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The objective of this research is to study the factors influencing customer satisfaction
with SCB Easy Application for Siam Commercial Bank in the Bangkok metropolitan area. The sample
size of this study consisted of four hundred consumers. The data was obtained through a
questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way analysis of variance and linear regression. The statistical information was processed by
computer software.
The findings of this study were as follows: With respect to the demographic
characteristics, most of respondents were women, aged between twenty for and thirty two years of
age, held a Bachelor’s degree, single, employed by private companies and received an average
monthly income ranging from THB 20,000 to 29,000. The overall website marketing factors were also
at a very good level and overall satisfaction with SCB Easy Application from Siam Commercial Bank
was at the highest level. The results of testing the hypotheses testing were as follows: Customers of
different ages, education levels and occupations had different satisfaction levels regarding the
usage of the SCB Easy Application of Siam Commercial Bank at a statistically significant level of
0.01. The website marketing factors included content, community, customization, communication,
and connection dimensions that influenced satisfaction with usage of SCB Easy Application for Siam
Commercial Bank at a statistically significant level of 0.01., which can explain 51.5 percent.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั ธนาคารในประเทศไทยต่างตื่นตัวในการนาดิจิตอลแบงก์กิง้ มาใช้ ในการพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การผ่านทุก ช่องทางดิจิ ตอลอย่างแพร่ หลาย ทัง้ ในส่วนของการลงทุน ระบบ
โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านไอที เพื่ อ รองรั บ การท าธุ ร กรรม ในรู ป แบบดิ จิ ต อล การพั ฒ นา
ระบบปฏิบตั ิการ และการออกแบบสินค้ าของธนาคารให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่เปลี่ยนไป
ของผู้บ ริ โภคยุค ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองสภาพแวดล้ อ มทางสัง คมและพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคที่
เปลี่ ย นแปลงไป ปั จ จุบัน เทคโนโลยี ที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ โครงสร้ างต้ นทุน ของ
อุตสาหกรรมลดลง และทาให้ เกิดผู้เล่นและช่องทางในการทาธุรกรรมที่หลากหลาย เห็นได้ จาก
ช่องทางบริ การของธนาคารแบบดังเดิ
้ มที่เคยเห็นเป็ นรูปธรรม เช่น สาขาของธนาคารและตู้เอทีเอ็ม
ก็ถูกแทนที่ด้วยสมาร์ ทโฟน ซึ่งความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีนีเ้ อง ยังทาให้ ลูกค้ าโยกย้ า ยการใช้
บริการจากธนาคารหนึง่ ไปยังผู้ให้ บริการรายอื่นได้ ง่ายขึ ้นและค่าธรรมเนียมถูกกว่าเดิม
จากผลส ารวจพบว่า การเพิ่ม จานวนของลูกค้ าที่ ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ บนมือถือ หรื อทางโซเชียลมีเดีย จะทาให้ จานวนลูกค้ าที่ไปใช้ บริ การผ่านช่องทางสาขา
ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั ในปี 2559 โดยผู้บริ หารแบงก์ตา่ งคาดการณ์ ว่า จานวนลูกค้ าที่ไปใช้ บริ การ
ผ่านสาขา (Branch Visit) จะลดลงถึง 25% และจานวนผู้ใช้ งานบริ การธนาคารผ่านการโทรเข้ า
ศูนย์บริ การข้ อมูลลูกค้ าทางโทรศัพท์ (Call Centre) จะลดลงที่ 13% ซึ่งในอนาคตการไปใช้ บริ การ
ผ่านสาขาแบงก์ จะเป็ นเพี ยงแค่การไปทาธุรกรรมที่มีความซับซ้ อน หรื อต้ องการคาปรึ กษาจาก
เจ้ าหน้ าที่เพื่อแก้ ปัญหาในประเด็นสาคัญๆ เท่านัน้
สะท้ อนจากข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า ปั จจุบนั “อินเทอร์ เน็ต แบงก์
กิง้ ” มีผ้ ใู ช้ งานเกื อบ 13 ล้ านคน เติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี ในขณะที่ “โมบาย แบงก์ กิง้ ” มีผ้ ใู ช้ งาน
เกือบ 12 ล้ านคน เติบโตถึง 50% ซึ่งเป็ นผลจากการเข้ ามาของ 4G และการพัฒนาของสมาร์ ทโฟน
รุ่ นต่างๆ ได้ เข้ ามากระตุ้น การใช้ งานของผู้บริ โภคให้ เพิ่ ม ขึน้ โดยเฉพาะกลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ ล่าสุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ ออกเปิ ด เผยว่า ปี 2559 เป็ นปี แรกที่ ได้ รับคาขออนุญ าตปิ ด สาขา
ธนาคารพาณิชย์ มากกว่าขออนุญาตเปิ ดสาขา สะท้ อนให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงิน
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ที่พยายามจะลดต้ นทุนการให้ บริ การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และตอบรับกับ
เทคโนโลยีที่ได้ เข้ ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ปั จจุบนั มีหลายปั จจัยที่ได้ เข้ ามาส่งเสริ มบทบาทของ “อินเทอร์ เน็ต แบงก์ กิง้ ” ไม่ว่าจะ
เป็ น การประกาศ “แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการช าระเงิ น แบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment Master Plan)” ของรั ฐ บาลที่ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ
พัฒ นาระบบการช าระเงินของไทย ให้ เข้ าสู่ระบบการชาระเงินแบบ e-Payment ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงบริ การทางการเงินและบริ การ e-Payment ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมี
ค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมรวมไปถึงการเข้ ามาของ “Fin Tech” ที่เป็ นการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มา
ประยุกต์ใช้ กับบริ การธุรกรรมทางการเงิน ที่ผ้ ูบริ โภคและผู้ประกอบการจะได้ รับประโยชน์ถึง 2
เรื่ องด้ วยกัน คือ ความสะดวกรวดเร็ ว สามารถทาได้ ด้วยตนเอง และต้ นทุนในการบริ การที่ต่าลง
เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าเดินทางต่างๆ ซึ่ง “Fin Tech” นี่แหละที่เข้ ามาแข่งกับ “ธนาคาร” โดยตรง
เพราะสามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริโภคได้ ดีกว่าการบริ การแบบดัง่ เดิม
ในปั จจุบนั เรี ยกได้ ว่าเกื อบทุกธนาคารได้ เปิ ดให้ บริ การ อินเทอร์ เน็ต แบงก์ กิง้ กันอย่าง
แพร่ หลาย โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นธนาคารแรกที่เริ่ มให้ บริ การดังกล่าวกับลูกค้ าภายใต้ ชื่อ
SCB Easy Net จนทาให้ ให้ ธนาคารรายอื่นๆ เริ่ มตื่นตัวกับช่องทางการให้ บริ การบนอินเทอร์ เน็ต
และ เริ่มให้ บริการดังกล่าวขึ ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึง่ การบริการดังกล่าวได้ รับการตอบสนองดีจาก
ลูกค้ า ทังที
้ ่ในขณะนันยั
้ งไม่มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตที่อยูใ่ นระดับสูงมากเช่นในปัจจุบนั นี ้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตังขึ
้ ้นใน
ปี 2499 ปั จจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นสถาบันการเงินมีเครื อข่ายสาขา 1,142 สาขาทัว่ ประเทศ
จ านวนเครื่ องเอที เอ็ ม 8,700 เครื่ อง มี อ ายุค รบ 110 ปี เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2559 ธนาคารไทย
พาณิ ชย์มี บริ การทางด้ าน การเงินครบวงจรให้ แก่ลูกค้ าทุกประเภท ทัง้ ที่ เป็ น บริ ษัทขนาดใหญ่
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ ารายย่อย และเป็ นธนาคารที่มีผ้ ใู ช้ บริการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้งเป็ นจานวนมาก (ธนาคารไทยพาณิชย์)
จากความสาเร็ จของการให้ บริ การ SCB Easy Net ซึ่งได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ บริ การ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ประกอบกับในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นเขตที่มีผ้ ใู ช้ บริ การ SCB
EASY APP เป็ นจานวนมาก ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่ จะศึกษาทาวิจัยเรื่ องปั จ จัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะนาผลการวิจยั ไปปรับปรุงวิธีการนาเสนอบริ การ SCB EASY APP
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ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ และนาไปเป็ นแนวทางทางการตลาดเพื่ อรั กษาความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของลูกค้ า ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์กบั กับความพึงพอใจ
ในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของลูก ค้ า ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มิอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั จะก่อให้ เกิดประโยชน์
ดังนี ้
1. เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูล ที่ เป็ น ประโยชน์ และนาผลการวิจัยมาปรับ ปรุ งการให้ บ ริ การ SCB
EASY APP ให้ มีการใช้ งานที่เหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ มากขึ ้น
2. เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ หารของธนาคารสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในทาง
การตลาดและการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ าได้
3. เพื่ อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูสนใจทั่วไปนาไปประยุก ต์ใช้ หรื อน าไปศึกษาเพิ่ ม เติม ให้ เกิ ด
ความเหมาะสมในการวิจยั ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การ SCB EASY APP
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นคือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การ SCB EASY APP กับ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ผู้วิจยั จึงได้ ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รการคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน (Non Population) เพื่อกาหนดกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้ (ว. กัลยา, 2546)
n = Z2
4E2
โดย

n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
E = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ ไม่เกิน 5%
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

โดยแทนค่าที่ระดับความน่าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคาดเคลื่อนที่ 0.05 (E = 0.0025) ซึง่ จะได้ ผลดังนี ้
n = (1.96)2
4(0.05)2
= 385
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ดี เพิ่มจานวนตัวอย่างเท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะทาวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ โดยมีขนตอนการสุ
ั้
่มตัวอย่างประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
ขั ้น ตอนที่ 1 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น การหา
ตัวอย่างกลุ่มผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)ใน
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เขตกรุ งเทพมหานครโดยคัดเลื อกจากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ านวน 5 สาขาที่ มี การขาย SCB
EASY APP สูงที่สดุ (Intranet)
1. สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง (วิทยาเขตหัวหมาก)
2. สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (สาเพ็ง)
3. สาขาถนนศรี นครินทร์ (ซีคอนแสควร์ )
4. สาขาซีคอนสแควร์
5. สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ขั น้ ตอนที่ 2 การสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการกาหนดจ านวน
ตัวอย่างที่จะทาการสารวจทัง้ 5 สาขา สาขาละ 80 คน รวมทังสิ
้ ้น 400 คน
ตาราง 1 แสดงการสุม่ ตัวอย่างโดยการกาหนดโควต้ าตามทาเล/ที่ตงั ้ ที่กาหนดไว้
ทาเล/ที่ตงั ้

จานวนตัวอย่าง

สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง (วิทยาเขตหัวหมาก)

80

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (สาเพ็ง)

80

สาขาถนนศรี นครินทร์ (ซีคอนแสควร์ )
สาขาซีคอนสแควร์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ

80
80
80

รวม

400

ขัน้ ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ได้ เตรี ยมไว้ จัดเก็บข้ อมูล ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์
ทัง้ 5 สาขาตามที่กาหนดในขันตอนที
้
่ 2 สาขาละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจานวนที่ต้องการ

ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
1.1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
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1.1.1 เพศ
1.1.1.1 เพศชาย
1.1.1.2 เพศหญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 15 – 23 ปี
1.1.2.2 24 – 32 ปี
1.1.2.3 33 – 41 ปี
1.1.2.4 42 – 50 ปี
1.1.2.5 51 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 สถานภาพ
1.1.4.1 โสด
1.1.4.2 สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
1.1.4.3 หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
1.1.5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ห้ างร้ าน
1.1.5.4 เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.5 พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ………………….
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.6.1 20,000 – 29,999 บาท
1.1.6.2 30,000 – 39,999 บาท
1.1.6.3 40,000 - 49,999 บาท
1.1.6.4 50,000 – 59,999 บาท
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1.1.6.5 มากกว่า 60,000 บาทขึ ้นไป
1.2 ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ประกอบด้ วย
1.2.1 ด้ านองค์ประกอบ (Context)
1.2.2 ด้ านเนื ้อหา (Content)
1.2.3 ด้ านความเป็ นชุมชน (Community)
1.2.4 ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า (Customization)
1.2.5 ด้ านการสื่อสาร (Communication)
1.2.6 ด้ านการเชื่อมโยง (Connection)
1.2.7 ด้ านการพาณิชย์ (Commerce)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่
ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อิเล็กทรอนิกส์แบงกิง้ หมายถึง การประกอบธุรกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการให้ บริ การทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรื อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื อ อินเทอร์ เน็ต มีการให้ บริการเช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอน
เงิน หรื อ สอบถามยอดเงิน เป็ นต้ น โดยในอนาคตการให้ บริ การของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยัง
สามารถพัฒ นาได้ อีกเรื่ อยๆ เพื่ อรองรับความต้ องการในการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทาให้ เกิดความรวดเร็ ว
และสะดวกสบายในการทาธุรกรรมมากขึ ้นและประหยัดทรัพยากร
2. SCB Easy Application หมายถึง ธนาคารออนไลน์รูปแบบใหม่สาหรับลูกค้ าที่ใช้ งาน
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน สามารถทาธุรกรรมที่หลากหลายกว่า SCB Mobile Banking และ SCB Easy
Net-Widget มี Graphics User Interface ที่ เข้ าใจง่ า ย เพี ย งดาวน์ โ หลดแอพพลิ เคชั่ น ลงใน
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตผ่าน GPRS/EDGE/3G รวมถึง WiFi
3. ลูกค้ า หมายถึง ผู้ที่ใช้ บริ การ SCB Easy Application กับธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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4. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ที่ประกอบด้ วย อายุ
การศึก ษา สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือ นของลูกค้ าธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดของธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) โดยใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ เครื อข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดกั บ ผู้ ใช้ บริ ก ารและลู ก ค้ า
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย
5.1 ด้ านองค์ประกอบ หมายถึง การวางโครงร่ างของการจัดองค์ประกอบบนหน้ า
แอพพลิเคชัน่ เพื่อสื่อความหมายให้ ง่ายต่อการรับรู้และการใช้ งานเครื่ องมือบนหน้ าแอพพลิเคชัน่
โดยการออกแบบรู ปลักษณ์ SCB EASY APP ประกอบด้ วย ชื่อหรื อตราสัญลักษณ์ ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เมนูรายการการทาธุรกรรมต่างๆ
5.2 ด้ านเนื ้อหา หมายถึง การนาเสนอข้ อมูลบนหน้ าแอพพลิเคชัน่ โดยอาจอยู่ในรู ป
ของข้ อความ รูปลักษณ์ สีสนั เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ อันจะทาให้ ผ้ ใู ช้ งาน สามารถใช้ งานได้ ง่าย
ขึ ้น การออกแบบเนื ้อหา SCB EASY APP ประกอบด้ วย การจัดวางเค้ าโครงหน้ าแอพพลิเคชัน่ ให้
อ่านง่าย ชัดเจน สะดวกต่อการใช้ งาน มีรายละเอียดของการทาธุรกรรมต่างๆ อย่างครบถ้ วน มีการ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั เสมอ
5.3 ด้ านความเป็ น ชุม ชน หมายถึ ง การออกแบบแอพพลิ เคชั่น เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มูล ที่
ผู้ใช้ งานสามารถนาไปใช้ เป็ นหลักฐานแสดงต่อคู่ค้า หรื อบุคคลใดที่ผ้ ใู ช้ งานติดต่อด้ วย เช่น การ
ออกรายการเดินบัญชีด้วยตัวเอง ผู้ใช้ งานสามารถนาไปใช้ ทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่นๆ ได้
การบันทึกภาพรายการโอนเงิน เพื่อเป็ นหลักฐานส่งให้ คคู่ ้ าหรื อร้ านค้ าที่ผ้ ใู ช้ งานซื ้อขายสินค้ าด้ วย
ได้
5.4 ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า หมายถึง การใช้ เทคนิคที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
สามารถปรับแต่งการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ได้ ตามที่ต้องการ ได้ แก่ การตังชื
้ ่อเรี ยกของบัญชีตา่ งๆ ที่
ผู้ใช้ งานได้ เพิ่มไว้ ในรายการโปรด ทังในส่
้ วนของบัญชีตนเอง หรื อบัญชีบคุ คลอื่น
5.5 ด้ านการสื่ อ สาร หมายถึ ง เป็ นลั ก ษณ ะการออกแบบในช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ งานกับแอพพลิเคชั่น การออกแบบการติดต่อสื่อสาร ของ SCB EASY
APP ประกอบด้ วย ระบบแจ้ งข่าวสาร อีเมล์ โดยมีการแจ้ งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีการโอนเงินออก
หรื อเป็ นการสรุปยอดรายรับรายจ่ายต่อวันตามที่ได้ ทาธุรกรรมจริ ง ข้ อความ โดยมีการแจ้ งรหัสลับ
OTP ทางข้ อความก่อนการทาธุรกรรมต่างๆ
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5.6 ด้ านการเชื่อมโยง หมายถึง เป็ นการออกแบบแอพพลิเคชัน่ ให้ สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบโทรศัพท์ ทัง้ Appstore และ Google Play ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถติดตังหรื
้ ออัพเดทเวอร์
ชัน่ ใหม่ของแอพพลิเคชัน่ ได้ อย่างง่ายดาย
5.7 ด้ านการพาณิชย์ หมายถึง เป็ นการออกแบบขันตอนการท
้
ารายการโอนเงิน ชาระ
เงินและเติมเงิน การซื ้อกองทุน เป็ นต้ น การทาธุรกรรมนับเป็ นหัวใจสาคัญของระบบการออกแบบ
การทาธุรกรรม ของ SCB EASY APP ประกอบด้ วย การสรุ ปยอดบัญ ชี การโอนเงิน การบันทึก
ข้ อมูลการโอนเงินเพื่ อเก็บเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรม การตังเวลาโอนเงิ
้
นล่วงหน้ าอัตโนมัติ
การซื ้อขายกองทุนล่วงหน้ า เป็ นต้ น
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY APP หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางบวกของผู้ใช้ บริ การต่อการบริ การ เป็ นความรู้ สึกที่ได้ รับประโยชน์จากการรับบริ การจาก
SCB EASY APP

