยสYวนประสมทาง

การตลาดดDานผลิตภัณฑ5 สYงผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทาง

ตรงกันขDาม ดDานราคา ดDานชYองทางการจัดจำหนYาย ดDานการสYงเสริมการตลาด ดDานกายภาพและการนำเสนอ 



สYงผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางเดียวกัน ดDานบุคคล และ

ดDานกระบวนการ ไมYสYงผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ปLจจัยกำหนด

คุณภาพการบริการดDานลักษณะทางกานภาพ ดDานความนYาเชื่อถือ ดDานการตอบสนอง ความมั่นใจไดD สYงผลตYอ

ความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกันขDาม ดDานความใสYใจ สYงผล

ตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางเดียวกัน ปLจจัยดDานการยอมรับ

เทคโนโลยี ดDานอิทธิพลทางสังคม ดDานการรับรูDถึงความงYายของการใชDงาน ไมYสYงผลตYอความถึงพอใจในการ

ใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ปLจจัยดDานการยอมรับเทคโนโลยีดDานการรับรูDถึงประโยชน5การใชD

งาน และดDานทัศนคติในการใชDงาน สYงผลตYอความถึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

ในทิศทางตรงกันขDาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด 

ลักษณะทางดDานประชากรศาสตร5 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดDเฉลี่ยตYอเดือน 

 

ด 

พฤติกรรมการใชDฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5มของ แอปพลเิคชัน 

เคพลสั 

1.ความถ่ีในการใชDบริการตYอสปัดาห5 

2.ฟ�ดเจอร5ที่ใชDบริการ 

3.ลักษณะการใชDบริการ 

ด 

ความพึงพอใจการใชDฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5มของ แอปพลิเคชัน เคพลัส 

1. ดDานผลิตภัณฑ5 (Product) 

2. ดDานราคา (Price) 

3. ดDานการจัดจำหนYาย (Place) 

4. ดDานการสYงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

5. ดDานบุคลากร (People) 

6. ดDานกระบวนการ (Process) 

7. ดDานองค5ประกอบทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

 

ด 

สYวนประสมทางการตลาด 

1. ดDานผลิตภัณฑ5 (Product) 

2. ดDานราคา (Price) 

3. ดDานการจัดจำหนYาย (Place) 

4. ดDานการสYงเสริมการตลาด    

(Promotion) 

5. ดDานบุคลากร (People) 

6. ดDานกระบวนการ (Process) 

7. ดDานองค5ประกอบทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ประชากรและกลุrมตัวอยrาง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที7ใช้ในการศกึษาครั >งนี > คือกลุ่มตวัอย่างที7ติดตั >งแอปพลิเคชนั เคพลสั และ

ใช้บริการฟังชนัไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม พื >นที7เมืองทองธานี โดยใช้จํานวนประชากรตวัอยา่ง LM คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช8ในการรวบรวมข8อมูล 

 เครื่องมือที่ใชDในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใชDวิธีสัมภาษณ5แบบเจาะลึก โดยผูDวิจัยไดDสรDางขึ้นจากการศึกษา และ

ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง 

 

การตรวจสอบคุณภาพของบทสัมภาษณA 

กYอนที่จะเริ่มทำการสัมภาษณ5ผูDวิจัยไดDทำการสYงคำถามที่จะใชDในการสัมภาษณ5ไปใหDอาจารย5ที่ปรึกษาทำ

การตรวจสอบ และทำการแกDไขตามคำแนะนำใหDเสร็จสมบูรณ5 หลังจากนั้นไดDนำแบบสอบถามไปทดลองใชDกับกลุYม

ตัวอยYางที่คลDายคลึงแตYไมYใชYกลุYมตัวอยYางในงานวิจัย จำนวน 3 คน ถึงนำไปสัมภาษณ5กับกลุYมตัวอยYางจริง และ

หลังจากการเก็บขDอมูลเรียบรDอยแลDวไดDใชDวิธีสามเสDา (Triangulation) ในการตรวจสอบ โดยใชDการตรวจสอบขDอมูล

