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การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชัน่GHB ALL ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษา

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารเก่ียวกบั

แอพพลิเคชัน่ท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งกลุ่มสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี2 แบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม

เก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ ผูว้ิจยัได้น าชุดแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ทางสถิติ 

โดยประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณค่าทางสถิตท่ีใช้พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยมี

ขั้นตอนการเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารอาคารผ่านแอพพลิเคชั่น 

GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในเขตพื้น ท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหวา่ง 31  – 40 ปี ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่

จะจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ และมีช่วงรายไดต้่อเดือนท่ี 15,001 – 20,000 บาท 

ในดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 



ประเภทธุรกรรมท่ีเขา้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือ การช าระเงินกู้ ด้านความพึงพอใจในการ

เลือกใชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นคือ 

ดา้นความพึงพอใจต่อตวัแอพพลิเคชัน่ ดา้นความสะดวกในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ ดา้นความปลอดภยัจาก

การท าธุรกรรม และดา้นการแกไ้ขปัญหาจากการใชแ้อพพลิเคชัน่ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ บริการธนาคารผา่นแอพพลิเคชัน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 The study of behavior and satisfaction in using banking services through the government 
housing bank all application. (“here in referred to as ghb all”) the objective is to study 1) To study the 
demographic characteristics of GHB ALL users of GHB ALL application of GHB ALL. In the area of 
Muang District, Nakhon Si Thammarat Nakhon Si Thammarat Province 2) To study the behavior of GHB 
ALL application users of GHB ALL. In the area of  Muang District, Nakhon Si Thammarat Nakhon Si 
Thammarat Province 3) To study the satisfaction of GHB ALL users of GHB ALL application of GHB 
ALL. In the area of Muang District, Nakhon Si Thammarat Nakhon Si Thammarat Province the samples 
used in this study GHB ALL customer of in the area of  Muang District, Nakhon Si Thammarat Nakhon Si 
Thammarat Province who had subscribed to 400 ghb all .the researchers used a questionnaires to collect 
the data. The questionnaire was divided into the following parts: part 1: questionnaire, general personal 
information of the respondents. Part 2: data questionnaire on service selection behavior. Part 3: 
satisfaction in using the service. The researcher used a set of questionnaires to analyze various data. The 
statistical analysis was done by using the computer program. The process was to compare the behavior 
and satisfaction of using the bank service through ghb all application of the government housing bank In 
the area of  Muang District, Nakhon Si Thammarat Nakhon Si Thammarat Province,. The results of the 
study of personal data of the sample group found that, most of the respondents are female degree holders, 
between the ages of 31-40 years. They have a career as a private company employee; have a monthly 
income range of 15,001 - 20,000 baht. In the behavior of choosing to use the ghb all application, it is 
noted, that the types of transactions that access the service through the application are the most paying 
satisfaction loans in the selection of ghb through the ghb all application. When considering in the overall 
picture , the 4 aspects are satisfaction with the application, convenience in using the application, accuracy 
of transactions for the security from transactions Troubleshoot problems using the application, it is found 
that the average level is high. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจมากขึ้น บทบาท

ของเทคโนโลยีจะไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีระดับของธุรกิจเท่านั้ น แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของบุคคลทัว่ไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีโทรศพัทมื์อถือ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นการท าธุรกรรมการเงินกับธนาคาร จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ให้บริการนั้นสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางขึ้น ให้บริการแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็วขึ้น สามารถลดค่าใชจ่้าย

ในระยะยาวและเป็นการสร้างรายไดค้่าธรรมเนียมไดอี้กทางหน่ึง 

 ขอ้มูล ณ เดือน กนัยายน 2563 จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุวา่ ธนาคารพาณิชยใ์นไทย 

ทั้งหมด 6,729 สาขา แบ่งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ 2,003 สาขา และอีก 4,726 กระจายอยู่ทัว่ภูมิภาคปัจจุบนัการ

ท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile  Banking) ไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชั่นท่ี 

ท าธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นไลฟ์สไตลแ์พลตฟอร์มท่ีสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี

ทางเปล่ียนแปลงไปในยุคดิจิทัลได้ เห็นได้จากการเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมากกว่า 

การให้บริการการเงิน เช่น การช าระค่าน ้ า ค่าไฟ และค่าโทรศพัท์ หรือการมีแพลตฟอร์มชอ้ปป้ิงออนไลน์

ขนาดย่อม รวมทั้ งพัฒนาฟีเจอร์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการ คนไทยใช้ การท า

ธุรกรรมการเงินทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile  Banking) สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก 74%  

ของจ านวนคนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ทั้ งหมดในประเทศ ใช้การท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Mobile  Banking) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ  

ดา้นเทคโนโลยี จะเห็นไดจ้ากปริมาณธุรกรรมบนการท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผ่านโทรศพัท์มือถือ 

(Mobile  Banking) 74% และซ้ือสินคา้ออนไลน์ 48.5% ส่งผลใหภ้าคธนาคารไทยเดินหนา้สู่การเป็นตวักลาง

ทางการเงินหลกัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  

เพราะสะดวกและรวดเร็ว จากสถิติการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ มีการท าธุกรรรมการช าระ

เงินผ่านการใช้งานธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เป็นร้อยละ 79%  

มีการยอมรับเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการด าเนินการทางธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ส าหรับการเติบโตของ

การช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ธนาคาร ในปีพ.ศ. 2561 มีผูใ้ชง้านจ านวน 37,973,421 คน มูลค่า 1,269,000 ลา้นบาท  



มีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีพ.ศ. 2560 ท่ีมีผูใ้ชง้านจ านวน 31,634,571 คน มูลค่า 1,049,000 ลา้นบาท 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561) ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไดมี้ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศพัท์มือถือ ในช่ือว่า GHB ALL เป็นระบบการท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผ่านโทรศพัท์มือถือ 

(Mobile  Banking) ท่ีให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Wifi หรือ 4G  

ซ่ึงถูกออกแบบมาให้ใชง้านง่าย และมีโปรแกรมครอบคลุมการท าธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลาย ดว้ยระบบ

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเหมือนมาท าธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา 

ดว้ยตนเอง ส าหรับแอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีโปรแกรมครอบคลุมการท างานท่ีอ านวยความสะดวกเหมือน

มีธนาคารเคล่ือนท่ีติดตามไปดว้ยทุกแห่ง โดยกลุ่มท่ีนิยมใช้บริหารคาดว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในวยัท างาน 

ดว้ยความสะดวกสบายจากบริการทางธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือท่ีเขา้ถึงไดง้่ายเพื่อตอบโจทย์

คนรุ่นใหม่ และผูท่ี้อาจไม่มีเวลามากนกัในการใชบ้ริการผ่านสาขาของธนาคารโดยโปรแกรมชัน่การใชง้าน

ท่ีผูใ้ชง้านไดเ้ลือกใชน้ั้นสามารถท่ีจะตอบโจทยก์ารใชง้านของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีสิทธิภาพเพียงพอ 

 ดังนั้นผูท้  าวิจัยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก  

จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบั “พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ GHB ALL 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช” เพื่อศึกษา

พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชัน่ GHB ALL ว่ามีขอ้ดี ขอ้เสียอย่างไร เพื่อน ามาพฒันา

ปรับปรุงให้สอดคลอ้งและรับรองความต้องการในการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่น้ีท่ีก าลงัจะ

เติบโตมากยิง่ขึ้นในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 
 1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 



 2.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้งานมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ผู ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงป ริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  โดยเลือกใช้วิ ธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 
  1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษา พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชัน่ GHB 
ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  2.  ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ท าธุรกรรมทางการเงิน
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  3.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกับธนาคารเก่ียวกับ
แอพพลิเคชัน่ท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1997 อา้งใน 
ปานตา สุวรรณคีรี, 2555) ซ่ึงสามารถค านวณไดต้วัอยา่งจากประชากร 400 คน 
  4.  วิธีการสุ่มตวัอย่าง จะใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling Method) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 แนวคิดดา้นประชากรเป็นวิธีในการวิเคราะห์ผูรั้บสาร ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีหลกัการและเป็นเหตุเป็น

ผลโดยเช่ือในหลกัการท่ีว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตตามกรอบท่ีสังคมไดก้ าหนด

เป็นแม่บทไว ้และสังคมทัว่ไปๆ จะท าหน้าท่ีในการก าหนดให้บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างถึง (กาญจนา แกว้เทพ, 2541 น. 363,อา้งถึงใน วชินนัท ์กิติทวี

เกียรติ, 2556, น. 7) แต่ในขณะท่ีผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใกลเ้คียงกนัก็ย่อมมีลกัษณะทาง

พฤติกรรมและทศันคติคลา้ยคลึงกนั 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 จิระศกัด์ิ จนัทโรทยั (2552, น. 24) สรุปว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ)์ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมี



การตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว โดยบุคคลท่ีจะถือว่าเป็นผูบ้ริโภคท่ีน้ีคือ“บุคคลผูซ่ึ้งมีสิทธิ
ในการไดม้าและใชไ้ปซ่ึงสินคา้และบริการท่ีไดมี้การเสนอขายโดยสถาบนัการตลาด” จากความหมายน้ีจะ
เห็นไดว้่าทุกคนต่างก็เป็นผูบ้ริโภคแต่ว่าไม่จ าเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งบริโภคของสินคา้อย่างเดียวกนั ผูบ้ริโภค
อาจมีการซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความพอใจส่วนบุคคลกนัได้ หรือส าหรับตอบสนองความตอ้งการของ
ครอบครัว หรือส าหรับบางชุมชน ท่ีมีความตอ้งการเหมือนกนัได ้ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงเป็นหัวใจของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เม่ือเราเขา้ใจผูบ้ริโภคแต่ละคนในแง่ของความตอ้งการท่ีอยากได ้กระบวนการทางความคิด ความ
ประทบัใจ ปัญหา เราก็จะเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 จากนั้นผูวิ้จยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ และทดสอบเพื่อหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) IndependentSample (t – test) 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3.  อาชีพ 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น  
GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

1.  บริการในแอพพลิเคชั่น GHB ALL 
2.  ความถ่ีในการใช้งาน 
3.  ช่วงเวลาที่ใช้งาน 
4.  อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้งาน 
5.  รูปแบบการใช้งาน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB 
ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
1.  ด้านความพึงพอใจต่อตัวแอพพลิเคชั่น 
2.  ด้านความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
3.  ด้านความปลอดภัยจากการทำธุรกรรม 
4.  ด้านการแก้ไขปัญหาจากการใช้แอพพลิเคชั่น 



วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และวิเคราะห์การถอดถอย (Regression Analysis) ซ่ึงผลการศึกษาสามารถ
สรุปในประเด็นสรุปผลการวิจยัอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 รองลงมา
เพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 
 อายุ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 มีอายุสูงกว่า 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.25 มีอาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 
 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 
รองลงมาสมรส จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 แยกกันอยู่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  
และหยา่ร้าง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 297 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมาระดบัอนุปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ระดบัอนุปริญญาตรี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.25 รองลงมาพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.75 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ผูรั้บจ้าง
ทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 เกษตรกร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ
แม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จ านวน 213 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 
รายได ้20,001 – 25,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รายได ้25,001 – 30,000 บาท จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.25 และรายได ้30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้ใช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ท่านใช้งานฟังก์ชั่นแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใดเป็นการใช้งาน
ประจ า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมีท่านใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใด
เป็นการใช้งานประจ า บริการช าระเงินกู้  จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาบริการสินเช่ือ 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 บริการเงินฝาก จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 บริการโอนเงิน 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 บริการพร้อมเพย์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และบริการ
ใบเสร็จ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 



 ท่านมีความถ่ีในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่านมีความถ่ีในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยเฉล่ีย 1 - 2 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาโดยเฉล่ีย 3 – 4 คร้ัง/สัปดาห์ 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 โดยเฉล่ีย 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และ
โดยเฉล่ียมากกวา่ 6 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 
 ท่ าน ใช้ ง าน แอพ พ ลิ เค ชั่ น  GHB ALL ข อ งธน าค ารอ าค ารส ง เค ราะห์ ช่ ว ง เว ล าใด  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีท่านใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วงเวลา 
06.00 – 11.59 น. จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมาเวลา 12.00 – 17.59 น จ านวน 119 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.75 เวลา 18.00 – 23.59 น จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 
 ท่ าน ใช้ งาน แอพพ ลิ เคชั่น  GHB ALL ของธนาคารอาค ารส งเคราะห์ ด้วย อุปกรณ์ ใด  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีท่านใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ดว้ยอุปกรณ์ 
มือถือ จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 และรองลงมาแทบ็แลต็ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 
 รูปแบบการใช้ งานแอพพ ลิ เคชั่น  GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของท่ าน  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
คือ ช าระเงินกู้ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาเปิดบัญชีเงินฝาก จ านวน 90 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 22.50 ขอสินเช่ือ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ใบเสร็จช าระเงินกู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ซ้ือสลากออมทรัพย์ ธอส. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  
ขอ Statement บญัชีเงินฝาก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 จองคิวใช้บริการล่วงหน้า จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.00 และสแกนเพื่อจ่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ดา้นความพึงพอใจต่อตวัแอพพลิเคชัน่ โดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.36 (S.D. 0.350) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ แอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีรูปแบบท่ีทนัสมยั 
และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.49  
(S.D. 0.539) รองลงมาการลงทะเบียนเพื่อเร่ิมใช้งานแอพพลิเคชัน่ GHB ALL  สามารถท าไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว ได้ทันทีอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.47 (S.D. 0.667) และ 
การดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ งแอพพลิเคชั่น GHB ALL ผ่าน Google Play หรือ App Store มีความสะดวก 
รวดเร็ว อยูใ่นเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.13 (S.D. 0.579) 
 ด้านความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก  
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.08 (S.D. 0.431) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แอพพลิเคชัน่ GHB ALL ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินเป็นช่องทาง ท่ีช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ หรือตู้ เอที เอ็ม  อยู่ ใน เกณฑ์ ระดับความพึ งพอใจมากท่ี สุ ด ท่ี ระดับคะแนนเฉ ล่ี ย 4.26  