10
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาค้ นคว้ า เรื่ อง “ปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา

ความพึงพอใจของ

- สถานภาพสมรส

ผู้ใช้ บริการ SCB EASY

- อาชีพ

APP ของธนาคารไทย

- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

พาณิชย์ จากัด(มหาชน) ใน

ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
(7Cs)

เขตกรุงเทพมหานคร

- ด้ านองค์ประกอบ (Context)
- ด้ านปฏิสมั พันธ์ (Community)
- ด้ านการพาณิชย์ (Commerce)
- ด้ านเนื ้อหา (Content)
- ด้ านการสื่อสาร (Communication)
- ด้ านความต้ องการเฉพาะของ
ลูกค้ า ( Customization)
- ด้ านการเชื่อมโยง (Connection)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้ บริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ วยเพศ อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับ SCB EASY APP
6. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถานให้ คานิยามของคาว่า “ประชากร” ไว้ 2 ความหมายดังนี ้
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง จานวนคนทัง้ หมดในพืน้ ที่แห่งหนึ่ง ในช่วง
ระยะเวลา หนึง่ หรื อในขณะใดขณะหนึง่ (ราชบัณฑิตยสถาน)
ประชากรศาสตร์ (ในด้ านสถิติ) หมายถึง คน หรื อ สัตว์ หรื อ สิ่งของ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะ
ได้ รับการศึกษา หรื อสุม่ ตัวอย่าง (ราชบัณฑิตยสถาน)
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทังนี
้ ้เพราะคา
ว่า “Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่ง แปลว่า “ประชาชน” หรื อ “ประชากร” ส่ว นค าว่า “Graphy”
หมายถึง“Writing Up” หรื อ “Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนัน้ เมื่อแยกพิจารณาจากราก
ศัพ ท์ คาว่า“Demography” น่าจะมี ความหมายตามที่ กล่าวข้ างต้ น คือวิช าที่ เกี่ ยวกับประชากร
นันเอง
้ (ชัยวัฒน์ & ณรงค์, 2521)
(ยุบล, 2542)ได้ กล่าวถึงแนวความคิดด้ านประชากรนี ้เป็ นทฤษฎีที่ใช้ หลักการของความ
เป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น
เป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้ วย
ซึ่งแนวความคิดนี ต้ รงกับทฤษฎี กลุ่ม สังคม (Social Categories Theory) ของ (DeFleur & BallRokeach, 1996) ที่ อธิ บายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ ยวข้ องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรื อ
ลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านีส้ ามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆ ได้ คือ บุคคลที่มี พฤติกรรม
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คล้ ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนันบุ
้ คคลที่อยู่ในลาดับชันทางสั
้
งคมเดียวกันจะเลือกรับ
และตอบสนองต่อ เนื อ้ หาข่ า วสารในแบบเดี ย วกัน และทฤษฎี ค วามแตกต่า งระหว่า งบุค คล
(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎี นีไ้ ด้ รับการพัฒ นาจากแนวความคิดเรื่ องสิ่งเร้ า และ
การตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส - อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้
นามาประยุกต์ใช้ อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู้รับสารที่มีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความ
สนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ชว่ ยกาหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
สาคัญ มีดงั ต่อไปนี ้ (ศิริวรรณ, 2538)
1. เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความต้ องการของผู้บริ โภคได้ โดยดูเพศของผู้บริ โภค
เป็ น หลัก ในการตอบสนองความต้ อ งการซึ่งเป็ น ตัวแปรในการแบ่ง ส่วนตลาดที่ ส าคัญ เพราะ
ปั จจุบนั นีต้ วั แปรด้ านเพศมีการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมการบริ โภคมากเพศที่แตกต่างกันมักจะมี
ทัศนคติการรับรู้ และการตัดสินใจในเรื่ องการซื ้อสินค้ าบริโภคต่างกัน
2. อายุ (Age) กลุ่ม ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกันย่อมจะมี ความต้ องการในสินค้ าและ
บริการที่แตก-ต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสิ นค้ าแฟชัน่ กลุ่มผู้สงู อายุ
จะสนใจสินค้ าเกี่ ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัว
แปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และได้ ค้นหาความต้ องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche
Market) โดยมุง่ ความสาคัญที่ตลาดอายุสว่ นนัน้
3. สถานภาพครอบครั ว (Marital status) ลัก ษณะส าคัญ 3 ประการคือการเข้ าสู่ชี วิต
สมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตายการแยกกันอยู่ การ
หย่าร้ าง) และการสมรสใหม่ (ศิริวรรณ, 2541) สถานภาพสมรสเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่
สาคัญ ที่เกี่ ยวกับ เรื่ องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสาคัญ ที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ ป ระกอบด้ า นสถานภาพสมรสของประชากรคื อ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์ ก าร
สหประชาชาติได้ รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี ้
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้ ายและไม่สมรสใหม่
3.4 หย่าร้ างและไม่สมรสใหม่
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3.5 สมรสแต่แยกกันอยูโ่ ดยไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
สถานภาพสมรสมี ส่ วนส าคัญ ต่อ การตัด สิ น ใจของบุค คลคนโสดจะมี อิ ส ระทาง
ความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ วการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ จะใช้ เวลาน้ อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ ว
เนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน หรื อคนที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ ว
4. รายได้ ระดับ การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็ น
ตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้ มความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกันในเชิงเหตุและผล
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาต่า โอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึง
ทาให้ มีรายได้ ต่า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อสินค้ าที่แท้ จริ งอาจเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต
ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์ รายได้ รวมกับ ตัวแปรทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ด้านอื่น ๆ เพื่ อให้ การกาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่ม รายได้
อาจจะเกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึ ง อายุ เพศ วงจรชี วิต ครอบครั ว การศึก ษา
รายได้ เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะมีความเกี่ยวข้ องกับอุปสงค์
(Demand) ในตัวสินค้ าทังหลาย
้
การเปลี่ ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นถึงการเกิดขึ ้นของ
ตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสาคัญลง ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมี
ดังนี ้ (อดุลย์, 2541)
1. อายุ (Age) นัก การตลาดต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความส าคัญ ของการเปลี่ ย นแปลงของ
ประชากรในเรื่ องของอายุด้วย
2. เพศ (Sex) จานวนสตรี ที่ทางานนอกบ้ านเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นักการตลาด
ต้ อ งค านึง ว่าปั จ จุบัน สตรี เป็ น ผู้ซื อ้ รายใหญ่ ซึ่ง ที่ ผ่านมาผู้ช ายเป็ น ผู้ตัด สิ น ใจซื อ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรี และบุรุษมีบางส่วนที่ซ ้ากัน
3. วงจรชี วิ ต ครอบครั ว (Family Life Cycle) ขัน้ ตอนแต่ ล ะขัน้ ของวงจรชี วิ ต ของ
ครอบครัวเป็ นตัวกาหนดที่สาคัญ ของพฤติกรรม ขัน้ ตอนของวงจรชีวิตครอบครั วแบ่งออกเป็ น 9
ขันตอน
้
ซึง่ แต่ละขันตอนจะมี
้
พฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ (Education & Revenue) การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้ เป็ น
อย่างมาก การรู้ ว่าอะไรเกิดขึ ้นกับการศึกษาและรายได้ เป็ นสิ่งสาคัญเพราะแบบแผนการใช้ จ่าย
ขึ ้นอยูก่ บั รายได้ ของบุคคล
(ปรมะ, 2546) ได้ อธิ บ ายถึงคุณ สมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกัน ในแต่ละคน
คุณ สมบัติเหล่านี จ้ ะมี อิท ธิ พ ลต่อผู้รับ สารในการทาการสื่ อสารอย่างไรก็ ต ามในการสื่ อสารใน