จากแหลYงที่มาที่ตYางๆ ไดDแกY จากการวิเคราะห5เนื้อหาจากการสัมภาษณ5เชิงลึก และขDอมูลเอกสารที่เกี่ยวขDอง เพ่ือ

ไมYใหDเกิดความลำเอียงข้ึน  

 

การเก็บรวบรวมข8อมูล 

เก็บรวบรวมขDอมูลโดยใชDเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ5 สำหรับการตอบคำถามแบบปลายเป^ด (Open – 

Ended Question) ในการสัมภาษณ5เชิงลึก โดยมีกลุYมตัวอยYาง 20 คน ท่ีอาศัยหรือทำงานในพ้ืนท่ีเมืองทองธานี ใชD

วิธีการเดินเขDาไปขอสัมภาษณ5กลุYมตัวอยYาง ใชDเวลาสัมภาษณ5โดยประมาณ 25 นาที ดDวยวิธีการบันทึกเสียงสนทนา 

เพ่ือนำมาใชDถอดความสำหรับการวิเคราะห5ขDอมูล ระยะเวลาสัมภาษณ5 2 สัปดาห5 (29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564) 

 

 

 

 



การวิเคราะหAข8อมูล 

เป_นการเก็บรวบรวมขDอมูลจากการสัมภาษณ5ทั้งหมด 20 คน นำมาวิเคราะห5ขDอมูลตามวัตถุประสงค5ที่ไดD

วางเอาไวD โดยเครื่องมือที่ใชDในการสรDางกรอบความคิดไดDมาจากเนื้อหาจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง เพื่อใชD

เป_นแนวทางในการสรDางประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ5 

 

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยขั ้นตอนที่ 1 เพื ่อตอบวัตถุประสงคAข8อที ่ 1 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พื้นท่ีเมืองทองธานี จากผลการศึกษา

พบวYาการที่ผูDบริโภคจะเขDาใชDฟLงก5ชันมาก หรือนDอย ขึ้นอยูYกับตัวฟLงก5ชันที่ผูDบริโภคเขDาใชDงาน ถDาเป_นฟLงก5ชันที่ตDอง

ใชDเวลาในการไตรYตรอง หรือใชDเวลาในการตัดสินใจ ผูDบริโภคก็จะใชDเวลาในเขDาใชDบริการนาน เฉลี่ยแลDว 3 – 15 

นาที ฟLงก5ชันบัตรเครดิต, ฟLงก5ชัน K+market, ฟLงก5ชันการลงทุน ฯลฯ แตYถDาเป_นฟLงก5ชันก5ที่เป_นพื้นฐานผูDบริโภคจะ

ใชDเวลาไมYนานมากนัก เฉลี่ยแลDวจะใชDเวลาอยูYที่ 1 นาที อาทิ ฟLงก5ชันโอน/เติม/จYาย/ถอน, ฟLงก5ชันบัตรเดบิตร ฯลฯ 

โดยลักษณะในการใชDงานสYวนมากจะใชD สอบถามยอด โอนเงิน ซื้อของผYาน K+market แลกคะแนนสะสมบัตร

เครดิต และขอสินสYวนเช้ือบุคคล ผูDบริโภคจะเนDนการใชDฟLงก5ชันบริการธุรกรรมทางการเงินในสYวนของการใหDบริการ 

มากกวYาฟLงก5ชันท่ีจะเพ่ิมกำไรใหDกับองค5กร 

 

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงคAข8อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูDบริโภคที่ใชDฟLงชันไลฟOสไตล5

แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พื้นที่เมืองทองธานี จากผลการศึกษา

พบวYากลุYมตัวอยYางมีความพึงพอใจในการใชDฟLงก5ชันไลฟOสไตล5มากที่สุด ในดDานของกระบวนการ (Process) ในการ

ทำธุรกรรม ที่มีความความสะดวก รวดเร็วถึงจะมีปLญหาแอปฯ ลYมอยูYบDาง แตYก็ไมYไดDทำใหDอยากจะใชDแอปนDอยลง 

และความสวยงามของแอปที่สามารถปรับเปลี่ยนธีมหรือภาพพื้นหลังไดDตามใจชอบ อีกทั้งฟLงก5ชันไลฟOสไตล5ยังมี

