
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 

 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส 

ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

BEHAVIOR AND SATISFACTION OF K-MOBILE BANKING PLUS APPLICATION 
OF KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED USERS IN BANGKOK 

 
วรรณพร หวลมานพ และ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางประชากร พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานกับพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัส เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจ
ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเป็นเพศหญิง              

อายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนตัว

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย

แบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่ามีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งมี

ระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-15 นาที ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน

พ้ืนฐาน โดยมีลักษณะของการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพ่ือโอนเงินไปบัญชีของธนาคาร

กสิกรไทยและต่างธนาคาร   

ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด  
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 ผลการทดสอบทางสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งาน (อายุ อาชีพ 
รายได้)มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส (ความถี่ในการใช้งาน)
ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส 
แต่ตัวตัวแปรอาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส 
 ผลการทดสอบทางสมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะประชากรของผู้ใช้งาน (อายุ อาชีพ รายได้)                  
ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน (ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด) ผลการศึกษาพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบทางสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน(ความถี่) ที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด) ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ที่มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงกิ้งพลัสมากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ มีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมาก
ที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก ส าหรับประเด็นพฤติกรรมของผู้ใช้งาน(ความถี่) ที่แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้ง, ธนาคาร, ธุรกรรมทางการเงิน, พฤติกรรม, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

 A study on behaviors and satisfaction of K mobile banking plus application 

users of Kasikorn bank Public Company Limited in Bangkok was aimed to examine 

demographic characteristics, behaviors and satisfaction of K mobile banking plus users, 

to study correlations between demographic characteristics of users and their behaviors 

on using K mobile banking plus application, to study different demographic 

characteristics with satisfaction towards using K mobile banking plus application and to 

study different user behaviors with satisfaction towards K mobile banking plus 

application.   
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The findings indicated that the majority of users were female; aged between 

20 and 29 years; education level was Bachelor’s degree; they were private company 

employees; their monthly incomes between 10,001 and 20,000 Baht and marital status 

was single. For behaviors on using K mobile banking plus, most of them used the 

application 1-2 times per week and average 1-15 minutes per time through mobile 

phones for the purpose of basic financial transactions. In addition, they used the 

application for transferring money to both Kasikorn bank accounts and other bank 

accounts.   

The study on satisfaction towards using K mobile banking plus application 

showed that the majority of respondents were satisfied with the application at high 

level. For each aspect, they were most satisfied with product, followed by distribution, 

price and promotion, respectively.    

 The hypothesis test result of first item revealed that the demographic 

characteristics of users (age, occupation and income) had relationship with behavior on 

using K mobile banking plus application (usage frequency). The result also showed that 

gender had no relationship with usage frequency on K mobile banking application.   

 The hypothesis test result of second item revealed that different 

demographic characteristics of users (age, occupation and income) had different 

satisfaction towards using K mobile banking plus application (product, price, distribution 

and promotion). Also, users with different incomes had different satisfaction levels 

towards using K mobile banking plus application.   

 The hypothesis test result of third item revealed that different behaviors of 

users (frequency) had different satisfaction levels towards using K mobile banking plus 

application (product, price, distribution and promotion). The users with usage frequency 
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more than 6 times per week were satisfied with the application usage most.                               

It was considered as positive relationship. Moreover, different behaviors of users 

(frequency) had different satisfaction levels towards K mobile banking plus application 

on product and price.       

Keywords: K mobile banking plus application, Bank, Financial Transactions, Behaviors, 