15
สถานการณ์ตา่ ง ๆ กันนัน้ จานวนของผู้รับสารก็มีปริ มาณแตกต่างกันด้ วย การวิเคราะห์ผ้ รู ับสารที่
มีจานวนน้ อยคนนันมั
้ กไม่คอ่ ยมีปัญหา หรื อมีปัญหาน้ อยกว่าการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารที่มีจานวนมาก
เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจานวนน้ อยเราสามารถวิเคราะห์ผ้ รู ับสารทุกคนได้ แต่ในการวิเคราะห์
คนจานวนมากเราไม่ส ามารถวิเคราะห์ผ้ ูรับสารแต่ละคนได้ เพราะมี ผ้ ูรับสารจ านวนมากเกินไป
นอกจากนี ้ผู้สง่ สารยังไม่ร้ ูจกั ผู้รับสารแต่ละคนด้ วย ดังนันวิ
้ ธีการที่ดีที่สดุ ในการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารที่
ประกอบไปด้ วยคนจานวนมากก็ คือการจาแนกผู้รับสารออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา
ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้ น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อการรับรู้การตีความ และ
การเข้ าใจในการสื่อสารทังสิ
้ ้น (กิตมิ า, 2541)
1. เพศ (Sex) หญิ งชายมีความแตกต่างกันทัง้ ในด้ านสรี ระความถนัด สภาวะทาง
จิตใจ อารมณ์จากงานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาทังหลายได้
้
แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างมาก
ในเรื่ อง ความคิดค่านิยม และทัศนคติทัง้ นี เ้ พราะวัฒ นธรรมและสังคมได้ กาหนดบทบาท และ
กิจกรรมของคนสองทังเพศไว้
้
แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเป็ น ปั จ จัยที่ ส าคัญ ประการหนึ่ง ต่อ พฤติกรรมการสื่ อสารของ
มนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่าง ๆ ของบุค คลดังค ากล่าวที่ ว่าผู้ใหญ่ อาบน า้ ร้ อนมาก่อ น เกิ ด มาหลายฝนหรื อเรี ยกคนที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้หรื อแสดง
ความคิด ความเชื่อลักษณะการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นของบุคคลคนเราโดยทัว่ ไปเมื่ อ
อายุเพิ่ ม ขึน้ ประสบการณ์ สูง ขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็ เพิ่ ม มากขึน้ วิธี คิดและสิ่ง ที่ สนใจก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งที่ มี
อิทธิพ ลต่อผู้รับสาร การที่คนได้ รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกัน จึงย่อมมี ความรู้ สึกนึกคิดอุดมการณ์ และความต้ องการที่ แตกต่างกัน คนทั่ว ๆ ไป
มักจะสนใจหรื อยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นส าคัญ และบุคคลมักมี ลักษณะบาง
ประการที่แสดงหรื อบ่งชี ้ถึงพื ้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษา
เป็ นสถาบันที่อบรมกล่อมเกลาให้ บคุ คลมีบคุ ลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้ านครูผ้ สู อนก็
มีอิทธิ พ ลต่อความคิดของผู้เรี ยนโดยการสอดแทรกความรู้ สึกนึกคิดของตัวให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ดังนัน้
การศึกษาจึงเป็ นตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้รับ
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4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิ จ (Socio - Economic Status) อันได้ แก่ เชื อ้
ชาติและชาติพันธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พืน้ ฐานของครอบครัวอาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน
ปั จ จัย เหล่านี ม้ ี อิ ท ธิ พ ลอย่างส าคัญ ต่อ ผู้รับ ซึ่ง ในการวิจัยทางด้ านนิ เทศศาสตร์ ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมี อิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีตอ่ ผู้
ส่งสารและสาร สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้ คนมีวฒ
ั นธรรมที่ตา่ งกัน มีประสบการณ์
ที่ตา่ งกัน มีทศั นคติคา่ นิยม และเป้าหมายที่ตา่ งกัน
5. ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสารที่ มี
อิทธิพลต่อตัวผู้รับสาร ทังทางด้
้
านทัศนคติคา่ นิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
คนและกิ จ กรรมต่า ง ๆ ในชี วิต คนตลอดทัง้ ชี วิต Childs (ปรมะ, 2546) ได้ ส รุ ป ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของ
ศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้ าน ไดแก่ ด้ านศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อทางจรรยาของบุคคล ด้ าน
การเมือง และด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้ านประชากรนันยั
้ งมีลกั ษณะอื่น ๆ อีก ซึ่งสามารถนามา
วิเคราะห์ เพื่ อทาความรู้ จัก กับ การสื่ อ สารได้ โดยอยู่ภ ายใต้ แ นวความคิดที่ ว่าถ้ าบุค คลมี ปั จ จัย
เหล่านันแตกต่
้
างกันความคิดและการกระทาก็มีแนวโน้ มที่จะแตกต่า งกันไปด้ วย ซึง่ แนวความคิดนี ้
สามารถนาไปใช้ อธิบายปัจจัยของประชากรด้ านอื่น ๆ ได้
ลักษณะของประชากรศาสตร์ คื อ ลักษณะของแต่ละบุคคลที่ มี ลักษณะเฉพาะที่
แตกต่า งกัน ทัง้ ลัก ษณะที่ ม องเห็ น ได้ จ ากภายนอกและลัก ษณะภายในจิ ต ใจ เช่ น เพศ อายุ
การศึก ษา อาชี พ รายได้ สัง คมและศาสนา เป็ นต้ น การศึก ษาถึ งปั จ จัย เหล่านี จ้ ะทาให้ ท ราบ
ลักษณะส่วนบุคคลได้ ชดั เจนขึ ้น ลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภคการศึกษาลักษณะทางประชากรเป็ นปั จจัยที่นามาช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การศึ ก ษาตัว แปรด้ า นประชากร ที่ น ามาใช้ ศึ ก ษาการตัด สิ น ใจในการ
วางเป้าหมายทางการตลาดที่สาคัญ (จตุพร & ณักษ์ กุลิสร์ , 2559)
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ หน้ าเว็บไซต์ที่ดาเนินธุรกิจโดยอาศัย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลในหน้ าเว็บไซต์จะเป็ นประตูส่โู ลกของธุรกิจออนไลน์ อีกทังยั
้ งเป็ นการ
ให้ ข้อมูล ที่ สาคัญ ของธุรกิจผ่านหน้ าเว็บไซต์ การออกแบบหน้ าเว็บไซต์จึงเป็ นสิ่งส าคัญ ในการ
ประสบความสาเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ ดงึ ดูด และ
สาหรับติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ เว็บไซต์มีคณ
ุ ภาพ ต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบ 7 ด้ าน หรื อที่เรี ยกว่า
7 C’s ได้ แก่ (Yen, W.C., & Tseng, 2014)
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1. รู ป แบบ (Context) คื อ รู ป แบบการจัด วางองค์ ป ระกอบต่า ง ๆ โดยรวมในเว็บ ไซต์
จะต้ องคานึง ถึงความสวยงามและประโยชน์ในการใช้ งาน มี การแยกส่วนของหน้ าเอกสารเป็ น
ส่วนๆ เพื่อสะดวกในการค้ นหาข้ อมูล มีการแบ่งเฟรมเพื่อแสดงข้ อมูลเอกสารปลายทางที่เชื่อมโยง
ไว้ และโครงสร้ างทังหมดที
้
่สร้ างไว้ นาพาผู้ใช้ บริการไปยังส่วนต่าง ๆ ได้
2. เนือ้ หา (Content) คือ รายละเอียดของข้ อมูลบนเว็บไซต์ เช่น เนือ้ หาเกี่ ยวกับบริ ษัท
ประวัติ ความเป็ นมา แผนที่ รายการสินค้ า เนื อ้ หาต้ องชัดเจน มี การบรรยายถึงคุณ สมบัติของ
สินค้ า และบริ การนัน้ ๆ มีความเป็ นระเบียบถูกต้ อง มีความสวยงาม และเป็ นปั จจุบัน เนื อ้ หาที่
นาเสนอไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป
3. ชุม ชนเพื่ อการติด ต่อ สื่ อ สาร (Community) คื อ ส่วนที่ ให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสามารถแสดง
ความคิดเห็น ได้ โดยแสดงความคิด เห็นบนกระทู้ (Web Board) ของเว็บไซต์ มีเครื่ องมือสาหรับ
ติดต่อภายในของผู้ใช้ บริ การที่สนใจในเรื่ องเดียวกัน เพื่อคอยอานวยความสะดวกในการแสดง
ความคิด เห็น หรื อแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล และมี Facebook Fan Page คื อ เครื อข่ายสัง คมออนไลน์
รูปแบบหนึ่งสาหรับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ช่วยให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวาง
อีกทังยั
้ งสามารถแบ่งปัน (Share) ข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริการไปยัง Facebook ได้
4. การปรับ แต่ง (Customization) คือ ส่วนที่ ให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสมัครสมาชิก และสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวได้ ตลอดเวลา ต้ องออกแบบให้ ง่ายต่อการปรับแต่ง เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ส่วนของข้ อมูลที่ อยู่ เพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถ
สื่อสารกับทางเว็บไซต์ได้ ในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้ า ทางเว็บไซต์จะมีระบบการแจ้ งข่าวสาร
อัตโนมัตจิ ากลูกค้ าไปยังเว็บไซต์ จะอยูใ่ นรูปแบบระบบการถามตอบ โหวต และสมุดเยี่ยม
6. การเชื่อมโยง (Connection) คือ ส่วนของเครื อข่ายที่มีระบบการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง
เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. การพาณิ ช ย์ (Commerce) คือ ส่วนในการสั่งซื อ้ ควรมี การออกแบบวิธี ทารายการ
สัง่ ซื ้ออย่างเป็ นขันตอน
้
และอธิบายรายละเอียดกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ไว้ อย่างชัดเจนทุกกิจกรรม
ในการทาเว็บไซต์ให้ ประสบความสาเร็ จ และมีคนเข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง จะต้ อง
ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบหลายประการที่จะทาให้ เว็บไซต์นนน่
ั ้ าสนใจและเข้ ามาใช้ บริ การ
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ประการ หรื อ
7 C’s (ศิริวรรณ, 2546)
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1. องค์ประกอบ หรื อรูปลักษณ์ (Content) ประกอบด้ วยการจัดผังและการออกแบบ ถือ
เป็ นส่วนที่สาคัญและเป็ นหัวใจหลักอันดับหนึ่งของการที่จ ะทาให้ เว็บไซต์ดนู ่าสนใจ โดยรู ปแบบ
ของข้ อมูลใหม่ มีความถูกต้ อง มีการอ้ างอิงถึงแหล่งที่มาของข้ อมูล
2. ส่วนประกอบที่ เป็ น เนื อ้ หา (Context) ประกอบด้ วยเนื อ้ หาที่ น าเสนอในเว็บไซต์ ใน
รูปแบบของตัวอักษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใช้ เสียง และไฟล์วีดีโอ เพื่อให้ เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคมีความตื่นตาตื่นใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะใช้
เว็บไซต์ในการหาข้ อมูลที่ต้องการ หรื อเพื่อสร้ างความบันเทิงให้ กบั ตนเอง
3. เป็ นที่สาหรับชุมนุมชนหรื อสังคมในเว็บไซต์ (Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มคา
จานวนหนึ่ง ที่ อยู่ร่วมกันภายใต้ สถานที่ หนึ่ง ๆ โดยมี การพูดคุยหรื อทากิจ กรรมร่ วมกันภายใน
สถานที่ แ ห่ง นัน้ แต่ห ากพูด ถึ ง การเกิ ด สัง คมในโลกออนไลน์ ถื อ เป็ น การบริ ก ารรู ป แบบหนึ่ง ที่
สามารถนามาใช้ และสร้ างให้ เกิดสังคมได้ ซึง่ ผู้ที่เข้ ามาอยูใ่ นสังคมภายในเว็บไซต์จะรู้สกึ ว่าเว็บไซต์
นัน้ ๆ จะเหมือนกับสังคมอีกสังคมหนึ่งที่สามารถเข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์ มีการพูดคุย ทากิจกรรมต่างๆ
กับคนอื่น ๆ ในเว็บไซต์ นัน้ ๆ ได้ ซึ่งทังหมดนี
้
้จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ บริ การที่อยู่ใน
สังคมของเว็บไซต์ ซึ่งการมีสงั คมเว็บไซต์จะช่วยทาให้ เว็บไซต์มีผ้ เู ข้ ามาใช้ ตอ่ เนื่อง มีองค์ประกอบ
ในส่วนที่เป็ นเนื ้อหาหรื อข้ อมูลที่ได้ มาจากผู้บริ โภค ซึ่งถื อเป็ นข้ อมูลที่เจ้ าของเว็บไซต์ไม่ต้องเป็ น
ผู้ผลิต ทาให้ ลดต้ นทุนและเวลาในการหาข้ อมูลมาใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เข้ ามาอยูใ่ นสังคมเว็บไซต์ ซึง่ องค์ประกอบในการสร้ างสังคมในเว็บไซต์มี
หลายรูปแบบในการนามาใช้ ดังนี ้
- เว็บบอร์ ด (Web Board) ถือเป็ นบริ การหลักอันหนึ่งที่ใช้ สร้ างสังคมในเว็บไซต์ เอาไว้ ให้
ผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการสามารถเข้ าไปพูดคุยหรื อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ในเว็บบอร์ ดนี ้ได้
- ห้ องแชตรูม (Chat Room) เป็ นบริ การที่สามารถให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าไปนัง่ คุยกันได้ เลย โดย
มีการแบ่งเป็ นห้ องๆ ไว้ ให้ เข้ าไปคุยตามห้ องที่ต้องการได้ ซึ่งห้ องแชตจะมีหลายรู ปแบบ ทัง้ เป็ น
แบบใช้ เทคโนโลยี Java Programming ประเภทต่างๆ ASP PHP Perl หรื อ การเข้ าเชื่อมต่อกับ
IRC (Internet Relay Chat)
- พิ ก โพสต์ (Pic Post) เป็ น บริ ก ารที่ ให้ ผ้ ูบ ริ โภคสามารถน ารู ป ถ่ า ยของตนเองมาโชว์
เพื่อให้ คนทัว่ ๆ ไปสามารถเข้ ามาร่วมโหวตได้ และมีการแบ่งออกเป็ นหมวดหมูต่ า่ ง ๆ
- ไดอารี่ หรื อบล็อก (Diary or Blog) บริ การที่ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเขียนไดอารี่ บันทึก เรื่ องราว
ของตนเองไว้ ผา่ นเว็บไซต์ได้
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- เมล์ลิ่งลิสต์ (Mailing List) บริ การส่งข่าว ข้ อมูลล่าสุด จากทางเว็บไซต์สง่ ตรงไปยังผู้รับ
ทางเมล์ เพื่ อเป็ น การเตือนหรื อแจ้ งให้ ทราบถึงบริ การใหม่ ๆ หรื อข้ อมูลล่าสุดที่ ทางเว็บ ไซต์ได้
อัพเดตแก่สมาชิกหรื อผู้สนใจ ซึ่งบริ การนี ้จะเป็ นบริ การที่ช่วยดึ งให้ ผ้ บู ริ โภคกลับเข้ ามาใช้ เว็บไซต์
อีกครัง้
4. การทาให้ ตรงกับความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า (Customization) คือ รู ปแบบการ
ให้ บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้ งานให้ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ บริ การภายในเว็บไซต์ เนื่องจาก
เว็บไซต์จะเป็ นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจากช่องทางอื่น ๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของ
ข้ อมูลให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ได้ อย่างดี และยังสามารถเข้ าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ได้ จาก
การเก็บข้ อมูล ของผู้ใช้ ผ่านทางเว็บไซต์เมื่ อมี การเข้ ามาใช้ บริ การภายในเว็บไซต์นนั ้ ๆ โดยการ
ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ สามารถทาได้ หลายรูปแบบ ดังนี ้
- การปรั บ แต่ง ข้ อมูล เพื่ อ การบริ ก าร เป็ นส่วนที่ ท าให้ ข้อมูล และบริ ก ารต่างๆ ภายใน
เว็บไซต์สามารถตอบสนองกับความต้ องการของผู้ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง และเจาะจงไปยังเฉพาะ
บุคคล
- การปรับแต่งสิ นค้ าเพื่ อการค้ า เป็ นการปรับแต่งสินค้ าให้ มีความเหมาะสมกับลูกค้ า
เพราะลูกค้ าจะรู้ สึกว่าสินค้ าชนิดนัน้ ๆ ไม่เหมือนใคร ทาให้ สินค้ า มีความพิเศษกว่าสินค้ าที่ขาย
ทัว่ ๆ ไป
- การเก็บข้ อมูลของลูกค้ า เพื่อการนาเสนอข้ อมูล โดยการเลือกข้ อมูลที่ตรงกับลักษณะ
หรื อความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะแต่ละรายให้ มากขึ ้นโดยการเก็บข้ อมูลของลู กค้ า เช่น ให้ มีการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้ เว็บไซต์
5. การสื่ อสาร (Communication) คือ เป็ นการพิจารณาถึงวิธีการที่ ผ้ ูใช้ สามารถเข้ าถึง
เว็บไซต์ได้ ง่ายและรวดเร็ วหรื อเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง หรื อเป็ นช่องทางในการสื่อสารและ
ติดต่อกับผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างเดียว ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเว็บไซต์ เพราะยิ่งมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริ โภคมากเท่าไร ก็จะทาให้
ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและบริ การในเว็บไซต์ได้ มากขึ ้นเท่านัน้ ตัวอย่างช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถ
นามาใช้ ร่วมกับเว็บไซต์ในการเข้ าถึงข้ อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ได้ แก่
- โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ เนื่องจากจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเป็ นจานวนมาก มากกว่า
จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ดังนันการน
้
าข้ อมูลหรื อบริ การในเว็บไซต์ให้ สามารถนาเสนอผ่านช่องทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงเป็ นช่องทางที่น่าสนใจ ซึ่ง ข้ อดีของการให้ บริ การข้ อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
คือผู้ใช้ ส ามารถเข้ าถึง ข้ อมูล หรื อบริ การของเว็บไซต์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ถึงแม้ ไม่มี คอมพิ วเตอร์ ก็
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สามารถเข้ าถึงเว็บไซต์ได้ โดยรูปแบบของการให้ บริ การข้ อมูลของเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
หลายรูปแบบ เช่น
- บริ ก ารผ่ า น WAP (Wireless Application Protocol) คื อ การให้ บริ ก ารข้ อมู ล ผ่ า น
หน้ าจอโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ได้ ทันที โดยสามารถดูได้ ทัง้ ภาพและข้ อความ แต่สาหรับรู ปแบบของ
ข้ อ มูล ที่ ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ WAP นัน้ จะต้ องมี การจัดเตรี ยมข้ อมูล ให้ มี ขนาดพอเหมาะกับ
หน้ าจอของมือถือที่มีขนาดเล็กได้ เท่านี ้ก็สามารถดูข้อมูลผ่านมือถือได้ แล้ ว
- บริ การข้ อมูลผ่าน SMS ถือเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่สามารถนามาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แต่มี
ข้ อจากัดในด้ านขนาดของข้ อมูลที่จะส่ง เพราะสามารถส่งได้ เพียง 160 ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)
หรื อ 70 ตัวอักษร (ภาษาไทย) เท่านัน้
- บริ ก ารข้ อมู ล ผ่ า น PDA (Personal Digital Assistants) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ นิ ย มพกพา
เพราะด้ วยประสิทธิภาพในการทางานที่เหมือนกับโน้ ตบุ๊ก แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก และยังสามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ อีกด้ วย ดังนันเว็
้ บไซต์สามารถแสดงข้ อมูลผ่านทาง PDA แต่จะต้ องปรับ
หน้ าของเว็บไซต์ให้ มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ เหมาะสมกับการดูผา่ นหน้ าจอ PDA
6. การเชื่ อมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการสื่ อสารและติดต่อกับผู้ใช้ บริ การใน
เว็บไซต์และรวมลิงค์เว็บไซต์ เป็ นการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจและแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถค้ นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ อย่างง่าย ๆ หรื อบางครัง้ ก็จะมีคาอธิบายหรื อบริการ
ในเว็บไซต์นนั ้ ๆ ด้ วย
7. การค้ า (Commerce) เป็ น การค้ า ขายผ่ า นเว็ บ ไซต์ ซึ่ง สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับ
เว็บไซต์ได้ การค้ าอาจเป็ นชิ ้นส่วนชิ ้นหนึง่ ที่สามารถนาไปเพิ่มหรื อเสริมให้ กบั เว็บไซต์ได้ ทกุ ประเภท
เพื่อทาให้ เว็บไซต์มีบริ การ มีข้อมูลที่หลากหลายให้ กับผู้ใช้ บริ การภายในเว็บไซต์ แต่ควรจะมีการ
พิจารณาถึงองค์ประกอบที่จะช่วยให้ การทาการค้ าประสบความสาเร็ จโดยพิจารณาถึงการเลือก
สินค้ าให้ ตรงกับกลุม่ คนที่เข้ ามาใช้ เว็บไซต์เพราะโอกาสที่ลกู ค้ าจะซื ้อสินค้ ามีมากขึ ้น
การทาเว็บไซต์ให้ ประสบความสาเร็ จในการทาเว็บไซต์ให้ ประสบความสาเร็ จ และมีคน
เข้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง จะต้ องประกอบไปด้ วยองค์ประกอบหลายประการที่จะทาให้ เว็บไซต์
นันน่
้ าสนใจและน่าที่จะเข้ ามาใช้ บริ การโดย (รวิพร, 2549) ได้ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ของเว็ บ ไซต์ ที่ ดี ควรมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบ Interface 7Cs Framework
ประกอบด้ วย
1. ด้ านองค์ประกอบ (Context) หมายถึง เนื ้อหาของข้ อความที่อยู่ในเว็บมีสนุ ทรี ยศาสตร์
และให้ เกิดความรู้สึกเข้ าใจ บางเว็บอาจเน้ นเรื่ องกราฟิ ก สีสนั และรูปลักษณ์ การออกแบบ ขณะที่
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เว็บไซต์อื่นเน้ นประโยชน์ที่ผ้ ทู ่องเว็บได้ รับมากกว่าความสวยงามจึงออกแบบให้ ง่ายต่อการเข้ าไป
เยี่ยมชม สภาพโดยรวมของการออกแบบควร ผสมผสานทังประโยชน์
้
การใช้ งาน การเข้ าถึงข้ อมูล
ง่ายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ และความสวยงามเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรและ
สร้ างความรู้สกึ ประทับใจแก่ผ้ มู าเยี่ยมชม
2. ด้ านเนือ้ หา (Content) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็ นดิจิตอลและต้ องการแสดงให้ คนเห็น
ประกอบด้ ว ยตัวอัก ษร รู ป ภาพ เสี ยง และกราฟิ กต่างๆ ที่ เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า บริ ก าร และข้ อมูล ที่
ต้ องการเสนอขายข้ อมูลข่าวสารขององค์กร สินค้ า บริ การที่มีการแปลงเป็ นสารเชิงธุรกิจนาเสนอ
ในรูปข้ อมูลดิจิตอล
3. ด้ านความเป็ น ชุม ชน (Community) หมายถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ ถักทอขึน้ จากการมี
ผลประโยชน์ ร่วมกัน ชุม ชนที่ เกิ ด ขึน้ อาจจุดประกายความต้ องการสิ นค้ าหรื อบริ การและท าให้
ผู้บริ โภคเกิดความสนใจในเว็บไซต์ได้ เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคกับธุรกิจ และระหว่าง
ผู้บริ โภคด้ วยกันเอง การสร้ าง เว็บจะช่วยสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริโภคให้ มีความเข้ มแข็งมากขึ ้น
กลายเป็ นความสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่องยาวนานได้ ความสัมพันธ์ที่สร้ างและผูกพันกันบนผลประโยชน์
ร่วมเชิงธุรกิจ ระหว่างองค์กรกับคู่ค้า กับลูกค้ า กับพันธมิตรธุรกิจ ในโลกของอินเทอร์ เน็ตแหล่งที่
พบปะชุมนุมกัน ได้ แก่ Message board, live chats เป็ นต้ น
4. ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า (Customization) หมายถึง ความสามารถของ
เว็บไซต์ในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ เข้ ากับผู้ใช้ ในแต่ละราย และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ปรับแต่ง
เว็บไซต์ให้ สามารถตรงกับ ความต้ องการของตัวเอง ซึ่ง ผู้ใช้ สามารถกรอกข้ อมูลส่วนบุคคลและที่
อยู่เมื่อทาการซือ้ ครัง้ แรก ในโอกาสต่อไปผู้ซือ้ ก็จะได้ รับอีเมล์โฆษณาและรายละเอียดในเว็บที่มี
ความเป็ นส่วนบุคคลทันทีที่มีการติดต่อเข้ ามา แสดงถึงความสามารถขององค์กร (ผ่าน website)
ในการปรับแต่งสินค้ าและหรื อบริการเฉพาะลูกค้ าซึง่ มีความต้ องการที่แตกต่างกันในแต่ละราย
5.ด้ านการสื่ อสาร (Communication) หมายถึง การติด ต่อ สื่ อสารระหว่างเว็บ ไซต์ กับ
ผู้ใช้ บริ การซึ่งมี 3 รู ปแบบ การสื่อสารในที่นี ้หมายถึงข้ อความที่องค์กรแสดงผ่าน website ไปถึงผู้
เยี่ยมชม สามารถทาได้ 3 รู ปแบบ (1) องค์กรกับผู้เยี่ยมชม เช่น email (2) ผู้เยี่ยมชมกับองค์กร
เช่น Customer Service Request Form (3) ผู้เยี่ ย มชมกับ ผู้เยี่ ย มชม เช่ น Instant Messaging
นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวยังมีช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเว็บไซต์
ได้ เพราะยิ่งมีชอ่ งทางในการสื่อสารกับผู้ใช้ เว็บไซต์มากเท่าไหร่ก็จะทา ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
และบริ การติดต่อระหว่างธุรกิจกับผู้ใช้ อาจเป็ นการคุยสดโดยผ่านสายโทรศัพท์หรื อผ่านสายเคเบิล
หรื อการคุยในรูปแบบตัวอักษร
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6. ด้ านการเชื่อมโยง (Connection) หมายถึงการเกาะเกี่ยวกันเป็ นเครื อข่ายใยแมงมุมใน
โลกอินเทอร์ เน็ตด้ วย link ระหว่าง site ขององค์กรกับ site อื่นๆ การเชื่อมโยงกับเว็บอื่น ๆ ซึ่งอาจ
ทาได้ โดยการให้ มี link เชื่อมไปยังเว็บอื่น หรื อให้ มี link ที่เว็บอื่นเชื่อมมายังเว็บไซต์ของเรา หากมี
ยอดซื อ้ สินค้ าหรื อ บริ การโดยผ่านมาจากเว็บอื่น เว็บนัน้ จะได้ รับรายได้ เป็ นเปอร์ เซ็นต์ เช่น 5%
และอาจมีส่วนเพิ่มให้ ถ้ าเป็ นลูกค้ าที่ซื ้อครัง้ แรก การเกาะเกี่ยวกันเป็ นเครื อข่ายใยแมงมุมในโลก
อินเทอร์ เน็ตด้ วย link ระหว่าง site ขององค์กรกับ site อื่น ๆ
7. ด้ านการพาณิชย์ (Commerce) หมายถึงความสามารถของเว็บในการขายสินค้ าหรื อ
บริ การ ความสามารถในการทาธุรกรรมภายใน website อาทิ การเสนอข้ อมูลสินค้ า ระบบการ
ค้ นหาสินค้ า ราคาเงื่อนไขที่ดงึ ดูดใจ การเสนอขายที่ยืดหยุ่นเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจซื อ้ การรับคา
สัง่ ซื ้อที่สะดวกแก่ลูกค้ า การตอบคาถามที่รวดเร็ วและน่าเชื่อถือ พัฒนาไปจนถึงระบบ shopping
cart การชาระเงินอัตโนมัติ การจัดส่งสินค้ าที่สามารถตรวจสอบได้ ทกุ ระยะ ความสามารถของเว็บ
ในการขายสิ น ค้ าหรื อ บริ การ เช่น การลักษณะตะกร้ าที่ ใช้ ในการซื อ้ สิ น ค้ า ซึ่งสามารถเห็ น ได้
ตลอดเวลาและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณที่ซือ้ รายละเอียดสินค้ า ขนาดสินค้ า ราคาและจานวน
สินค้ าที่ซื ้อในตะกร้ า ตลอดจนอนุญาตให้ ลูกค้ ายกเลิกการซื ้อ หรื อสัง่ เพิ่มสินค้ าในรายการต่าง ๆ
ในตะกร้ าได้ รวมทังมี
้ การแจ้ งรวมยอดซื ้อทังหมด
้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก าร (Service Satisfaction) ได้ มี นัก วิ ช าการและนัก วิ จัย
หลายคนทาการศึกษา และได้ อธิบายแนวคิดและทฤษฎีในเรื่ องความพึงพอใจไว้ คือ
(McCormick & Ilgen, 1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตงอยู
ั ้ ่บน
ความต้ องการพื ้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิดกับผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจ
(Intensive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ
(Thomas, J.O., & S.W., 1995) ได้ ให้ แนวคิดไว้ ว่า การวัดความพึงพอใจเป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้
กันอยู่ เพื่อทราบผลของการให้ บริ การที่ดีเลิศที่ทาให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ เป็ นสิ่งที่บริ ษัทเชื่อว่ามีคณ
ุ ค่า
และควรให้ ความเข้ าใจในความต้ องการและปั ญหาของลูกค้ าในการให้ บริ การ ผู้บริ หารขององค์กร
ต้ องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้ เกิดประสิทธิผลและได้ ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั น้
การสารวจความพึงพอใจจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริหารจัดการ
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(ศิริวรรณ, 2546) ได้ ให้ ความหมายแนวความคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจไว้ ว่าความพึง
พอใจของลูกค้ าเป็ นความรู้สึกที่เป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบประโยชน์ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
กับความคาดหวังของลูกค้ า ระดับของความพอใจของลูกค้ าจะเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
ประโยชน์จากการบริ การกับความคาดหวังของบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีต
ของผู้ซื ้อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็ นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้บริโภคต่อการ
บริ การ ซึ่งความรู้สึกนี ้สามารถแปรเปลี่ยนได้ หลายระดับตามปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค โดยมีปัจจัยที่สาคัญดังนี ้
1) ผลิตภัณ ฑ์ บริ การ สินค้ าหรื อบริ การที่ถูกนาเสนอเพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าจะต้ องเป็ นสินค้ าที่มีอรรถประโยชน์หรื อมีคณ
ุ ค่าในสายตาของลูกค้ า ลู กค้ าจึงจะเกิดความ
พึงพอใจ
2) ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคขึ ้นอยู่กับราคาค่าบริ การที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของการบริการที่ลกู ค้ าต้ องจ่ายให้ กบั ผู้ให้ บริ การ
3) สถานที่ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โภคขึน้ อยู่กับ ท าเลที่ ตัง้ และการกระจาย
สถานที่บริ การให้ ทั่วถึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้ า และจะต้ องอยู่ใกล้ แหล่งชุมชนหรื ออยู่
แหล่งที่ปลอดภัยอีกด้ วย
4) การส่งเสริ มการตลาด ความพึงพอใจของผู้บริ โภคจะเกิดขึ ้นได้ จากการได้ ยินข้ อมูล
ข่าวสารที่จงู ใจอย่างสม่าเสมอหรื อบุคคลอื่นกล่าวถึงคุณภาพของบริการไปในทางบวก
5) ผู้ให้ บริการ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเกิดขึ ้นเมื่อรับรู้ได้ ถึงคุณภาพของการบริ การ
ที่ได้ รับจากผู้ประกอบการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึ่งแสดงพฤติกรรมบริ การและสนองบริ การที่
ลูกค้ าต้ องการด้ วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่
6) สภาพแวดล้ อมของการบริ การ ความพึงพอใจของผู้บ ริ โภคจะเกิดขึ ้นจากการชื่นชม
สภาพแวดล้ อมของการบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนอบริ การและสถานที่ซึ่งกิจกรรมกับลูกค้ ามี
ปฏิสมั พันธ์กนั เช่น การตกแต่งสถานที่ให้ สวยงาม ความสะอาดของอาคารสถานที่ ตลอดจนการ
จัดแบ่งพื ้นที่เป็ นสัดส่วน
7) กระบวนการบริ การ ความพึงพอใจของผู้บ ริ โภคจะเกิดขึ ้นจากการส่งมอบคุณภาพใน
การให้ บริ การกับลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าและประทับใจลูกค้ า (Customer Satisfaction) การสร้ างความพึงพอใจให้ กับ
ลูกค้ าด้ านธุรกิจธนาคารนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ธนาคารจะต้ องเข้ าใจและกาหนดความต้ องการ
ของลูกค้ าให้ ได้ เนื่ องจาก การสร้ างความพึงพอใจทาให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจซือ้ และทาการซื อ้ ซ า้
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รวมถึงความจงรักภักดีของลูกค้ า (Customer Loyalty) ที่มีต่อธนาคารซึ่งส่งผลถึงผลกาไรระยะ
ยาวที่ดีอีกด้ วย
(พิ ช าย รั ต นดิ ล ก ณ, 2537) ได้ น าเสนอปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อง และเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจหรื อไม่พอใจต่อบริการประกอบด้ วย
1. ตัวแปรด้ านระบบการให้ บริ การ
2. ตัวแปรด้ านกระบวนการให้ บริการ
3. ตัวแปรด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
โดยความพึงพอใจเกิดจากตัวแปรทัง้ 3 ตัว มีปฏิสมั พันธ์ ในเชิงภาพรวม และก่อรู ปเป็ น
ความรู้สกึ สะท้ อนออกมา โดยรายละเอียดของตัวแปรทัง้ 3 ด้ านมีดงั นี ้
1. ตัวแปรด้ านระบบการให้ บริ การ หมายถึง องค์ประกอบและโครงข่ายที่สมั พันธ์กนั ของ
กิจกรรมบริการต่าง ๆ ตัวชี ้วัดสาเหตุด้านนี ้ ได้ แก่
1.1 ความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริ การ จะดูความยากง่ายและความมากน้ อย
ของเงื่ อนไข ที่ จ ะท าให้ เกิ ด สิ ท ธิ ในการรับ บริ การ หากมี เงื่ อ นไขน้ อยและท าได้ ง่ายโอกาสที่ จ ะ
ก่อให้ เกิดความพึงพอใจก็มีสงู
1.2 ความเพียงพอทัว่ ถึงของบริการที่ให้ จะพิจารณาจากปริ มาณของการบริการที่ให้
นัน้ มีความครอบคลุมพื ้นที่หรื อกลุม่ บุคคลต่างๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง
1.3 การมี คุณ ค่าใช้ สอยของบริ การที่ จะได้ รับ จะพิจ ารณาผลลัพ ธ์ ของการบริ การ
(Outcome of Service) ที่ถกู ผลิตออกมาในขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการดาเนินการนันๆ
้ ว่ามีคณ
ุ ค่าใช้
สอยหรื อประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ บริการ (Users) มากน้ อยเพียงใด
1.4 ความคุ้มค่ายุติธรรมในราคาของระบบบริ การที่ให้ หมายถึง ความรู้สึกเหมาะสม
หรื อไม่ กับจานวนค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ
1.5 ความก้ าวหน้ าและพัฒนาของระบบบริ การที่ให้ เมื่อเทียบกับอดีตว่าดีขึ ้นในเชิง
ปริมาณและคุณภาพมากน้ อยขนาดไหน
2. ตัวแปรด้ านกระบวนการให้ บริ การ ซึ่งก็คือขันตอนต่
้
างๆ ของการบริ การที่ดี ต่อเนื่อง
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นของทางเดินของงาน (Initial Work Flow) จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ ายของการเดินของงาน
(Final Work Flow) ตัวชี ้วัดในเรื่ องนี ้ ประกอบด้ วย
2.1 ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ได้ แก่ ความยากง่ายในการขอรับบริการ
2.2 ความรวดเร็ วในขัน้ ตอนของการให้ บ ริ ก าร ได้ แก่ ความมากน้ อ ยของจ านวน
ขันตอนและความรวดเร็
้
วของการดาเนินงานในขันตอนต่
้
างๆ ที่ประหยัดเวลา
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2.3 ความสม่าเสมอต่อเนื่องของบริ การที่ให้ ได้ แก่ ความคงเส้ นคงวาของบริ การที่ให้
ชนิดต่อเนื่องตลอดเวลา
2.4 ความปลอดภัยของบริการที่ให้ ได้ แก่ อันตรายที่เกิดจากกระบวนการให้ บริ การ
3. ตัวแปรด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ ซึง่ ก็คือ เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ตัวชี ้วัด
ประกอบด้ วย
3.1 ความเอาใจใส่ในงานของเจ้ าหน้ าที่ หมายถึง ความสนใจและตังใจในงานบริ
้
การ
3.2 ความเสมอภาคและเสมอหน้ า ที่ ข องบริ ก ารที่ ให้ หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารต่อ
ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ลาเอียงแบบเลือกที่รัก มักที่ชงั
3.3 การมี บุ ค ลิ ก ภาพและมารยาทในการบริ ก าร หมายถึ ง การแสดงออกต่ อ
ผู้รับ บริ การในลักษณะยิม้ แย้ มแจ่ม ใสหรื อบึง้ ตึง รวมทัง้ การใช้ ค าพูด แบบสุภ าพอ่อ นโยนหรื อ
กระด้ าง หยาบคาย เป็ นต้ น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริ ตของผู้ให้ บริ การ หมายถึง ความไว้ เนือ้ เชื่อใจได้ และตรงต่อ
หน้ าที่ของการให้ บริ การ โดยไม่มีการเรี ยกร้ องผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับบริ การจากแนวความคิด
ทัง้ 3 ด้ านนี ้ จะเห็นได้ ว่ามีความสาคัญในการศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้ ผ้ รู ับบริการเกิดความพึงพอใจ
หรื อไม่พงึ พอใจต่อการรับบริการนันๆ
้ ด้ วย
(สุวัฒ น์ , 2540) สรุ ป ความหมายของความพึ ง พอใจไว้ ว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง
ความรู้สกึ ที่ดีหรื อเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งนันๆ
้ เมื่อบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา
เพื่อกระทาในสิ่งนันๆ
้
(Porter & others., 1968) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นแนวความคิดหรื อทัศนคติอย่างหนึ่ง
เป็ นสภาวะรับรู้ภายใน ซึ่งเกิดจากความหวังไว้ ถ้ าได้ รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ ้น
ถ้ าได้ น้อยกว่าที่คาดก็จะทาให้ เกิดความไม่พอใจ
(ศิริพ ร, 2541) ได้ ทาการสรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกสองแบบของมนุษย์ คือ
ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวก เป็ นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ ้น
แล้ วจะท าให้ เกิ ด ความสุข เป็ น ความสุขที่ แตกต่างจากความรู้ สึก ทางบวกอื่ น ๆ กล่าวคื อ เป็ น
ความรู้สึกที่มีระบบย้ อนกลับ ความสุขเป็ นความรู้สึกที่สลับซับซ้ อนและความสุขนี ้จะมีผลต่อบุคคล
มากกว่าความรู้สกึ ทางบวกอื่นๆ
จะเห็นได้ ว่า จากแนวคิดหรื อทฤษฎีต่างๆ เหล่านี ้ มนุษย์แทบทุกคนนันจะมี
้
ความรู้สึกว่า
สิ่งที่ตนต้ องการ เมื่อเกิดความต้ องการก็จะกระทาการที่จะทาให้ ตนเองบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็ น
การตอบสนองในสิ่งที่ตวั เองต้ องการหรื อหวังไว้ ซึ่งเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ ว ก็จะเกิดความพึงพอใจ
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ขึ ้นมา แต่มนุษย์มีความต้ องการที่ไม่สิน้ สุดจึงทาให้ มีความต้ องการเกิดขึน้ มาเรื่ อยๆ และก็ต้อง
สนองความต้ องการไปเรื่ อยๆ เช่นกัน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ
(ราชบัณฑิตยสถาน) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ชอบ ชอบใจ พึงใจ
สมใจ จุใจ
(Aday, Ann, & Anderson, 1975) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ ว่า ความพึง
พอใจ เป็ นความรู้ สึกหรื อความคิดเห็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ ทัศนคติของคนที่ เกิ ดจากประสบการณ์ ที่
ผู้รับบริ การเข้ าไปในสถานที่ให้ บริ การนัน้ ๆ และประสบการณ์ นัน้ เป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ซึง่ ความพึงพอใจจะมากหรื อน้ อยนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่แตกต่างกัน
(Vroom & Harold, 1964) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถใช้ แทนกันได้ เพราะทังสองค
้
านี ้หมายถึง ผลที่ได้ จากการที่บคุ คลเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในสิ่งนัน้ ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้ เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนันและทั
้
ศนคติด้าน
ลบจะแสดงให้ เห็นสภาพความไม่พงึ พอใจ
(เทพนม & สวิง, 2540) กล่าวไว้ ว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงพอใจ หรื อ
สภาวะการมีอารมณ์ ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ ของคนๆ หนึ่ง
สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้ กบั สิ่งที่ได้ รับคะแนนเป็ นรากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจ
ได้
(อัมพร, 2536) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่สนองความต้ องการ
พืน้ ฐานของมนุษย์ เป็ นการลดความเครี ยดทางด้ านร่ างกายและจิตใจ หรื ออาจเป็ นสภาพของ
ความรู้ สึกของบุคคลที่มีความสุข ความสดชื่นเอมใจ ตลอดจนสร้ างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งนัน้
(Millet, 1954) ได้ ก ล่ าวเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในบริ ก าร (Satisfaction Service) หรื อ
ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนันเป็
้ นที่พงึ พอใจหรื อไม่โดยทาการวัดจาก
1. การให้ บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service)
2. ความเสมอภาคและเสมอหน้ า (Equality Service)
3. การให้ บริการที่รวดเร็ว ทันต่อเวลา (Timely Service)
4. การให้ บริการอย่างพอเพียง (Ample Service)
5. การให้ บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service)
6. การให้ บริการที่มีความก้ าวหน้ า (Progressive Service)
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกของแต่ละบุคคลที่มี ต่อสิ่งที่ ม ากระทบในด้ านบวก
อาจจะเป็ นเพราะได้ รับการตอบสนองในสิ่ งที่ตนเองต้ องการ หรื อได้ รับสิ่งที่ตนเองต้ องการอย่าง
เต็มที่ โดยความรู้สึกดังกล่าวจะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั การตอบสนองต่อความต้ องการของบุคคล
นัน้ ๆ ว่าได้ รับการตอบสนองมากน้ องเพียงใด
การวัดความพึงพอใจต่อการบริการ
ความพึงพอใจต่อบริ การจะเกิ ดขึน้ ได้ หรื อไม่นัน้ จะต้ องพิจ ารณาถึง ลักษณะของการ
ให้ บริ การขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้ สึกของผู้รับบริ การในมิติต่างๆ กันของและบุคคล
ดังนันในการวั
้
ดความพึงพอใจต่อบริการ อาจกระทาได้ หลายวิธี ดังต่อไปนี ้ (สาโรช, 2534)
1. การใช้ แบบสอบถามเป็ นวิธีการที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายวิธีหนึง่ โดยการขอร้ องหรื อ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่กาหนดคาตอบ
ไว้ ให้ เลือกตอบหรื อเป็ นคาตอบอิสระ โดยคาถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้ านต่างๆ ที่ อยูใ่ น
หน่วยงานที่เข้ าไปรับบริการ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษของผู้สมั ภาษณ์
เพื่ อจูงใจให้ ผ้ ูที่ถูกสัมภาษณ์ ตอบคาถามให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการ
สัมภาษณ์นบั ว่าเป็ นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึง่
3. การสังเกต ทาให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การ โดยวิธีการสังเกตจาก
พฤติกรรม ทัง้ ก่อนมารับบริ การ ขณะรอรับบริ การและหลังจากได้ รับบริ การแล้ ว เช่น การแสดง
กริ ยาต่างๆ การพูด สีหน้ า และความถี่ ของการมาเข้ ารับบริ การ การวัดความพึงพอใจวิธีนี ้ ผู้วัด
จะต้ องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้ อย่างถูกต้ อง
จะเห็นได้ วา่ การวัดความพึงพอใจต่อการบริการนัน้ สามารถที่จะกระทาได้ หลายวิธี ทังนี
้ ้
จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรื อเป้าหมายของการวัดด้ วย
จึงจะส่งผลให้ การวัดนันมี
้ ประสิทธิภาพเป็ นที่นา่ เชื่อถือได้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ภาพประกอบ 2 ภาพเครื่ องหมายธนาคารไทยพาณิชย์
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
วิสยั ทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นธนาคารที่ลกู ค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก
พันธกิจ (Mission)
ธนาคารที่ให้ บริการครบวงจรที่ดีที่สดุ ของประเทศ
ค่านิยมองค์กร (Core Value : ISCB)
Innovation นวัตกรรม นาหน้ า
Social Responsibility สร้ างคุณค่า สูส่ งั คม
Customer Focus ลูกค้ า ต้ องมาก่อน
Building Our People สร้ างองค์กร คือสร้ างคน
ประวัตธิ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2449 - 2475 ก่อรากฐานการธนาคารไทย
ประวัติศาสตร์ หน้ าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็ นสถาบันการเงินแห่งแรก
ของชาวสยามนัน้ เริ่ มต้ นขึน้ ในนาม "บุคคลัภ ย์" (Book Club) โดย พระเจ้ าน้ องยาเธอกรมหมื่ น
มหิ ศ รราชหฤทั ย ซึ่ ง ขณะนัน้ ทรง ด ารงต าแหน่ ง เสนาบดี กระทรวง พระคลัง มหาสมบัติ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงตังพระทั
้
ยอย่างแน่วแน่ที่จะให้ มีสถาบัน การเงิน
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ของสยาม เป็ น ฐานรองรั บ การเติบ โตทางด้ า น เศรษฐกิ จ การเงิ น ของประเทศ จากการที่ โลก
ตะวันตกได้ ขยายเส้ นทางการค้ าทางทะเลมาสู่ดินแดนสยามเป็ นอย่างมาก ในยุคนัน้ ในขันแรกจึ
้
ง
ทรงริเริ่มดาเนินกิจการธนาคาร พาณิชย์เป็ นการ ทดลองในนาม "บุคคลัภย์" (Book Club)