ความหลากหลายตอบโจทย5ความตDองการของผูDบริโภค 

 

ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงคAข8อที่ 3 เพื่อศึกษาปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาด (7P) 

ของผูDบริโภคที่สYงผลตYอการตัดสินใจใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) พื้นที่เมืองทองธานี จากผลการศึกษาพบวYา ปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาดที่มีผลตYอการ

ตัดสินใจใชDบริการ ฟLงก5ชันไลฟOสไตล5 ของผู Dบริโภค ไดDแกY ปLจจัยดDานกระบวนในการใหDบริการ ที ่มีความ



สะดวกสบาย ใชDงานงYายไมYซับซDอน ผูDบริโภคสามารถสามารถทำไดDดDวยตนเองโดยที่ไมYตDองเดินทางไปธนาคาร 

ปLจจัยดDานดDานลักษณะทางการภาพ ช่ือเสียงของธนาคาร การมีภาพลักษณ5ขององค5กรท่ีดี และการสYงเสริมการขาย 

(Promotion) การทำโฆษณาออกมาไดDนYาสนใจ ใหDความรูD ใหDขDอมูลไดDอยYางชัดเจน และการใหDสิทธิพิเศษไดDตรงกับ

ความตDองการของผูDบริโภค 

 

อภิปรายผล 

 

1. ดDานพฤติกรรมผูDบริโภคท่ีใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม แอปพลิเคชัน เคพลัส 

ผูDบริโภคจะเขDาใชDฟLงก5ชันมาก หรือนDอย ขึ้นอยูYกับตัวฟLงก5ชันที่ผูDบริโภคเขDาใชDงาน ความถี่ในการใชDงานจะ

อยูYที่ 20 ครั้ง/สัปดาห5 ถDาเป_นฟLงก5ชันที่ตDองใชDเวลาในการไตรYตรอง หรือใชDเวลาในการตัดสินใจ ผูDบริโภคก็จะใชD

เวลาในเขDาใชDบริการนาน เฉล่ียแลDว 3 – 15 นาที อาทิ ฟLงก5ชัน บัตรเครดิต, ฟLงก5ชัน K+market, ฟLงก5ชันการลงทุน 

ฯลฯ แตYถDาเป_นฟLงก5ชันก5ที่เป_นพื้นฐานผูDบริโภคจะใชDเวลาไมYนานมากนัก เฉลี่ยแลDวจะใชDเวลาอยูYที่ 1 นาที อาทิ 

ฟLงก5ชันโอน/เติม/จYาย/ถอน, ฟLงก5ชันบัตรเดบิตร ฯลฯ โดยลักษณะในการใชDงานสYวนมากจะใชD สอบถามยอด โอน

เงิน ซ้ือของผYาน K+market แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิต และขอสินสYวนเช้ือบุคคล ผูDบริโภคจะเนDนการใชDฟLงก5ชัน

บริการธุรกรรมทางการเงินในสYวนของการใหDบริการ มากกวYาฟLงก5ชันที่จะเพิ่มกำไรใหDกับองค5กร จะสอดคลDองกับ

การศึกษาของ วรรณพร หวลมานพ ที่ไดDทำการศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูDใชDแอพพลิเคชั่นเคโมบาย

แบงก5กิ้งพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวYา พฤติกรรมการแอพพลิเค

ชันเคโมบายแบงก5กิ ้งพลัส ของกลุYมตัวอยYางสYวนใหญYพบวYามีความถี่ในการใชDงาน 1 – 2 ครั ้ง/สัปดาห5 ซึ ่งมี

ระยะเวลาในการใชDงานเฉล่ีย 1 – 15 นาที ผYานอุปกรณ5โทรศัพท5มือถือ เพ่ือใชDทำธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน โดยมี

ลักษณะการใชDงานแอพพลิเคชันเพ่ือโอนเงินไปบัญชีธนาคารท้ังของกสิกรเองและตYางธนาคาร 

2. ดDานความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีใชDฟLงชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม 

ปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาดที่มีผลตYอการตัดสินใจใชDบริการ ฟLงก5ชันไลฟOสไตล5 ของผูDบริโภค 