Satisfaction 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ยุคโลกาภิวัฒน์กล่าวคือเป็นยุคที่การสื่อสารไร้พรหมแดนข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาสถานที่และช่องทางของการสื่อสารมา   
กั้นกลางเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์
และได้เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดังนั้นธุรกิจประเภทต่างๆจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างสูง รวมถึงธนาคารพาณิชย์ก็ได้เริ่มมี
การปรับตัวเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าของธนาคารสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินได้ด้วยตนเอง โดยธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มน าเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและ
เพ่ิมช่องทางการให้บริการในการทาธุรกรรมทางการเงินด้วยช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ลูกค้ามีความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารหรือไปที่ตู้เอทีเอ็ม
เหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นผลกระทบที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มปรับรูปแบบการ
ให้บริการจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการผ่านทางสาขาเป็นรูปแบบการให้บริการที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง (Internet Banking) และโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ซึ่งตั้งแต่ปี 2556-2557 ช่องทาง  
โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) มีอัตราการเติบโตอย่างสูงถึง 81.3 ในขณะอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
(Internet Banking) มีมูลค่าการเติบโตเพียงร้อยละ 4.4 ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการของผู้ใช้บริการ  
อินเทอร์เน็ทและสมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวันอีกทั้งการพัฒนาฟังก์ชั่นการท าธุรกรรมต่างๆผ่านโมบาย   
แบงกิ้งแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
(Mobile Banking) มีการเติบโตอย่างสูงและมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นในอนาคตและหนึ่งในโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งในการท าธุรกรรมทางการเงิน
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คือแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ด้วยจ านวนผู้ใช้สูงสุดกว่า 
4.4 ล้านรายและมียอดการท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า
130 ล้านธุรกรรมต่อปี (Marketeer,2556) โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศและ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายสินค้าออนไลน์  ซึ่งใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส      
ในการท าธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าต่างๆและคาดการณ์ว่าแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส
จะมียอดแนวโน้มของจ านวนผู้ใช้เติบโตมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ
ยอดขายสมาร์ทโฟนและจากจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมจ านวนมากข้ึนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น          

เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานกับพฤติกรรมในการใช้

แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  
3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจในการ ใช้

แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโม

บายแบงก์กิ้งพลัส  
 

นิยามศัพท์ 
ลักษณะทางประชากร หมายถึงภูมิหลังของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสที่ 

เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน และ สถานภาพสมรส 
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส หมายถึงแอพพลิเคชั่นทางการเงินจากธนาคาร        

กสิกรไทยเพ่ือใช้ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารที่เปิดให้บริการผ่านทางช่องทางสมาร์ท
โฟน โดยสมาร์ทโฟนจะต้องมีฟังก์ชั่นรองรับในการใช้งาน โดยจะต้องด าเนินการโหลดโมบายแอพพลิเคชั่น 
(Mobile Application) ติดตั้งลงบนมือถือโดยรูปแบบการให้บริการในช่องทางแอพพลิเคชั่นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบันที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
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พฤติกรรมของผู้ ใช้ แอพพลิ เคชั่ น  หมายถึ ง  พฤติกรรมของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานครที่ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบ้งค์กิ้ง ได้แก่ ความถี่ในการใช้งานระยะเวลาในการใช้งาน
อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้งานรูปแบบการใช้งาน และลักษณะการใช้งาน 

ความพึงพอใจ หมายถึงระดับความชอบไม่ชอบต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัสในประเด็นต่างๆ อันประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ความพึงพอใจด้าน
ราคา(Price) ความพึงพอใจด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)  