ภาพประกอบ 3 ภาพอาคารสานักงานพระคลัง
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ต่อมากิจการทดลองประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั จึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ ตงเป็
ั ้ นธนาคารในนาม "บริ ษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุน
จ ากัด " (Siam Commercial Bank, Limited) เมื่ อ วัน ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ อย่างเป็ นทางการ นับตังแต่
้ นนั ้ มาและได้ กลายมาเป็ น "ต้ นแบบธนาคารไทย"
โดยริ เริ่ ม นาระบบ และ แนวคิดของการให้ บริ การ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริ การ บริ การบัญชี
กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้ เช็คมาให้ บริ การ แก่ประชาชน พร้ อมทังจั
้ ดตัง้
สาขาขึ ้น ทังในกรุ
้
งเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี ้ธนาคารยังมี ส่วนร่วม ในการก่อกาเนิดและ
วางรากฐานสหกรณ์การเกษตร ของประเทศ
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ภาพประกอบ 4 ภาพตราครุฑพ่าห์
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ปี พ.ศ. 2475 - 2500 มุง่ มัน่ ฟั นฝ่ าอุปสรรค
สยามประเทศต้ อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงครั ง้ ใหญ่ ทัง้ จากการเปลี่ ย นแปลง
ระบอบการปกครอง และจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บริ ษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจากัด ในขณะ
นัน้ ได้ เปลี่ ยนชื่ อตามนโยบาย "เชือ้ ชาตินิยม" ของรัฐบาลที่ เปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็ น
"ไทย" โดยเปลี่ยนมาเป็ น ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้ อมทัง้ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หาร
ของธนาคารใหม่ ให้ ผ้ บู ริ หาร ชาวไทยที่มีความรู้ ความสามารถได้ ขึ ้นเป็ นผู้บริ หาร แทนที่จะเป็ น
ชาวตะวันตกแบบเดิม โดยธนาคารยังคงยึดมัน่ ในนโยบายความมัน่ คงของธนาคารเป็ นสาคัญ และ
เนื่องจากธนาคาร ได้ สงั่ สมความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการเงินธนาคารจึงมีบทบาทในการ
อานวยความสะดวกด้ านการเป็ นแหล่ง เงินทุนและการ เป็ นตัวกลางด้ านการเงินระหว่างประเทศ
ให้ กับ พ่อค้ าตลอดช่วงสงครามการให้ ก้ ูยืม เงินเพื่ อสร้ างบ้ านการส่งเสริ ม พ่อค้ าคนไทยในการ
ประกอบธุรกิจให้ ได้ รับความสะดวกสบาย รวมทังการตั
้
งบริ
้ ษัทคลังสินค้ าเพื่อสร้ างความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า นอกจากนี ้ธนาคารได้ ถวายความ จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัว และบ าเพ็ ญ กุศ ล สาธารณประโยชน์ ด้ ว ยการถวายผ้ า พระกฐิ น การสร้ าง ตึก
โรงพยาบาลให้ แก่โรงพยาบาลศิริราช เป็ นต้ น
ปี พ.ศ. 2500 - 2516 หนุนเนื่องเมืองไทยพัฒนา
บทบาทของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็ นหนึ่งในฟั นเฟื องที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้ ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคที่ความมัน่ คงภายในประเทศ เป็ นเรื่ องที่ต้องให้
ความสาคัญมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระวังภัยจากลัทธิคอมมิ วนิสต์ ธนาคารยังคงมุ่งมัน่ ที่
จะวางรากฐานทางด้ าน
การเงินการธนาคารให้ แข็งแกร่ ง และมั่นคงขึน้ พร้ อมที่ จะเป็ น กาลังหล่อลื่ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจในด้ านอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน โดยธนาคารได้ ปรับปรุงระบบงานของธนาคารให้ ทนั สมัย
และมีประสิทธิภาพพร้ อมให้ บริ การลูกค้ า ทาการปรับปรุ งโครงสร้ าง การบริ หารงาน พร้ อมทังให้
้
ความสาคัญแก่งานด้ านทรัพยากรบุคคล ด้ วยธนาคารตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของบุคลากร
ภายในธนาคารจึงจัดให้ มีการพัฒนาพนักงานทังด้
้ านการบริ การและปฏิบตั ิการ จัดสวัสดิการให้ แก่
พนักงาน รวมทัง้ การทากิจ กรรมเพื่ อสังคม ทัง้ การทานุบารุ ง และจรรโลงพระพุทธศาสนา การ
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สนับ สนุ น การแพทย์ การสาธารณสุ ข พื น้ ฐานซึ่ ง บทบาท ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ใ นยุ ค นี ้
เปรี ยบเสมือนต้ นโพธิ์ที่ได้ หยัง่ รากลึก มีลาต้ นที่แข็งแรงและพร้ อมจะแตกกิ่งก้ านสาขาเป็ นไม้ ใหญ่
อย่างรวดเร็ว และสง่างาม
ปี พ.ศ. 2516 - 2531 แผ่สาขาล ้าหน้ านวัตกรรม
"มั่นคงด้ วยรากฐาน บริ การด้ วยนา้ ใจ" คือคาขวัญของธนาคารที่เกิดขึน้ ในยุคนี ้ ซึ่ง
เป็ นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สาคัญอีกครัง้ หนึง่ จากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 แต่ก็เป็ นยุคที่ธนาคารก้ าวไปข้ างหน้ า อย่างแข็งแกร่งด้ วย
รากฐานที่มนั่ คงพร้ อมการ
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนานาประการ เพื่อเข้ าสู่ยคุ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ทังการ
้
ปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารการขยายเครื อข่ายของธนาคาร ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ โดย
ธนาคารได้ นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในงานด้ านต่างๆ ของธนาคารทังที
้ ่สานักงานใหญ่ และ
สาขาต่างๆเพื่อให้ การบริ การลูกค้ าเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และถูกต้ องแม่นยา พร้ อมทังสร้
้ างมิติใหม่
ของการให้ บริ การ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้ วยการเปิ ดให้ บริ การ Automatic Teller
Machine (ATM) หรื อเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในขณะนัน้ ว่า "บริ การเงินด่วน" เป็ นธนาคารแรกในประเทศ
ไทย รวมถึงการให้ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-Banking) แก่ลูกค้ ารายบุคคล และอินโฟแบ
งกิง้ ธนาคารเพื่อธุรกิจ (Info-Banking) แก่ลูกค้ าองค์กร นอกเหนือจากการมุ่งมัน่ พัฒนา เพื่อการ
ให้ บริการลูกค้ าแล้ วนัน้ ธนาคารยังมุ่งส่งเสริ มการศึกษา ด้ วยการสนับสนุนทุนการศึกษา การก่อตัง้
"พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์" รวมทังการ
้ ทานุบารุง และจรรโลงพระพุทธศาสนา
การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตชุมชน ร่วมอนุรักษ์และ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของประเทศ

ภาพประกอบ 5 ภาพการโฆษณา ATM
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ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)

ปี พ.ศ. 2531 - 2540 ขยายธุรกิจสร้ างพันธมิตรสูส่ ากล
"ยุคทองของเศรษฐกิจไทย" และ "ปั ญหาเศรษฐกิจฟองสบู"่ ต่างเกิดขึ ้นในยุคนี ้ ซึ่งเป็ น
ยุคที่ธนาคาร และระบบสถาบันการเงิน อื่นๆ ในประเทศ ต่างก็เติบโตเคียงคูไ่ ปกับการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจและต้ องเผชิญปั ญหาเมื่อประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤตใน พ.ศ. 2540 ซึ่งในยุคนี ้
ผลการดาเนินงานของธนาคารในด้ านต่างๆ ได้ เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีการขยายธุรกิจอย่างรุดหน้ า
มั่นคง จนได้ รับการยกย่อง จากนิตยสารการเงินธนาคารให้ เป็ น "ธนาคารแห่งปี " (Bank of the
Year) ถึง 4 ปี ซ้อน คือ พ.ศ. 2532–2535 ในฐานะที่เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลงานเด่นสุดของการ
ธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างรอบด้ าน และจากการขยายตัวของธนาคาร รวมทังการเตรี
้
ยม พร้ อม
รองรับความเจริ ญ ในอนาคต ธนาคารจึงพิจารณา ย้ ายที่ทาการจากชิดลม ไปยังสานักงานใหญ่
แห่งใหม่ที่ SCB Park Plaza ในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ อาคารสานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของธนาคารนับได้
ว่าเป็ น อาคารอัจฉริ ยะแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ ประเทศไทย ได้
เผชิญกับปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ ปั ญหาการขาดความเชื่อมัน่ ในสถาบันการเงินของไทย
ธนาคารยังคงได้ รับความไว้ วางใจ และความเชื่อมัน่ จากลูกค้ าเป็ นอย่างสูง โดยยอดเงินฝากรวม
ของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540) มี อัตราเติบโตสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิ ชย์ ในปี
เดียวกันนี ้เองธนาคารได้ ทาการเพิ่มทุนอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรการ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยที่ การดาเนินงาน ของธนาคารทัง้ ทางด้ านธุรกิ จและด้ านกิ จกรรมองค์กร เพื่ อ
สังคมยังคงยึดมัน่ ในหลักการมุง่ ไปที่คณ
ุ ภาพและได้ ประสิทธิผลคุ้มค่า

ภาพประกอบ 6 ภาพอาคารสานักงานใหญ่ SCB Park Plaza
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ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)

ปี พ.ศ. 2541 - 2542 ก้ าวกล้ าฝ่ ามรสุม
ผลจาก"ปั ญ หาเศรษฐกิ จฟองสบู่"ได้ ส่งผลต่อเนื่ องต่อเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
แม้ แต่การดาเนินงานของธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ต่างได้ รับ ผลกระทบอย่างรุ นแรง จากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างหนักและจากการดาเนินมาตรการที่เข้ มงวดตามกรอบของ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF)ซึง่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ รับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จึง ถื อได้ ว่ายุคนี ้ เป็ นยุคที่ วิกฤตของ ธนาคารโดยมี ป ริ ม าณสินเชื่อ ด้ อยคุณ ภาพ เพิ่ม ขึน้
ตามลาดับธนาคารจึงมุ่งแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยการพยายามรักษาความพอเพียงของเงินกองทุน
การปรับปรุง โครงสร้ างหนี ้ การปรับปรุ งโครงสร้ างองค์กร ของธนาคาร และการตัดทอนรายจ่าย
ต่างๆ ซึ่งได้ รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพนักงานของธนาคารอย่างดียิ่ง พร้ อมทังการแก้
้
ปัญหา ใน
ระยะยาว ของธนาคาร ด้ วยการเพิ่มทุนที่สาเร็ จลุล่วงด้ วยดี ทังการ
้ เสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และการออกหุ้นกู้ที่ถือเป็ นการขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้ ใหญ่ที่สุด ของไทยโดย
ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง ในฐานะ Equity Deal of the Year ในเอเชี ย จาวารสารการเงิ น หลายฉบับ
นอกจากนี ้ธนาคารยังมุ่งเป็ น "ธนาคารที่ดีที่สดุ ในประเทศ" ผ่านการ ปรับปรุงโครงสร้ างระบบงาน
ต่างๆ การมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่ ชัดเจน รวมทังการบริ
้
หารจัดการที่โปร่งใส และเปิ ดเผยได้
จึงนับได้ ว่า ธนาคารได้ ผ่านพ้ นวิกฤต และพร้ อมสาหรับการก้ าวไปสู่การเติบโตอย่าง มัน่ คงในวัน
ข้ างหน้ าอย่างเต็มที่
ปี พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั คุณภาพ คุณธรรม ส่องนาอนาคต
"เราจะเป็ นธนาคารที่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมเลือก" (Bank of Choice
for Our Customers, Shareholders, Employees and Community) คือ วิสยั ทัศน์ของธนาคารใน
การ ดาเนินงานของศตวรรษใหม่ ที่มงุ่ สู่การเป็ นธนาคารที่ทกุ คนเลือก พร้ อมทังตระหนั
้
กถึงการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีของสังคมมี ก ารบริ ห ารงาน ด้ วยหลัก ธรรมาภิ บ าล ด้ วยจริ ยธรรม ตลอดจนการท า
ประโยชน์ คืนแก่สงั คม และเพื่อให้ สามารถบรรลุถึงวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ ธนาคารจึงกาหนดพันธกิจไว้
อย่ า งชัด เจนว่า จะมุ่ง พัฒ นาสู่ การเป็ น ธนาคารครบวงจรชัน้ น าของประเทศ (The Premier
Universal Bank) ซึ่งหมายถึงธนาคารที่ให้ บริ การทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการที่ ห ลากหลายของลูกค้ าทัง้ ลูกค้ ารายย่อ ย และลูก ค้ าธุรกิ จ และ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
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ทิศทางเศรษฐกิจ และการดาเนินธุรกิจ ธนาคารจึงได้ ดาเนิน "โครงการปรับปรุง ธนาคาร" (Change
Program) ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่เบื อ้ งหลัง การเปลี่ยนแปลงและความสาเร็ จของธนาคาร รวมทัง้
การพัฒ นา เครื อข่าย ในการให้ บริ การอย่างครบวงจร การพัฒ นาบริ การใหม่ๆ และการพัฒ นา
บุคลากรและ การดาเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจในเครื อ (SCB Group)

ภาพประกอบ 7 ภาพธุรกิจในเครื อ SCB
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ข้ อมูลเกี่ยวกับ SCB EASY APP
ลักษณะการให้ บริการ
SCB Easy Application เป็ นบริ การธนาคารออนไลน์รูปแบบใหม่ของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ ส าหรั บ ลู ก ค้ าที่ ใ ช้ งานโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน สะดวกกว่ า และง่ า ยกว่ า เดิ ม ด้ วย
ความสามารถในการท าธุ ร กรรมที่ ห ลากหลายกว่ า SCB Mobile Banking โดย SCB Easy
Application มี Graphic User Interface ที่ เ ข้ าใจง่ า ย พร้ อมบริ ก ารเสริ ม อี ก มายกมาย เช่ น
สามารถหาที่ตงของสาขาหรื
ั้
อตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิ ชย์ เป็ นต้ น ซึ่งจากการสารวจพบว่ามี
จ านวนผู้ ใช้ บ ริ ก าร SCB Easy Application เป็ นจ านวนมากเมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร Mobile
Application ของธนาคารอื่นๆ
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ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงช่องทางการทาธุรกรรมของธนาคารต่างๆ
ที่มา (it24hrs)
จุดเด่นของการให้ บริการ
1. สมัครใช้ บริ การและทารายการได้ ด้วยตนเอง (กรณี มีบัตร ATM, Speedy Cash
หรื อบัตรเครดิต) ผ่าน Application หรื อสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทวั่ ประเทศ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
2. SCB Easy Application จะแสดงข้ อมูลของลูกค้ าเป็ นข้ อมูลเดียวกับที่ ลูกค้ าได้
สร้ างไว้ ใน SCB Easy Net (กรณีสมัครใช้ บริการผ่าน www.scbeasy.com)
3. สามารถจัดการบัญชีต่างๆ ได้ ผ่าน SCB Easy Application ตลอดจนสามารถทา
ธุรกรรมต่างๆ ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชัว่ โมง ทังการตรวจสอบยอกเงิ
้
นคงเหลือ การโอนเงิน การ
เติมเงิน การจ่ายบิล
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ลูกค้ าปั จจุบนั ของ SCB Easy Net สามารถใช้ บริ การ SCB Easy Application ได้
โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ผ่านอินเทอร์ เน็ตแลละติดตังโปรแกรมลงในโทรศั
้
พท์มือถือเสร็ จแล้ ว
ระบุ Login Name และ Password ที่ ใ ช้ กั บ SCB Easy Net เลื อ กเบอร์ โ ทรศั พ ท์ เพื่ อ รั บ OTP
จากนันท
้ าการกาหนด PIN 6 หลักเพื่อเข้ าใช้ งาน (กรณีเข้ าใช้ บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ ในครัง้ แรก)

36
ข้ อมูลที่แสดงจะเป็ นข้ อมูลเดียวกับ SCB Easy Net เช่น บัญชีต่างๆ ที่สร้ างไว้ หรื อหากต้ องการ
เพิ่ม / ลดบัญชีทา่ นก็สามารถทาผ่าน SCB Easy Application ได้ เช่นกัน
2. สาหรับลูกค้ าใหม่ต้องสมัครใช้ บริ การ ผ่านสาขาหรื อทารายการด้ วยตนเอง (กรณี
มีบตั ร ATM, Speedy Cash หรื อบัตรเครดิต) และกาหนด PIN 6 หลักเพื่อเข้ าใช้ บริการ
การใช้ งาน SCB Easy Application
1. เมื่อผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “เริ่มใช้ งาน” ระบบจะแสดงหน้ าเข้ าสูร่ ะบบ ดังรูป