ไดDแกY ปLจจัยดDานกระบวนในการใหDบริการ ที่มีความสะดวกสบาย ใชDงานงYายไมYซับซDอน ผูDบริโภคสามารถสามารถ

ทำไดDดDวยตนเองโดยที่ไมYตDองเดินทางไปธนาคาร ปLจจัยดDานดDานลักษณะทางการภาพ ชื่อเสียงของธนาคาร การมี

ภาพลักษณ5ขององค5กรที่ดี และการสYงเสริมการขาย (Promotion) การทำโฆษณาออกมาไดDนYาสนใจ ใหDความรูD ใหD

ขDอมูลไดDอยYางชัดเจน และการใหDสิทธิพิเศษไดDตรงกับความตDองการของผูDบริโภค จะแตกตYางจากการศึกษาของ 



ฐาณัฐ ทับทิมทอง และ จรัชวรรณ จันทรัตน5 ที่ไดDทำการศึกษา ปLจจัยที่มีผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการ 

 M-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวYา ปLจจัยสYวนประสมทางการตลาด

ดDานผลิตภัณฑ5 สYงผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางตรงกัน

ขDาม ดDานราคา ดDานชYองทางการจัดจำหนYาย ดDานการสYงเสริมการตลาด ดDานกายภาพและการนำเสนอ สYงผลตYอ

ความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน ในทิศทางเดียวกัน ดDานบุคคล และดDาน

กระบวนการ ไมYสYงผลตYอความพึงพอใจในการใหDบริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน 

3. ประเด็นเรื่องปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาด (7P) ของผูDบริโภคที่สYงผลตYอการตัดสินใจใชDฟLง

ชันไลฟOสไตล5แพลตฟอร5ม  

ปLจจัยทางดDานสYวนประสมทางการตลาดที่มีผลตYอการตัดสินใจใชDบริการ ฟLงก5ชันไลฟOสไตล5 ของผูDบริโภค 

ไดDแกY ปLจจัยดDานกระบวนในการใหDบริการ ที่มีความสะดวกสบาย ใชDงานงYายไมYซับซDอน ผูDบริโภคสามารถสามารถ

ทำไดDดDวยตนเองโดยที่ไมYตDองเดินทางไปธนาคาร ปLจจัยดDานดDานลักษณะทางการภาพ ชื่อเสียงของธนาคาร การมี

ภาพลักษณ5ขององค5กรที่ดี และการสYงเสริมการขาย การทำโฆษณาออกมาไดDนYาสนใจ ใหDความรูD ใหDขDอมูลไดDอยYาง

ชัดเจน และการใหDสิทธิพิเศษไดDตรงกับความตDองการของผูDบริโภค จะสอดคลDองกับการศึกษาของ ภัทรา มหามงคล 

ไดDวิจัยเรื่อง ปLจจัยที่มีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวYา ปLจจัยสYวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชD

บริการธนาคารผYานทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไดDแกY ปLจจัยดDานลักษณะทางการ

ภาพ ปLจจัยดDานสถานที่จัดจำหนYาย ปLจจัยดDานบุคคล และปLจจัยดDานกระบวนการใหDบริการ สYวนปLจจัยดDานสYวน

ประสมทางการตลาดบริการที่ไมYมีผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารผYานทางโทรศัพท5มือถือของธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไดDแกY ปLจจัยดDานผลิตภัณฑ5 ปLจจัยดDานราคา และปLจจัยดDานการสYงเสริมการตลาดที่ไมYมี

ผลตYอการตัดสินใจเลือกใชDบริการธนาคารผYานทางโทรศัพท5มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไดDแกY 

ปLจจัยดDานผลิตภัณฑ5 ปLจจัยดDานราคา และปLจจัยดDานการสYงเสริมการตลาด 

 

ข8อเสนอแนะ 

 

ข8อเสนอแนะท่ีได8จากการศึกษาวิจัย 

1. ดDานกิจกรรมสYงเสริมทางการตลาด การทำโฆษณาทั้งออนไลน5 ณ ตอนนี้ทำออกมาไดDนDอยกวYาแบงค5