 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)      
ที่ใช้ค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questioned) และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
เอง (Self-administered Questionnaire) โดยด าเนินการศึกษาในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2559 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่เป็นผู้ใช้แอพพลิเคชั่น      
เคโมบายแบงค์กิ้งพลัส โดยจะศึกษาเฉพาะผู้ใช้ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จ านวน 300 คน 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงค์กิ้งพลัส จ านวน 300 ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัสส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 – 29 ปีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และสถานภาพโสด โดยมีพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพ่ือใช้ท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐานในลักษณะของการโอน
เงินไปบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคารโดยมีความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัสต่อครั้งเฉลี่ย 1-15 นาที ผ่านอุปกรณ์คือโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย
แบงก์กิ้งพลัสอยุ่ในระดับพึงพอใจมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (มาก) โดยเฉพาะความพึงพอใจในด้าน
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ผลิตภัณฑ์ที่แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสสามารถท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆมี
ความสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือความพึงพอใจด้านการจัดจ าหน่าย ที่แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส สามารถท าให้การดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้งโปรแกรมผ่าน Google Play หรือ App Store มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจด้านราคาเพราะแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่ธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด และความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาด 
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสบน
สื่อทางอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยรูปแบบ ที่ทันสมัย สามารถท าให้เข้าใจถึงข้อมูลการให้บริการ
ต่างๆได้อย่างง่ายมากที่สุด 
 จากผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัสในระดับมากนั้น เป็นผลมาจากกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ต้องอาศัยดิจิทัลแบงกิ้งในการด าเนินธุรกิจ ทั้งการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซื้อ
สินค้าออนไลน์ และการช าระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ซึ่งช่วยท าให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 
2025 การค้าขายผ่าน E-Commerce ทั่วทั้งโลก จะมีมูลค่าถึงสองแสนห้าหมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 
2014 ถึง 3 เท่าตัว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เว็บไซต์ siamphone,2558) ซึ่งถือได้ว่าการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของตลาดสมาร์ทโฟนท าให้การเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารเครื่องที่เพ่ิม
สูงมากข้ึน เป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการการเติบโตและยังคงต้องการครองความเป็นผู้น าในตลาดจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาและปรับตัว โดยการน าเทคโนยีมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับธุรกิจและองค์กรรวมถึงการน า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนา สินค้าและบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและท าให้เกิดความพึงพอใจและความสะดวกสูงสุดแก่ผู้บริโภค 
เช่นเดียวกับ ธนาคารกสิรกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่พัฒนาและน าแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมา
ใช้ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งาน (อายุ อาชีพ รายได้)
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส (ความถ่ีในการใช้งาน) 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส โดยผู้ที่ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมากที่สุด 
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คือมากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับฐานผู้ใช้หลักของแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์ก้ิง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสจ านวนสูงสุดกว่า 4.4 ล้านรายและมี
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า 130 ล้าน
ธุรกรรมต่อปี (Marketeer,2556) ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
โดยใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสในการท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐานและการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์  

 โดยการศึกษาที่พบว่าตัวแปรเรื่องอาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งานนั้นก็
สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า อาชีพของแต่ละบุคคล จะท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผู้ประกอบอาชีพนั้น ซึ่งหมายความว่า คนที่มีอาชีพแตกต่างกันย่อมมี แนวคิด พฤติกรรม ความคิด 
อุดมการณ์ และค่านิยมที่แตกต่างกันไป (รัศยา ธีรวนิชย์ไชยกุล ,2556 น.15-16) และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่มีอาชีพค้าขายสินค้าออนไลน์ และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพ
ที่มีความถ่ีในการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากทั้งสองอาชีพมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากเพ่ือใช้ท าธุรกรรมทางการเงินในอาชีพของตนเอง เช่นการค้า
ขายสินค้าออนไลน์ หรือการด าเนินธุรกิจต่างๆท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพ่ือท า
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ดังนั้นการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสจึงท า
ให้ผู้ใช้งานที่มีอาชีพค้าขายสินค้าออนไลน์ และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถด าเนินการท าธุรกรรม
ทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อความคล่องตัวตัวของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 และผลการศึกษายังพบว่ารายได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเช่นเดียวกับตัวแปรอาชีพ โดยผู้ที่ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์ก้ิงพลัสมากที่สุดคือผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีความถี่ในการใช้งานมากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
เป็นผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (ปรมะ   
สตะเวทิน, 2546 น.116) ที่ว่ารายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
แสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสารผู้ที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับรู้ เรียนรู้  ตลอดจนการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้ที่มีความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์กิ้งพลัสส่วนใหญ่คือผู้ใช้งานที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้ และเข้าใจในการเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีได้มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการท า
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กิจกรรมต่างๆรวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมแบงก์กิ้งพลัส ซึ่งอาจมีความกังวล
เรื่องความปลอดภัยหรือมิได้ต้องมีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้บ่อยครั้งเหมือนผู้ที่ มีรายได้อยู่ในระดับสูงที่ต้องมี
ความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อท างานติดต่อธุรกิจ หรือซื้อขายสินค้าออนไลน์ จึงท าให้ความถี่ในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสมีความถี่มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรของผู้ใช้งาน (อาย ุอาชีพ รายได้) ที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผลการศึกษาพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบาย

แบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน ซึ่งตัวแปรรายได้มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์

กิ้งพลัส ทัง้ในด้านความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจรายด้านคือ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ และ