ภาพประกอบ 9 ภาพแสดงหน้ าจอเข้ าสูร่ ะบบ
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม
เพื่อให้ ระบบแสดง Left Hand Side Menu การแสดงเมนู
ย่อย ใน Left Hand Side แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีที่ผ้ ใู ช้ ยงั ไม่ได้ ทาการ Login (Pre-Login)
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ภาพประกอบ 10 ภาพแสดง Left Hand Side Menu (Pre-Login)
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
ด้ านล่างซ้ ายของ Left Hand Side Menu (Pre-Login) ระบบแสดง VERSION ของ
application
1.1 เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “เข้ าสู่ระบบ” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอเข้ าสู่ระบบ ที่ใช้ ใน
การ Login เข้ าสูร่ ะบบของโปรแกรม ดังรูป

ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงหน้ าจอเข้ าสู่ระบบ
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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1.2 เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “เกี่ยวกับเรา” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอ เกี่ยวกับเรา ดังรูป

ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงหน้ าจอสมัครใช้ บริ การ
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
2. กรณี ที่ ผ้ ูใช้ ท าการ Login ส าเร็ จ (Post-Login) กรณี ที่ ผ้ ูใช้ ท าการ Login ส าเร็ จ
(Post-Login) ผู้ใช้ จะพบกับ Left Hand Side Menu ดังรูป

ภาพประกอบ 13 แสดง Left Hand Side Menu (Post-Login)
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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- ด้ านบนขวาของ Left Hand Side Menu (Post-Login) ระบบแสดง วัน ที่ แ ละ
เวลา ที่เข้ าสูร่ ะบบครัง้ ล่าสุด
- ด้ านล่างซ้ ายของ Left Hand Side Menu (Post-Login) ระบบแสดง VERSION
ของ application
เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปในเมนูยอ่ ยแต่ละอัน ผู้ใช้ จะพบกับ Function ที่แตกต่างกันดังนี ้
1. เมื่อผู้ใช้ กดปุ่ ม

(Logo SCB) ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอสรุปยอดเงิน ดังรูป

ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงหน้ าจอแสดงยอดเงิน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “จ่ายบิล” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอจ่ายบิล ดังรูป

ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงหน้ าจอจ่ายเงิน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “เติมเงิน” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอเติมเงิน ดังรูป

ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงหน้ าจอเติมเงิน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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3. บัญชีของฉัน ผู้ใช้ จะพบกับ Function ต่างๆ ดังนี ้
- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “เงินฝาก” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอเงินฝาก ดังรูป

ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงหน้ าจอเงินฝาก
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “บัตรเครดิต” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอบัตรเครดิต ดังรูป

ภาพประกอบ 18 ภาพแสดงหน้ าจอบัตรเครดิต
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)

42

- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “สินเชื่อ” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอสินเชื่อ ดังรูป

ภาพประกอบ 19 ภาพแสดงหน้ าจอสินเชื่อ
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “ลงทุน” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอลงทุน ดังรูป

ภาพประกอบ 20 ภาพแสดงหน้ าจอลงทุน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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- เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “จัดการบัญชี” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอจัดการบัญชี ดังรูป

ภาพประกอบ 21 ภาพแสดงหน้ าจอจัดการบัญชี
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
4. รายการโปรด ผู้ใช้ จะพบกับ function ต่างๆ ดังนี ้
- เมื่ อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “รายการโอนเงิน ” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอรายการโปรด :
รายการโอนเงิน ดังรูป

ภาพประกอบ 22 ภาพแสดงหน้ าจอรายการโปรด: รายการโอนเงิน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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- เมื่ อ ผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “รายการจ่ายบิล ” ผู้ใช้ จ ะพบกับหน้ าจอรายการโปรด:
รายการจ่ายบิล ดังรูป

ภาพประกอบ 23 ภาพแสดงหน้ าจอรายการโปรด: รายการจ่ายบิล
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
- เมื่ อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “รายการเติม เงิน ” ผู้ใช้ จ ะพบกับหน้ าจอรายการโปรด:
รายการเติมเงิน ดังรูป

ภาพประกอบ 24 ภาพแสดงหน้ าจอรายการโปรด: รายการเติมเงิน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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5. เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “รายการล่วงหน้ า” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอรายการล่วงหน้ า ดัง
รูป

ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงหน้ าจอรายการล่วงหน้ า
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
6. เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “ข่าวสารและการแจ้ งเตือน” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอข่าวสาร
และการแจ้ งเตือน ดังรูป

ภาพประกอบ 26 ภาพแสดงหน้ าจอข่าวสารและการแจ้ งเตือน
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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7. เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “เกี่ยวกับเรา” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอเกี่ยวกับเรา ดังรูป

ภาพประกอบ 27 ภาพแสดงหน้ าจอเกี่ยวกับเรา
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
8. เมื่อผู้ใช้ กดเข้ าไปใน “ตังค่
้ า” ผู้ใช้ จะพบกับหน้ าจอตังค่
้ า ดังรูป

ภาพประกอบ 28 ภาพแสดงหน้ าจอตังค่
้ า
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
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9. เมื่อผู้ใช้ งานต้ องการออกจากระบบ สามารถกดปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื่อออกจาก
ระบบ ระบบจะทาการออกจากระบบ และแสดงหน้ าจอเข้ าสูร่ ะบบ ดังรูป

ภาพประกอบ 29ภาพแสดงหน้ าจอเข้ าสู่ระบบ
ที่มา (ธนาคารไทยพาณิชย์)
งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(อาริ ยา, 2558) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความ
ไว้ ใจในการซื ้อสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มีอายุ 30 – 39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
องค์ประกอบของเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้ หา และความไว้ วางใจในการซือ้ สินค้ า
ด้ านผู้ขายสินค้ ามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่วมกันพยากรณ์การ
ตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าแบรนด์ เ นมผ่ า นเว็ บ ไซต์ พ าณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครได้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 72.80 ในขณ ะที่ อ งค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ พ าณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ านรู ป แบบ ด้ านชุ ม ชนเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ด้ านการปรั บ แต่ ง ด้ านการ
ติดต่อสื่ อสาร ด้ านการเชื่อมโยง ด้ านการพาณิ ชย์ และความไว้ วางใจในการซื อ้ สินค้ าด้ านการ
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ปกป้องผู้บริ โภคไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(อาภาภรณ์ & วริ น ทรา ศิ ริ สุท ธิ กุ ล , 2555) ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ที่เคยสั่งซือ้ สินค้ าหรื อ
บริ การผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 31 ปี ขึ ้นไป มีระดับการศึ กษาสูงสุดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน
บริ ษั ท เอกชน มี รายได้ ต่อ เดื อ นต่ า กว่า หรื อ เท่ า กับ 10,000 บาท และมี ถิ่ น ที่ อ ยู่อ าศัย อยู่ใ น
กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล โดยผู้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ด้ า น
องค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ในด้ านรู ปลักษณ์ ด้ านส่วนประกอบที่ เป็ นเนือ้ หา และด้ านการติดต่อ
ค้ าขาย อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนในด้ านความเป็ นชุมชน ด้ านการทาให้ ตรงความต้ องการเฉพาะ
ของลูกค้ า ด้ านการติดต่อสื่ อสารและด้ านการเชื่ อมโยง อยู่ในระดับ มาก และผู้บ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นต่อระดับความสาคัญของปัจจัยด้ านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริ โภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าผ่าน
ทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกัน ในด้ านความถี่ตอ่ ปี และ
ด้ านพฤติกรรมการกลับมาซือ้ สิ นค้ าหรื อใช้ บริ การอี กครัง้ เมื่ อได้ รับข่าวสารเกี่ ยวกับสินค้ าและ
บริการใหม่จากเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย
ปั จ จัย ด้ านองค์ ป ระกอบเว็ บ ไซต์ 7C ด้ า นส่วนประกอบที่ เนื อ้ หา มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ
ไทยด้ านความถี่ตอ่ ปี ส่วนด้ านการเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
ผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ด้ านพฤติกรรมการกลับมาซือ้
สินค้ าหรื อใช้ บริ การอีกครัง้ เมื่อได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การใหม่จากเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย
(ลดาพร, 2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อธุรกิจออนไลน์ จากผลการศึกษาพบว่า ใน
ปั จจุบนั การติดต่อซื ้อขายได้ นาระบบเครื อข่ายสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ กับการซื ้อขาย สินค้ าโดย
ใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นการเชื่อมโยง จึงทาให้ แนวโน้ มของการพัฒนาเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตเพื่อ
ตอบ สนองการค้ า ระบบออนไลน์ของธนาคารที่ส่งเสริ มการค้ าในระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้
อีกทาง การสร้ างเว็บไซต์ให้ ตรงกับ ความต้ องการของลูกค้ าเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ กับรู ปแบบ
เว็บไซต์ที่เปรี ยบองค์กรเสมือนอีกรู ปแบบนัน้ สามารถสรุ ปความสาคัญของปั จจัยด้ านปั จจัยซึ่ง
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ผู้ใช้ บ ริ ก ารให้ ค วามส าคัญ ผลการวิ เคราะห์ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ กับ การสร้ างเว็ บ ไซต์ ที่
ต้ องการให้ บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ เมื่อนามาเรี ยบเรี ยงตามลาดับความสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางการ
พัฒนาเว็บไซต์ ไว้ ดงั นี ้
Customization (ด้ านความเป็ นส่วนตัว) เป็ นสิ่งแรกที่ผ้ ซู ือ้ คานึงถึงเป็ นอันดับแรกเนื่อง
ด้ วยรูปแบบการให้ บริ การที่สามารถปรับแต่งการใช้ งานให้ มีความเหมาะสมกับ Connection (ด้ าน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตอ่ กับกลุ่มเป้าหมาย ทาความเข้ าใจพวก
เขาในเชิงลึกมากขึ ้น ต้ องรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมในรูปแบบใดของคุณบ้ าง Content (ด้ าน
เนื ้อหา) ในด้ านเกี่ยวกับข้ อมูลที่ใช้ ใน การนาเสนอ โดยอาจอยู่ในรู ปของข้ อความ (Text) รูปภาพ
(Picture) หรื อ มัล ติ มี เดี ย (Multimedia) ที่ เป็ นสื่ อ ผสมทัง้ ภาพและเสี ย งก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
น่ า สนใจ Commerce (ด้ านธุ ร กิ จ การค้ า) เป็ นการออกแบบ ขัน้ ตอนการพร้ อมทั ง้ อธิ บ าย
รายละเอียดของวิธีการและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ไว้ อย่างชัดเจนในทุก ๆ กิจกรรม ทังนี
้ ้เพื่ออานวยความ
สะดวก ประกอบด้ วย การอธิ บายรายละเอียดวิธีการสั่งซือ้ สินค้ า ระบบการลงทะเบียนสมาชิ ก
ระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่วนบุคคล ระบบชาระเงิน Context (ด้ านบริ บท) ส่วน
ใหญ่เราจะนึกถึงข้ อมูลที่ลกู ค้ า ให้ ไว้ กบั เว็บไซต์มีการวางโครงร่างของการจัดองค์ประกอบบนหน้ า
เว็บเพื่ อ สื่ อความหมายให้ ง่ายต่อการรับ รู้ และการใช้ ง าน Communication (ด้ านการสื่ อสาร)
ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้ บริ การในเว็บไซต์ ประกอบด้ วย อีเมล์ ระบบแจ้ งข่าวสาร
และ Community (ด้ านสังคม) การรวมตัวของกลุม่ คน จานวนหนึง่ เว็บไซต์ก็ถือเป็ นบริการรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถนามาใช้ และสร้ างให้ เกิด Community จะเหมือนกับสังคมอีกสังคมหนึ่งของเค้ า ที่
สามารถเข้ าไปมีปฏิสัมพันธ์ มีการพูดคุย ทากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่น ๆ ในเว็บไซต์นนั ้ ๆ ซึ่งเป็ น
การเพิ่มมูลค่า (Value) ให้ กบั เว็บไซต์ได้ ในระยะยาว
(นิอาอีดา, 2559) ได้ ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความจงรัก ภักดีของ
ลูกค้ าผ่านการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า : กรณี เว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบธุรกิ จสู่
ผู้บริโภคในประเทศไทย ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น
ร้ อยละ 64.5 และส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.9 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 71.1 อาชีพส่วนใหญ่คือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น
ร้ อยละ 32.2 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ปั จ จัย ด้ า นพฤติก รรมในการซื อ้ สิ น ค้ าผ่า นเว็บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ ชื่อเว็บไซต์ที่ซื ้อสินค้ า ประเภทของสินค้ า และลักษณะการซื ้อสินค้ า โดยแจก
แจงเป็ นค่าร้ อยละ สามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ คือ ชื่ อเว็บไซต์ที่ซือ้ สินค้ าส่วนใหญ่ เป็ นเว็บไซต์
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Lazada.co.th รองลงมาคือเว็บไซต์ Zalora.co.th และเว็บไซต์ Weloveshoping.com คิดเป็ นร้ อย
ละ 20.0 ร้ อยละ 8.8 และ 4.0 ตามลาดับ และประเภทสินค้ าส่วนใหญ่เป็ นเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
แฟชัน่ คิดเป็ นร้ อยละ 48.0 รองลงมาคือเครื่ องสาอาง คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 และส่วนใหญ่ลกั ษณะ
การซื อ้ สิ น ค้ าเป็ น ลัก ษณะแบบ True Loyalty คื อ มี ค วามรู้ สึก ดี กับ เว็บ ไซต์ ที่ ซื อ้ สิ น ค้ า และจะ
กลับไปซื ้อสินค้ าจากเว็บไซต์ดงั กล่าวอีก คิดเป็ นร้ อยละ 87.5 ซึง่ ผลการวิเคราะห์สมมติฐานสรุปได้
ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าในการซือ้
สิ น ค้ าผ่ า นเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า มี ก ารสื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง สุ ด ส่ ว น
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ าต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าในการซื ้อสินค้ าผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ ามีความสัมพันธ์กนั
(ชัช ฎาภรณ์ , 2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ KTB
Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26 - 33 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000
บาท โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อีกทังส่
้ วนใหญ่ร้ ูจกั บริการ KTB Netbank
จากตัวเอง มักใช้ บริ การในช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. ใช้ บริ การที่บ้าน มีเหตุผลที่เลือกใช้ บริ การ
คือ สะดวกในการทาธุรกรรม โดยใช้ บริการ KTB Netbank ทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อจ่ายชาระค่า
สิ น ค้ า และค่า บริ ก ารต่า ง ๆและในอนาคตจะใช้ บ ริ ก าร KTB Netbank มากขึ น้ ผลการศึก ษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผู้ใช้ บริ การ
KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับความพึงพอใจเป็ นรายด้ านพบว่า
อยู่ในระดับ เห็ น ว่ามี ค วามส าคัญ มากที่ สุด คื อ ด้ า นราคาค่าบริ ก าร และอยู่ในระดับ เห็ น ว่า มี
ความสาคัญมาก คือ ด้ านกระบวนการบริ การ ด้ านสภาพแวดล้ อมการบริ การ ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านผู้ให้ บริการ และด้ านการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี ้ผลการทดสอบ
สมมติฐานปั จ จัยด้ านยอมรับเทคโนโลยี มี ความสัม พันธ์ ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ KTB
Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
(กฤษฎี , 2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจอง
ห้ องพัก ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ น หญิ ง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด มี ก ารศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้ างบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ สว่ นตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 30,000
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับ
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การศึก ษา และอาชี พ ที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารจองห้ อ งพัก ผ่า นระบบ
อิน เทอร์ เน็ต แตกต่างกัน ปั จ จัยประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอายุ และรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ นที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริการจองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน
(แ. กัล ยา & สิ ฎ ฐากร ชูทรัพ ย์ , 2549)ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้ าที่ มี ต่อการ
ให้ บริ การของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผล
การศึกษาค้ นพบว่า
1. ลูกค้ ามีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของธนาคารโดยรวม ด้ านอาคารสถานที่ ด้ าน
พนักงาน และด้ านการให้ บริ การอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านข้ อมูล /ข่าวสาร มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของลูก ค้ า ที่ มี ส ถานภาพต่างกัน ต่อ การให้ บ ริ ก ารของ
ธนาคาร ดังนี ้ ลูกค้ าที่ มี เพศ อาชี พ และประเภทต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของ
ธนาคารโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนลูกค้ าที่มีการศึกษาและความถี่ในการใช้ บริ การต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้ บริการของธนาคารโดยรวมไม่แตกต่างกัน
(พิมานมาศ & ณักษ์ กุลิสร์ , 2552) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริ โภค
ของลูก ค้ า ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม การใช้ บ ริ ก ารร้ าน Sorbet & Sherbet โกลเด้ น เพลซ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 32 ปี อาชีพ พนักงานเอกชน
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ ตอ่ เดือน 25,001 – 35,000 บาท
2. ลูกค้ ามีระดับความพึงพอใจด้ านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้ านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
และด้ านบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรม
การใช้ บริ การร้ าน Sorbet & Sherbet โกลเด้ น เพลซ ทางด้ านการกลับมาใช้ บริ การในอนาคต โดย
มี ค วาม สัม พัน ธ์ ระดับ ต่ า ส่ว นด้ า นราคา และด้ านกระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ าน Sorbet & Sherbet โกลเด้ น เพลซ ทางด้ านการกลับมาใช้ บริ การใน
อนาคต โดยมี ค วาม สัม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลาง ส่ ว นด้ า นการแนะน าบุค คลอื่ น มาใช้ บ ริ ก าร มี
ความสัมพันธ์ระดับต่า ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้
บริ การร้ าน Sorbet & Sherbet โกลเด้ น เพลซ ทางด้ านการแนะนาบุคคลอื่นมาใช้ บริ การ โดยมี
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะดับ ปานกลางและด้ านในอนาคตจะใช้ บริ ก ารมากขึ น้ หรื อ น้ อยลง โดยมี
ความสัมพันธ์ ระดับต่า ส่วนด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้ บริ การร้ าน Sorbet & Sherbet โกลเด้ น เพลซ ทางด้ านในอนาคตจะใช้ บริ การ
มากขึ ้นหรื อน้ อยลง โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
(พรวิมล & ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ , 2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า
1. ลักษณะด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี ขึ ้นไป มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท ความถี่ ในการใช้ บริ การ 1 – 2 ครัง้ / สัป ดาห์ และลักษณะงานที่ ใช้ ท า
รายการมากที่สุด คือ รายการฝากผู้ใช้ บริ การมีความรู้ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้ บริ การมี
ทัศนคติตอ่ เครื่ องคิวอัจฉริยะโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านคุณ ภาพ อยู่ในระดับดีและผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจต่อเครื่ องคิว
อัจฉริยะโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับความถี่ ในการใช้ บริ การต่อสัปดาห์และลักษณะงานที่ใช้ บริ การ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้ บริการเครื่ องคิวอัจฉริ ยะแตกต่างกัน
2. ความรู้ความเข้ าใจของผู้ใช้ บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใช้ บริการเครื่ องคิวอัจฉริ ยะ
3. ทัศนคติของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อเครื่ องคิวอัจฉริ ยะโดยรวมและรายด้ าน ด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านคุณ ภาพ มี ความสัม พันธ์ กับ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้
บริการเครื่ องคิวอัจฉริ ยะ
(ณัฐธิดา & ธัชชัย, 2556) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การผ่านระบบ
e-banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากการศึกษาพบว่า
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การระบบ e-banking ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ทัง้ ใน
ภาพรวมและรายด้ านทุกด้ านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปร เพศ รายได้ และความถี่ใน
การใช้ บริ การระบบ e-banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การระบบ e-banking ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ส่วนตัวแปรด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ระดับการศึกษา
อาชี พ และอายุ ไม่มี ผ ลต่อความพึงพอใจต่อการใช้ บ ริ ก ารระบบ e-banking ของธนาคารไทย
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พาณิชย์ ปั ญหาในการใช้ บริการผ่านระบบ e-banking ด้ านความปลอดภัย และด้ านความสะดวก
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจโดยรวม
(วัชราภรณ์ , 2555) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการให้ บริ การของพนักงานธนาคารกรุง
ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหญิ ง อายุ 21 – 30 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป้ น พนั ก งาน
บริ ษัทเอกชนหรื อลูกจ้ าง รายได้ 15,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน ส่วนมากติดต่อธนาคารในช่วง
เช้ าก่อน 11.00 น. โดยทาธุรกรรมในด้ านการฝากเงิน – ถอนเงินมากที่สุด และใช้ เวลาในการทา
ธุรกรรมกับธนาคารน้ อยกว่า 15 นาที
ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา
พูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้ านรูปลักษณ์เป็ นด้ านที่ลกู ค้ าที่มาใช้ บริการมีความ
พึงพอใจสูงที่สดุ รองลงมาเป็ นด้ านความน่าเชื่อถือและความไว้ วางใจ ส่วนด้ านที่ลกู ค้ ามีความพึง
พอใจน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการดูแลเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล โดยเมื่อทาการเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจของลูกค้ าตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ ามีความแตกต่าง
กัน เมื่ อ ลู ก ค้ า มี ร ะดับ การศึ ก ษา รายได้ ช่ ว งเวลาที่ ติ ด ต่ อ ราชการ การท าธุ ร กรรมด้ า นการ
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิ ดบัญ ชี และเวลาในการทาธุรกรรมแตกต่างกัน สาหรับ
ลูกค้ าที่มีเพศ อายุ อาชีพ การทาธุรกรรมด้ านการลงทุนและการออมทรัพย์รูปแบบอื่น การกู้เงิน
และการทาธุรกรรมอื่นๆ แตกต่างกันไม่ทาให้ ความพึงพอใจในการใช้ บริการธนาคารแตกต่างกัน
ทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่นามาใช้ ในการวิจัยในครั ง้ นี ้
แนวคิด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิ จัย อ้ า งอิ ง ของ (ศิ ริวรรณ, 2538) จาก
แนวคิดที่กล่าวว่าลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้ ของประชากร
ที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมายรวมทังสอดคล้
้
องต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดนี ้
มาใช้ เป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ใน การใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพ าณิ ชย์ จ ากั ด (ม ห าชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs) ผู้วิจยั อ้ างอิงของ (ศิริวรรณ, 2546)
จากแนวคิด กล่าวว่า ในการท าเว็บ ไซต์ให้ ป ระสบความส าเร็ จ และมี คนเข้ ามาใช้ บ ริ การอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ด้ าน ดังนี ้
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1. ด้ านองค์ประกอบ
2. ด้ านเนื ้อหา
3. ด้ านความเป็ นชุมชน
4. ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า
5. ด้ านการสื่อสาร
6. ด้ านการเชื่อมโยง
7. ด้ านการค้ า
ซึง่ แต่ละด้ านมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของ ธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยจึงได้ น าเอาแนวคิดนี ม้ าใช้ เป็ น แนวทางในการค้ น คว้ าหา
คาตอบเกี่ ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิด เกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจ โดยอ้ างอิ ง ของ (ศิริว รรณ, 2546) ได้ ให้ ค วามหมาย
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ วา่ ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นความรู้สึกจากประโยชน์ของ
คุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์ และประโยชน์จากการบริ การ อันเกิดจากประสบการณ์ และความรู้ ใน
อดีตของผู้ใช้ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นการแสดง ออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้บริ โภค
ต่อการบริการ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แนวคิดของผู้วิจยั ท่านอื่นๆ ดังนี ้
(กฤษฎี , 2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจอง
ห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ งผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดปั จจัย
ประชากรศาสตร์ มาใช้ ในการออกแบบสอบถาม โดยเน้ นศึกษาเรื่ องปัจจัยประชากรศาสตร์
(อาภาภรณ์ & วริ น ทรา ศิ ริ สุท ธิ กุ ล , 2555) ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยอดนิยมของประเทศ
ไทย ซึง่ ผู้ทาวิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs) มาปรับใช้ ในการศึกษาวิจยั และ
นามาใช้ เป็ น กรอบแนวคิด และออกแบบเครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ซึ่ง ได้ เน้ น ศึก ษาเรื่ อ งปั จ จัย
การตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
(อาริ ยา, 2558) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความ
ไว้ ใจในการซื ้อสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั ได้ นาองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์ มาใช้ ในการ
ออกแบบสอบถาม โดยเน้ นศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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(นิอาอีดา, 2559) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้ าผ่านการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่งผู้ทาวิจยั ได้ นาข้ อมูลมาปรับใช้ ในการศึกษาวิจัย
โดยเน้ นศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของเว็บไซต์
(พรวิมล & ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ , 2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการเครื่ องคิวอัจฉริ ยะของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ทาวิจยั
ได้ นาแนวคิดประชากรศาสตร์ และทฤษฎีความพึงพอใจมาใช้ ประกอบในการศึกษาวิจยั และการ
ออกแบบสอบถาม โดยเน้ นศึกษาเรื่ องแนวคิดประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการ
และอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการวิจยั ซึ่งประกอบด้ วย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือ
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ได้ มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี ้
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นแบบวิจัยเชิ งส ารวจ (Exploratory Research) เก็ บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การ SCB EASY
APP กับ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นคือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การบัตร SCB EASY
APP กับ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการคานวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรที่ แน่น อน (Non population) เพื่ อ กาหนดกลุ่ม ตัวอย่าง ดัง นี ้ (ว. กัลยา,
2546)
n = Z2
4E2
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โดย