อื่นๆ รวมถึงเรื่องของการการจัดทำโปรโมชันตYางๆ และการใหDสิทธิพิเศษตYางๆของฟLงก5ชัน ที่ยังไมYเป_นที่พึงพอใจ



สำหรับผูDบริโภค ดังน้ันควรจะมีการทำโฆษณาใหDเพ่ิมข้ึน ในหลายๆ ชYองทาง ท้ังออนไลน5 และออฟไลน5 ตDองกระตุDน

ใหDผูDบริโภคเห็นโฆษณาอยูYเสมอๆ ทั้งการแจDงเตือนผYาน SMS, App KPLUS Facebook, Instagram, Youtube 

ฯลฯ และทำโฆษณาออกมาใหDหลายรูปแบบ ถDาเป_นวีดีโอ ควรจะทำทั้งวิดีโอที่เป_นชุด เพื่อสรDางความนYาสนใจ มี

เรื่องราว กับวีดีโอสั้นที่จะฉายไดDบYอยๆ ในเรื่องของการทำโปรโมชัน และการใหDสิทธิพิเศษตYางๆ ขDอดีของกสิกร คือ 

การเป_น Partner กับแอป และแพลตฟอร5มที่ไดDรับความนิยมในไทย ก็ควรจะใชDตรงนี้ใหDเป_นประโยชน5ในการทำโป

รรYวมกับแอปตYางๆ ที่ผูDบริโภคนิยมใชD หรือใหDสิทธิพิเศษผYานแพลตฟอร5ม อาจจะไมYตDองทำบYอยแตYควรทำออกมา

เร่ือยๆ ใหDผูDบริโภคไมYลืม และทำใหDผูDบริโภครูDสึกวYาเขาไดDรับสิทธิพิเศษอยูYเสมอๆ 

2. ดDานระบบในการทำธุรกรรมยังชDาอยูY การแจDงเตือนตYางๆ บางชYวงเร็ว บางชYวงชDา ไมYมีความเสถียร เชYน 

เรื่องการลงทุนไมYมีความทันตYอสถานการณ5 ณ ปLจจุบัน ดังนั้นควรมีการปรับปรุงระบบใหDมีความเสถียรมากกวYาน้ี 

ในรื่องการการโดนแฮคแอปพลิเคชันควรจะมีการแจDงเตือนผูDบริโภคทันที ในหลายๆ ชYองทาง ทั้ง App KPUS, 

SMS, Line, เพจตYางๆ เพื่อใหDผูDบริโภครับรูDขYาว และระมัดระวังตัวในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ผูDทำวิจัยยังเห็นวYามี

บางฟLงก5ชันที่สามารถทำเพิ่มเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหDกับผูDบริโภค คือ ฟLงก5ชัน แคชเชียร5เชค การซื้อแคชเชียร5

เชคจะตDองซื้อในเวลาทำการของแบงค5เทYานั้นซึ่งมันไมYสะดวกสำหรับผูDบริโภคเลย ควรจะพัฒนาฟLงก5ชันนี้ขึ้นมา 

อาจจะทำเป_นลักษณะสลิปเหมือนกับสลิปโอนเงิน หรือแลDวแตYท่ีระบบจะสามารถพัฒนาใหDเป_นไดD 

 

ข8อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตrอไป 

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดDทำกับกลุYมตัวอยYางในพื้นที่เมืองทองธานีเทYานั้น ในการศึกษาครั้งตYอไปควรจะ

ศึกษากลุYมตัวอยYางหัวเมืองใหญYๆ ในแตYละจังหวัด เพื่อใหDไดDผลที่ครอบคลุมตัวอยYางประชากรทั้งประเทศ และ

การศึกษาครั้งนี้เป_นการศึกษาในชYวงเวลาอันสั้น การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือฟLงก5ชันตYางๆ ก็จะมีการพัฒนาใหDเป_น

มิตรกับผูDบริโภคมากขึ้นในอนาคต เมื่อระยะเวลามีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่ม ควรจะ

ทำการศึกษาเพ่ิมเติมเป_นชYวงๆ เพ่ือใหDไดDทราบขDอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยYางถูกตDองและทันสมัยอยูYเสมอ 
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