ความพึงพอใจด้านราคา  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (ปรมะ สตะเวทิน ,2546 น.116)         
ที่กล่าวว่าตัวแปรด้านรายได้เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกับ
กรณีตัวแปรการศึกษา เพราะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล้เคียงกันและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงมาก 
กล่าวคือ ผู้มีรายได้สูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันให้มีความจ าเป็น
ที่ต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ การเปิดรับสื่อจึงจ าเป็นส าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
แตกต่างกันออกไปด้วย  

ดังนั้นตัวแปรด้านรายได้มีบทบาทและอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งกล่าวคือผู้ที่มีรายได้มากมีความพึงพอใจเชิงบวกต่อแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส 
เพราะผู้ที่มีรายได้สูงมักจะมีความจ าเป็นในการท าธุรกรรมทางการเงินมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานในลักษณะต่างๆเป็นอย่างดีว่าแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส สามารถท าธุรกรรมอะไรได้บ้างนอกจากการท าธุรกรรมพ้ืนฐานทั่วไป โดยผู้ใช้งานที่มีรายได้สูงจะ
มีความพึงพอใจโดยรวมมากนั้นคาดได้ว่ามาจากเพราะผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการใช้
งานที่มากกว่าผู้ใช้งานที่มีรายได้น้อย และนอกจากนั้นลักษณะผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมและการใช้งานของผู้ที่มีรายได้ระดับสูง อาทิการโอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทย
และต่างธนาคาร ได้โดยวิธีการที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว คือ การโอนเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ
รหัส QR-code การจ่ายบิลด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากมือถือโดยตรง  การซื้อขายกองทุนของธนาคาร
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กสิกรไทย ซึ่งการให้บริการด้านการซื้อขายกองทุนเป็นรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้สูงเป็น
อย่างมาก ซึ่งลักษณะการให้บริการดังกล่าวนั้นผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการท าธุรกรรม
เป็นอย่างสูง ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่รายได้น้อยมิได้มีโอกาสใช้บริการในลักษณะดังกล่าวหรือ หรือบริการใน
ลักษณะอ่ืนๆที่มีความหลายหลายของแอพพลิแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ซึ่งส่งผลต่อความพึง
พอใจโดยรวมและความพึงพอใจด้านต่างๆ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักส่วนประสมทาง
การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2543, น.35) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้อง
มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้   
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน(ความถี่)ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด) 

 ผลการศึกษาพบว่าความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกิ้งพลัสแตกต่างกันมีความ        
พึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจด้านราคาในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกิ้งพลัสแตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่มีความถ่ีในการใช้งานมากก็จะมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และความพึง
พอใจด้านราคาในระดับมาก เพราะผู้ใช้งานที่มีความถ่ีในการใช้งานมากก็จะสามารถมีโอกาสในการเรียนรู้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ด้านภาพรวมของแอพพลิเคชั่นความน่าเชื่อถือ ความสะดวกรวดเร็ว ความ
ปลอดภัยการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงินด้านลักษณะการให้ บริการ อาทิ 
การใช้งานเช่น การโอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน หรือการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนด้านรูปแบบทางกายภาพ 
วิธีการใช้งาน สีสันรูปแบบสวยงาม ความทันสมัย และมีสัญลักษณ์และการเข้าถึงในเมนูต่างๆที่ง่าย ด้าน
ราคา (Price) ที่เป็นความคุ้มค่าและประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ในระดับมากซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจเชิงบวก สอดคล้องกับกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์        
(Adoption process) (Kotler,1994:348) หมายถึงเป็นกระบวนการด้านจิตใจซึ่งแต่ละบุคคลผ่าน
ขั้นตอนจากการได้ยินครั้งแรกกับนวัตกรรมใหม่ จนถึงการยอมรับขั้นสุดท้าย หรือหมายถึงการตัดสินใจ
ของบุคคลที่อาจจะกลายเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประจ า ในขั้นตอนการทดลอง (Trail) ในระดับมากในขั้นนี้
ผู้บริโภคจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์จากการทดลองใช้จะให้ข้อมูลที่ส าคัญที่ จะท าให้เกิดการ
ยอมรับหรือปฎิเสธตามแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม หากมีการทดลองใช้มากก็จะมีประสบการณ์
เชิงบวกมากกว่าผู้ที่ได้ทดลองใช้น้อ 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสในปัจจุบัน 

เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ซึ่งรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งมีสถานภาพโสด เป็นกลุ่ม
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัสมากที่สุด แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีความถี่ในการใช้งานและมีความ
พึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใช้งานที่มี
อาชีพค้าขายสินค้าออนไลน์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยและ
นักสื่อสารการตลาดควรจะต้องพัฒนาการท าการสื่อสารการตลาด เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวเกิดความถี่ในการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นและ
น าไปสู่ความพึงใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นควร
จะขยายการท าการตลาดของของแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานที่มีอาชีพค้าขาย
สินค้าออนไลน์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความถี่และความพึง
พอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้าที่แท้จริง
ของแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ดังนั้นจึงควรพัฒนาลักษณะการให้บริการรวมถึงการสื่อสารทาง
การตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงไปสู่กลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ 
 นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมีลักษณะ
การใช้งานเพ่ือใช้ท าธุรกรรมทางทางการเงินพ้ืนฐาน ในการโอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทยและต่าง
ธนาคาร ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยวิธีการที่ง่าย ไม่จ าเป็นต้องจ าเลขบัญชีของผู้ที่การจะ
โอนเงิน แต่สามารถโอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพียงมีเบอร์
โทรศัพท์มือถือ หรือ รหัส QR-code ของบัญชีปลายทางที่ต้องการจะโอนเงิน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ท า
ให้บริการในลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยม ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงควรพัฒนาวิธีการโอนเงินในลักษณะ
ดังกล่าวให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นควรจะท าการส่งเสริมการตลาดในการให้บริการ
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส เพ่ือกระตุ้นและชักจูง
ใจให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสใช้งานมากยิ่งข้ึน     

2. ผลการศึกษาสรุปได้ว่าตัวแปรแปรอาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้ 
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงควรจะต้องพัฒนาลักษณะการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะส าหรับกลุ่มดังกล่าวที่เป็นกลุ่มผุ้ใช้งานที่มีรายได้
สูงและใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสในการท าธุรกิจประเภทต่างๆ เช่นการพัฒนารูปแบบการ
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ให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆที่สอดคล้องกับการท าธุรกิจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริการธุรกรรมทางการเงินส าหรับการท าธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 
ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) การโอนเงินแบบกลุ่มส าหรับคู่ค้า หรือการขอสินเชื่ออนุมัติส าหรับการท าธุรกิจ 
ผ่านแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส  

3. ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีรายได้สูงมีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิง      
พลัสทั้งในด้านความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจรายด้านคือ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และ
ความพึงพอใจด้านราคามากกว่าผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยและนักสื่อสารการตลาดควร
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีรายได้ท่ีแตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง
ก็ควรจะพัฒนาปรับปรุงลักษณะการให้บริการต่างๆมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการกับ
ผู้ใช้งานในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงเพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นทั้งต่อแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัสและธนาคารกสิกรไทย และนอกจากนั้นต้องมุ่งเน้นท าการสื่อสารทางการตลาดโดยให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาเพ่ิมมากขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีรายได้น้อย โดยจะต้องใช้
วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์พลัสมากขึ้น เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจเชิงบวกและมีการ
ใช้งานเพิ่มมากยิ่งข้ึนต่อไป 

4. ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีความถ่ีในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกิ้งพลัสมากมีความ 

พึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมากที่สุดทั้ง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ประสบการณ์และความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับกับแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์

กิ้งในระดับมาก ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยและนักสื่อสารการตลาด ควรจะต้องท าแผนการสื่อสารการตลาด

กับกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ เพ่ือน าไปสู่การท าการตลาดแบบผู้น าทางความคิด (Influencer Marketing) 

โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ใช้งานจริงที่มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์

กิ้งพลัส ท าหน้าที่เป็นตัวผู้น าทางความคิด ( Influencer) ที่จะบอกต่อและแนะน าประสบการณ์ความ      

พึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือให้

เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) ซึ่งประสบการณ์ตรงที่ถ่ายทอดจากผู้ใช้งานจริงนั้น 

จะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึก หรือการตัดสินใจได้ดีกว่าสื่อสารผ่านแบรนด์ ฉะนั้น

การตลาดแบบผู้น าทางความคิด (Influencer Marketing) จะท าให้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส

ประสบความส าเร็จและได้ผู้ใช้งานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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