n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
E = ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ ไม่เกิน 5%
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยแทนค่าที่ ระดับ ความน่าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ 95%
จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะมีค่า E = 0.0025 ซึ่งจะได้ ผล
ดังนี ้
n = (1.96) 2
4(0.05)2
= 385
ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ได้ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามที่ ไม่
สมบูรณ์ไว้ ผู้วิจยั จึงได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างเท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทาวิจยั
ทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non – Probability Sampling)
โดยขันตอนการสุ
้
ม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการหา
ตัวอย่างกลุ่มผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)ใน
เขตกรุ งเทพมหานครโดยคัดเลื อกจากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ านวน 5 สาขาที่ มี ก ารขาย SCB
EASY APP สูงที่สดุ (Intranet)
1. สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง (วิทยาเขตหัวหมาก)
2. สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (สาเพ็ง)
3. สาขาถนนศรี นครินทร์ (ซีคอนแสควร์ )
4. สาขาซีคอนสแควร์
5. สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการกาหนดจานวน
ตัวอย่างที่จะทาการสารวจทัง้ 5 สาขา สาขาละ 80 คน รวมทังสิ
้ ้น 400 คน
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ตาราง 2 แสดงการสุม่ ตัวอย่างโดยการกาหนดโควตาตามทาเล/ที่ตงั ้ ที่กาหนดไว้
ทาเล/ที่ตงั ้

จานวนตัวอย่าง

สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง (วิทยาเขตหัวหมาก)

80

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (สาเพ็ง)

80

สาขาถนนศรี นครินทร์ (ซีคอนแสควร์ )
สาขาซีคอนสแควร์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ

80
80
80

รวม

400

ขัน้ ตอนที่ 3 การสุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ
เก็บ รวบรวมข้ อมูล โดยนาแบบสอบถามที่ ได้ เตรี ยมไว้ จัดเก็ บข้ อมูล ณ สาขาของธนาคารไทย
พาณิชย์ทงั ้ 5 สาขาตามที่กาหนดในขันตอนที
้
่ 2 สาขาละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจานวนที่
ต้ องการ
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นคาถามชนิดปลายปิ ด (Close-End response question)
ซึ่งผู้วิจัยได้ ออกแบบและสร้ างขึน้ จากการรวมรวบและศึกษาข้ อมูลจากตารา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ย วข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและสร้ างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั โดยได้ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์
แบ่ง ค าถามออกเป็ น 7 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นองค์ ป ระกอบ ด้ า นเนื อ้ หา ด้ า น
ปฏิสมั พันธ์ ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า ด้ านการสื่อสาร ด้ านการเชื่อมโยง และด้ านการค้ า
โดยเป็ น แบบสอบถามปลายปิ ดมี จ านวน 20 ข้ อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตรวัด
(Likert scale) ซึง่ แต่ละคาถามมีคาตอบให้ เลือกตามระดับความคิดเห็นโดยใช้ ระดับข้ อมูลประเภท
อันตรภาค (Interval scale) โดยมีการกาหนดระดับการให้ คะแนน ดังนี ้
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ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
มาพิจารณาระดับความถี่ มีวิธีการคานวณหาความกว้ างของอันตรภาคชัน้ (Interval Scales) โดย
ใช้ สตู รดังนี ้ (วิเชียร, 2538)
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
ชันสู
้ งสุด – ชันต
้ ่าสุด
จานวนชัน้
=
(5–1) / 5
=
0.8
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็นของ
ผู้บ ริ โภคต่อ ปั จ จัย การตลาดทางเว็ บ ไซต์ ต่อ การใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ในระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ในระดับไม่ดีมาก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดมีจานวน 3 ข้ อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตร
วัด (Likert scale) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้ เลือกตามระดับความพึงพอใจ โดยใช้ ระดับข้ อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีการกาหนดระดับการให้ คะแนน ดังนี ้
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ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอย่างมาก
ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไม่พงึ พอใจ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นพึงพอใจอย่างมาก
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและแจกแจงความถี่แล้ ว จะใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
มาพิจารณาระดับความถี่ มีวิธีการคานวณหาความกว้ างของอันตรภาคชัน้ (Interval Scales) โดย
ใช้ สตู รดังนี ้ (วิเชียร, 2538)
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้
=
ชันสู
้ งสุด – ชันต
้ ่าสุด
จานวนชัน้
=
(5–1) / 5
=
0.8
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะโดยทัว่ ไปของผู้บริ โภค จานวน 6 ข้ อ ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ
ปลายปิ ด (Close-End response question) แบบหลายตัว เลื อ กโดยให้ เลื อ กตอบเพี ย ง 1 ข้ อ
(Multiple choices) ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล 2 รูปแบบ คือ
- แบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ เพศ สถานภาพ และอาชีพ
- แบบการเรี ย งล าดับ (Ordinal scale) จ านวน 3 ข้ อ ได้ แ ก่ อายุ ระดับ การศึก ษา
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1. เพศ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1 เพศชาย
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1.2 เพศหญิง
2. อายุ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) แบบสอบถาม
ชนิดปลายปิ ด (Closed-Ended response question) โดยการกาหนดช่วงอายุ
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
ข้ อมูลรายงานผลสารวจภาวการณ์ ทางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2557
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ ใช้ เกณฑ์การสารวจผู้มีงานทาอายุตงแต่
ั ้ 15 - 60 ปี ดังนัน้ การวิจยั
ในครัง้ นี ้จึงได้ ใช้ ชว่ งอายุดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่วงอายุ โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 5 ช่วง
ดังนี ้
ช่วงอายุ = 60 – 15 = 9
5
ช่วงอายุที่ใช้ ในแบบสอบถาม ดังนี ้
2.1 15 – 23 ปี
2.2 24 – 32 ปี
2.3 33 – 41 ปี
2.4 42 – 50 ปี
2.5 51 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
4.1 โสด
4.2 สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
4.3 หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
5. อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
5.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ห้ างร้ าน
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5.4 เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
5.5 แม่บ้าน/พ่อบ้ าน
5.6 อื่นๆ โปรดระบุ………………….
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
โดยกาหนดช่วงรายได้
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
การกาหนดรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนขันต
้ ่า ซึ่งคานวณจากอัตรารายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ20,892 บาทต่อครัวเรื อน (สานักงานสถิติแห่งชาติ) ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึง
ได้ ใช้ ช่วงรายได้ ดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่วงรายได้ โดยแบ่งช่วงรายได้ ออกเป็ น 5 ช่วง
ดังนี ้
ช่วงรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน = 70,000 –20,000
= 10,000 บาท
5
แบ่งช่วงรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ใช้ ในแบบสอบถาม ดังนี ้
6.1 20,000 – 29,999บาท
6.2 30,000 – 39,999 บาท
6.3 40,000 – 49,999 บาท
6.4 50,000 – 59,999 บาท
6.5 มากกว่า 60,000 บาทขึ ้นไป
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัย
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ ยวข้ องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ และความพึงพอใจ และสร้ างแบบสอบถามเพื่อใช้ ทาการทดสอบ โดย
แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึน้ มา จะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ นิ ย ามศัพ ท์ และกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
3. สร้ างแบบสอบถามซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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- ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ที่มีตอ่ การใช้ บริการ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน 20 ข้ อ
- ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน 4 ข้ อ
- ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จานวน 6 ข้ อ
4. น าแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เสนอคณะกรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
5. นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อแบบสอบถามที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริ โภคจานวน 40 ชุด แล้ วนาผลที่ได้ ไปใช้ ทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดย
ใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
2550) ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 <α< 1 โดยค่าที่ใกล้ เคียง 1 มากแสดงถึงความเชื่อมัน่ ที่สงู โดยทังนี
้ ้ค่าความเชื่อมัน่
ที่ยอมรับได้ จะต้ องมีค่าเกิน 0.70 (ว. กัลยา, 2546) โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ตามข้ อมูล
ดังนี ้
ปัจจัยการตลาดทางเว็ปไซต์
ด้ านองค์ประกอบ
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.826
ด้ านเนื ้อหา
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.794
ด้ านความเป็ นชุมชน
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.819
ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.868
ด้ านการสื่อสาร
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.778
ด้ านการเชื่อมโยง
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.815
ด้ านการค้ า
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.760
ความพึงพอใจ
มีคา่ ความเชื่อมัน่
.805
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บ รวมรวบข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง แล้ วนามาวิเคราะห์
เพื่อการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
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ในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวบรวม
ข้ อมูลจาก 2 แหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูวิจยั ได้ มาจากการใช้ แบบสอบถามเก็บ
ข้ อมูล จากกลุ่ม ตัวอย่าง 400 คน โดยเป็ น กลุ่ม ผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่ ใช้ บริ การ เคยใช้
บริ การ และมีความต้ องการใช้ บริ การ SCB EASY APP ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยทาการแจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ผ้ ูวิจยั ได้ กาหนดไว้
แล้ วรอรับแบบสอบถามคืน
2. ข้ อมูล ทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากเอกสาร บทความ
วารสารทางวิ ช าการ ผลงานวิ จัย ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อ มูล ทางอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ
ประกอบการค้ นคว้ าและสร้ างแบบสอบถาม
3. ใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
1. ตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) คณะผู้วิ จัย ตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ ถูก ต้ อ งเรี ย บร้ อยมาลงรหัส ตามที่ ไ ด้
กาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว ได้ นามาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การประมวลผลข้ อมูลซึง่ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ประกอบด้ วย
5.1.1 ค่ า ร้ อยละ (Percentage) เพื่ อ ใช้ ในการแปลความหมายของข้ อมู ล
ประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สตู ร ดังนี ้ (ชูศรี , 2541)
ค่าร้ อยละ (P) = X 100
เมื่อ

P แทน ร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
f แทน ความถี่ในการปรากฏของข้ อมูล
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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5.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่ อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลในด้ านต่างๆ
โดยใช้ สตู รหาค่าคะแนนเฉลี่ย (ชูศรี , 2541)
ค่าคะแนนเฉลี่ย = X = ∑X
n