(S.D. 0.695) รองลงมาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL มีลักษณะการ
ให้บริการท่ีมีความหลากหลาย อยู่ในเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.01 (S.D. 0.717) และ
แอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ หรือตูเ้อทีเอม็ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.98 (S.D. 0.852) 
 ด้านความปลอดภยัจากการท าธุรกรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.85 (S.D. 0.398) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า แอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีความน่าเช่ือถือ 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.18 (S.D. 0.653) 
รองลงมาแอพพลิเคชัน่ GHB ALL มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์ระดบัความ
พึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.72 (S.D. 0.783) และแอพพลิเคชัน่ GHB ALL เป็นช่องทางในการท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่เคยมีความผิดพลาดในการท าธุรกรรมเปรียบเสมือนการใชบ้ริการท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห์หรือตูเ้อทีเอม็ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 (S.D. 0.569) 
 ด้านการแก้ไขปัญหาจากการใช้แอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก  
ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.93 (S.D. 0.371) โดยเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
มีการตรวจสอบการใช้งานของระบบ การเข้าใช้บริการแอพพลิ เคชั่น GHB ALL และแจ้งให้ทราบอย่าง
สม ่าเสมอ อยู่ในเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.12 (S.D. 0.686) รองลงมาธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ มีการแจง้เตือนก่อนมีการพฒันา และปรับปรุงระบบ ของ การเขา้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ 
GHB ALL  ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.01 (S.D. 0.660) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีการแกไ้ขปัญหาอย่าง
รวดเร็วเม่ือ การเขา้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ GHB ALL เกิดความขดัขอ้ง อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
มาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.65 (S.D. 0.669) 
 ความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.06 (S.D. 
0.188) โดยเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความพึงพอใจต่อตวัแอพพลิเคชัน่ อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.36 (S.D. 0.350) รองลงมาดา้นความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น  
อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.08 (S.D. 0.431) ด้านการแก้ไขปัญหาจากการใช้
แอพพลิเคชั่น อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.93 (S.D. 0.371) และด้านความ
ปลอดภยัจากการท าธุรกรรม อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.85 (S.D. 0.398) 
5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชง้านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศต่ างกัน  



มีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอายุไม่มี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมไม่มีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนั มีพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมไม่มีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้งานมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมไม่มีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัทางสถิต 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอายุไม่มี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิต 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมไม่มีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี มีรายได้ต่างกัน  มีความพึ งพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น  GHB ALL  
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม 
ไม่มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
 5. พฤติกรรมของผูใ้ช้งานแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราชแตกต่างกนั 
 ความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราชแตกต่างกนั ประกอบด้วย บริการในแอพพลิเคชั่น 
GHB ALL ความถ่ีในการใช้งานช่วงเวลาท่ีใช้งาน อุปกรณ์การส่ือสารท่ีใช้งาน และรูปแบบการใช้งาน 



พบว่า ตัวแปรทุกตัวไม่ มีความสัมพันธ์กันเองสูงเกินไป (มีค่าอยู่ในช่ว ง 0.05 – 0.77) หรือไม่ เกิด 
Multicolinearity เพราะมีค่า นอ้ยกวา่ 0.8 
 พฤติกรรมของผูใ้ช้งานแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช พบว่าความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช (Y) ไดร้้อยละ 1.70 (R2 = 0.017) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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