X แทน ค่าเฉลี่ย
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
5.1.3 ค่ า เบี่ ย งเบ น ม าต รฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้ ใน ก ารแป ล
ความหมายของข้ อมูลในด้ านต่างๆ โดยใช้ สตู รค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี , 2541)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. =
เมื่อ

เมื่อ S.D.แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
5.1.4 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability of the test) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ว. กัลยา, 2551)

เมื่อ

α แทน ค่าความเชื่อมัน่ หรื อ Alpha Coefficient
k แทน จานวนคาถาม
covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่าง
คาถามต่างๆ
variance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาตอบ
5.2 สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบด้ วย
5.2.1 สถิ ติ Independent t - test ทดสอบความแตกต่างระหว่า งค่าเฉลี่ ย ของ
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน (ว. กัลยา, 2551) โดยมีสตู รดังนี ้
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ในการทดสอบ t - test หากค่าความแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุม่ จะใช้ คา่ t
จากการทดสอบความแตกต่างด้ วย Equal Variances assumed และถ้ าค่าความแปรปรวนของ
ข้ อ มูล ไม่ เท่ า กัน ทุก กลุ่ม จะใช้ ค่า t จากการทดสอบความแตกต่า งด้ ว ย Equal Variance not
assumed โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Levene’s test
5.2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน
t =

Xi - Xj

สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความเป็ นอิสระ df = n1 + n2 – 2
เมื่อ Xi แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ i : i = 1, 2
Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
ni แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
S2p แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1, 2
S2p =
5.2.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (S1≠ S2)
t’ =
Xi - Xj

สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบ t มีชนแห่
ั ้ งความเป็ นอิสระ = V
เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
X1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
X2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
S21 แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S22 แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1 แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2 แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
V แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ
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5.2.2 สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way Analysis
Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป มี
สูตรดังนี ้ (ว. กัลยา, 2545)
5.2.2.1 ใช้ คา่ F – test กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2545 : 293) มีสตู ร ดังนี ้
F = MS(B)
MS(W)
เมื่อ F แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
df แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่
(k-1) และภายในกลุม่ (n-k)
k แทน จ านวนกลุ่ ม ของตั ว อย่ า งที่ น ามาทดสอบ
สมมติฐาน
n แทน จานวนตัวอย่างทังหมด
้
SS(B) แทน ผลรวมก าลัง สองระหว่า งกลุ่ม (Between
Sum of Squares)
SS(W) แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุ่ม (Within Sum
of Squares)
MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่าง
กลุม่ (Mean Squares between groups)
MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายใน
กลุม่ (Mean Square within groups)
กรณี ผ ลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่างมี นัยยะส าคัญ ทางสถิ ติแล้ วต้ องทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีค่ใู ดบ้ างที่แตกต่างกันโดยใช้ วิธี Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) (ว. กัลยา, 2545)
LSD = t1 – α/2; n – k
โดยที่ ni≠nj
เมื่อ

LSD แทน ผลต่ า งนั ย ส าคั ญ ที่ ค านวณ ได้ ส าหรั บ
ประชากรกลุม่ i และ j
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t1 – α/2; n – k แทน ค่า ที่ ใช้ พิ จ ารณาในการแจก
แจงแบบ t-distribution ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n – k
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(w)
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
nj แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ j
α แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
5.2.2.2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ใช้ ในกรณีที่ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน โดยดูจากสถิติ Levene’s test ซึ่งใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มตัวแปร เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.5 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีความแปรปรวน
แตกต่างกันมีสตู รดังนี ้ Brown – Forsythe (Hartung, 2001)
β = MS(B)
MS(W)
𝐾

โดยที่ MSW’ = ∑
เมื่อ

𝑡=1

𝑛𝑖

(1 − ) St2
𝑁

β แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown – Forsythe
MS(B) แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MS(W) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับ Brown – Forsythe
K แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
N แทน ขนาดของประชากร
St2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดาเนินการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยสถิติเป็ นรายคู่ต่อไปโดยสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ าง
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 มีสูตรดังนี ้ Dunnett’s T3 (วิเชียร,
2543)
Xi - Xj
t=
MS(w)
เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t-distribution
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MS(W) แทน ค่ า ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ ม (Mean Square within
group) สาหรับ Dunnett’s T3
X 1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
X 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
nj แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
5.2.3 สถิตวิ ิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคณ
ู จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 +
β2X2 + … + βkXk) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง ในส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงเรี ยกว่าค่าความคลาดเคลื่ อนในการพยากรณ์ (Error. ε) การวิเคราะห์ ความ
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู จะเป็ นการพยากรณ์ หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้
จากการคานวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ที่คานวณได้ จะต้ อง
เป็ นค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ที่ ท าให้ สมการดัง กล่ า วมี ค วามคลาดเคลื่ อ นก าลัง รองรวมกัน น้ อยที่ สุ ด
(Ordinary Least Square : OLS) (ว. กัลยา, 2545)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
Y = α + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + ε
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk
X แทน ตัวแปรอิสระ
Y แทน ตัวแปรตาม
k แทน จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่ อ α และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่าของ Y เมื่อให้ ตัวแปร
อิสระทังหมดมี
้
คา่ เท่ากับศูนย์
ส่วน β และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัวแปร
อิ ส ระแต่ล ะตัว ซึ่ง หมายถึ ง อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของตัว แปรตาม (Y) เมื่ อ ตัว แปรอิ ส ระนัน้
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณได้ จากสูตร ดังนี ้
เมื่อ
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a = Y – b1X1 – b2X2 - … - bkXk
bi =

X1Y1 -

X1 Y1
n Xi2 – ( Xi)2

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี ้
1. ความผิดพลาดต้ องเป็ นตัวแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม )Y (ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ )X)จะต้ องเท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม )Y (แต่ละค่าเป็ นอิสระต่อกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระต่อกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มิอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แบ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน โดยคณะผู้วิจัยได้ กาหนดสัญ ลักษณ์ ต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – test
แทน ค่าการทดสอบ Independent Sample t – test
F – test
แทน ค่าการทดสอบ One – Way ANOVA
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
Sig.(2-tailed) แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
H0
แทน สมมติฐานหลัก
H1
แทน สมมติฐานรอง
*
แทน ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
**
แทน ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปด้ านประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปด้ านประชากรศาสตร์
ข้ อมูล ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยสามารถแจกแจงจานวนความถี่และร้ อยละ ดังนี ้
ตาราง 3 จานวนและร้ อยละเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลประชากรศาสตร์ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
15 – 23 ปี
24 – 32 ปี
33 – 41 ปี
42 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่

จานวน (คน)

ร้อยละ

45
355
400

11.2
88.8
100.0

49
167
152
24
8
400

12.2
41.9
37.9
6.0
2.0
100.0

49
295
56
400

12.2
73.8
14.0
100.0

232
160
8

58.0
40.0
2.0
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รวม
ตารางที่ 3 (ต่อ)

400

100.0

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน
เจ้าของกิจการ / ธุ รกิจส่ วนตัว
พ่อบ้าน
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
50,000 – 59,999 บาท
60,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

49
32
303
8
8
400

12.2
8.0
75.8
2.0
2.0
100.0

200
136
48
8
8
400

50.0
34.0
12.0
2.0
2.0
100.0

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้จานวน 400 คน โดยจาแนกตามด้ าน ดังนี ้
1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 355 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.8
และเป็ นเพศชาย จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2
2. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 24 - 32 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.9 รองลงมาคืออายุ 33 - 41 ปี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 อายุ 15 - 23 ปี
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 อายุ 42-50 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 และอายุ 51
ปี ขึ ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 รองลงมาคือการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 56
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คน คิดเป็ น ร้ อยละ 14 และการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2
ตามลาดับ
4. สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 232 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58.0 รองลงมาคือสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0
และสถานภาพหม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ตามลาดับ
5. อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน / ห้ างร้ าน
จานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.8 รองลงมาคือ นักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.2ข้ าราชการ / พนัก งานรั ฐ วิส าหกิ จ จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 8.0 อาชี พ พ่ อ บ้ า น
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 และ อาชีพอื่น ๆ เช่น Freelance จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0
ตามลาดับ
6. รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ น
20,000 – 29,999 บาท จานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 รองลงมาคือมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,000 – 39,999 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 – 49,999
บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 59,999 บาท จานวน 8
คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึ ้นไปจานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0
และ ตามลาดับ
เนื่องจากข้ อมูลประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ สถานภาพ รายได้ และอาชีพ มีความถี่ของ
ข้ อมูลกระจายตัวอย่างไม่สม่าเสมอ และมีความถี่น้อยเกินไปผู้วิจยั จึงได้ ทาการรวบรวมกลุ่มข้ อมูล
ใหม่ เพื่อให้ การกระจายของข้ อมูลมีความสม่า เสมอ เพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้ กลุ่มใหม่
ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถามที่ น ามาจัด กลุ่ม ใหม่ โดย
จาแนกตามด้ าน ได้ ดงั นี ้
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
อายุ
15 – 23 ปี
24 -32 ปี
33 – 42 ปี

จานวน (คน)

ร้อยละ

49
152
32

12.2
37.9
8.0

65
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
42 ปี ขึ้นไป*
รวม
สถานภาพ
โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู*่ *
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
รวม
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึก ษา / พ่อบ้าน / และ
อื่นๆ เช่น Freelance***
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน / ห้างร้าน
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 บาทขึ้นไป****
รวม

จานวน (คน)
32
400

ร้อยละ
8.0
100.0

240
160
400

60.0
40.0
100.0
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16.25

32
303
400

8.0
75.75.0
100.0

200
136
64
400

50.0
34.0
16.0
100.0

* เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประชากรศาสตร์ ที่มีอายุ 42 – 50 ปี และ 51 ปี ขึ ้นไป มีจานวน
น้ อย จึงนา 2 กลุม่ รวมกันและกลุม่ กลุม่ ใหม่เป็ นตังแต่
้ 42 ปี ขึ ้นไป
** เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประชากรศาสตร์ ที่มีสถานภาพหม้ าย หย่าร้ าง แยกกันอยู่ มี
จานวนน้ อย จึงนาไปรวมกับกลุม่ ตัวอย่างประชากรที่มีสถานภาพโสด
*** เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประชากรศาสตร์ ที่มีอาชีพ นักเรี ยน / นักศึกษา อาชีพ พ่อบ้ าน/
แม่ บ้ า น และอาชี พ อื่ น ๆ มี จ านวนน้ อย จึ ง น า 3 กลุ่ม รวมกัน และตัง้ กลุ่ม ใหม่ เป็ นนัก เรี ย น /
นักศึกษา / พ่อบ้ าน / แม่บ้าน และอื่นๆ
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**** เนื่ อ งจากกลุ่ม ตัวอย่า งระดับ รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อน 50,000 – 59,999 บาท และ
60,000 บาทขึ ้นไป มีจานวนน้ อย จึงนามารวมกับกลุม่ ตัวอย่างประชากรที่มีระดับรายได้ 40,000 –
49,999 บาท และปรับกลุม่ ใหม่เป็ น 40,000 บาทขึ ้นไป
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการจัดกลุ่ม ใหม่ในด้ าน อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน สามารถ
จาแนกได้ ดงั นี ้
1. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 24 - 32 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.9 รองลงมาคืออายุ 33 - 41 ปี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 อายุ 15 - 23 ปี
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 อายุ 42 ปี ขึ ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ตามลาดับ
2. สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด หม้ าย / หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่ จานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.0 และรองลงมาคือสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 ตามลาดับ
3. อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน / ห้ างร้ าน
จานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.75 รองลงมาคืออาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา / พ่อบ้ าน / แม่บ้าน
และ อื่น ๆ เช่น Freelance จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.2 และ อาชีพข้ าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.0 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
ตาราง 5ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
(7Cs)
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
ด้ านองค์ ประกอบ
รู ป แบบการจัดวางองค์ป ระกอบต่ างๆ 4.64
ของ Application ใช้งานง่าย
การออกแบบของ Application มีความ 4.65
สวยงาม อ่านง่าย และสบายตา

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

.558

ดีมาก

.517

ดีมาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)

X

S.D.

มีการแสดงคาแนะนาหรื อวิธีการใช้ งาน
SCB EASY APP ที่ชดั เจน
ความคิดเห็นด้ านองค์ ประกอบโดยรวม
ด้ านเนื้อหา
การออกแบบ Application มีประเภท
ของการให้ บริการทางธุรกรรมครบถ้ วน
มีการอธิบายประเภทและรายละเอียด
ของ รายการธุรกรรมแต่ละประเภท
อย่างละเอียด
สามารถตังค่
้ าการใช้ งานของ
Application ให้ มีความปลอดภัยได้
เช่น การเข้ าใช้ งานโดยการสแกน
ลายนิ ้วมือ
ความคิดเห็นด้ านเนือ้ หาโดยรวม
ด้ านความเป็ นชุมชน
สามารถทาธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ ได้
สามารถบันทึกบัญชีของผู้ใช้ บริการ
รายอื่นลงใน Application ได้
สามารถแบ่งปันรายการธุรกรรมที่
ดาเนินการแล้ วเสร็จได้ อตั โนมัตผิ า่ น
ทาง Social Media ต่างๆ ไปยังผู้อื่นได้
ความคิดเห็นด้ านความเป็ นชุมชน
โดยรวม

4.56

.630

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก

4.62

.503

ดีมาก

4.52

.592

ดีมาก

4.27

.630

ดีมาก

4.61

.787

ดีมาก

4.47

0.549

ดีมาก

4.63

.573

ดีมาก

4.32

1.001

ดีมาก

4.53

.707

ดีมาก

4.49

.661

ดีมาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)
ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า
มีการบันทึกข้ อมูล เช่น บันทึกสลิป
อัตโนมัติ เป็ นต้ น
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ลักษณะ
การรับบริการได้ ด้วยตนเอง เช่นการ
เปลี่ยนภาษา ปรับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
การกาหนดวงเงิน เป็ นต้ น
สามารถปรับเปลี่ยนการทาธุรกรรมให้
สะดวกสบายเข้ ากับรูปแบบการใช้ ชีวิต
ของผู้ใช้ บริการได้ เช่น การกดเงินโดย
ไม่ใช้ บตั ร เป็ นต้ น
ความคิดเห็นด้ านความต้ องการ
เฉพาะของลูกค้ าโดยรวม
ด้ านการสื่อสาร
มีการปรับปรุงข้ อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ส่งเสริมการขายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ เช่น
บริการ Easy Bonus
มีชอ่ งทางการติดต่อธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์ e-mail หรื อ social media
ความคิดเห็นด้ านการสื่อสาร
โดยรวม
ด้ านการเชื่อมโยง
สามารถเชื่อมโยงระหว่างเมนูใน
Application ได้ อย่างง่าย

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.75

.480

ดีมาก

4.65

.518

ดีมาก

4.66

.652

ดีมาก

4.68

0.466

ดีมาก

4.48

.728

ดีมาก

4.47

.714

ดีมาก

4.48

0.663

ดีมาก

4.59

.650

ดีมาก

69
ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ (7Cs)

X

S.D.

สามารถสแกนคิวอาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ด เพื่อ
ชาระค่าสินค้ า บริการได้ ทงธนาคาร
ั้
ไทยพาณิชย์ และธนาคารอื่น
ความคิดเห็นด้ านการเชื่อมโยง
โดยรวม
ด้ านการค้ า
ขันตอนในการท
้
าธุรกรรมไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้ อน
สามารถตรวจสอบสถานะของการทา
รายการธุรกรรมได้ จากช่องทางที่
หลากหลาย เช่น อีเมล์ การแจ้ งเตือน
เป็ นต้ น
มีชอ่ งทางการชาระค่าบริการต่างๆ
ให้ กบั ผู้ใช้ บริการอื่นๆ ได้ เช่น การตัด
บัญชี หรื อการชาระผ่านบัตรเครดิต
เป็ นต้ น
สามารถยกเลิก หรื อทาซ ้ารายการ
ธุรกรรมได้ อย่างสะดวก
ความคิดเห็นด้ านการค้ าโดยรวม
ความคิดเห็นปั จจัยการตลาดทาง
เว็บไซต์ โดยรวม

4.70

.540

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก

4.65

0.525

ดีมาก

4.66

.514

ดีมาก

4.69

.515

ดีมาก

4.65

.478

ดีมาก

4.41

.661

ดีมาก

4.60
4.57

.456
0.441

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่าผู้ต อบแบบสอบถามมี ความเห็ นต่อปั จ จัยการตลาดทาง
เว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 มีค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.441 ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่ามีคา่ เฉลี่ย ดังนี ้
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1. ด้ านองค์ประกอบโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดีม าก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้ วยการออกแบบของ
Application มี ค วามสวยงาม อ่า นง่ า ย และสบายตา มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.65 รองลงมาได้ แ ก่
รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของ Application ใช้ งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 มีการ
แสดงคาแนะนาหรื อวิธีการใช้ งาน SCB EASY APP ที่ชดั เจน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ตามลาดับ
2. ด้ านเนื ้อหาโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้ วย สามารถตังค่
้ าการใช้ งาน
ของ Application ให้ มีความปลอดภัยได้ เช่น การเข้ าใช้ งานโดยการสแกนลายนิ ้วมือการออกแบบ
Application มี ป ระเภทของการให้ บริ ก ารทางธุ ร กรรมครบถ้ วน และมี ก ารอธิ บ ายประเภท
รายละเอียดของรายการธุรกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 4.52 และ
4.27 ตามลาดับ
3. ด้ านความเป็ นชุม ชนโดย ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นดีม าก โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.49 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยูใ่ นระดับดีมาก ประกอบด้ วย สามารถทาธุรกรรม
ต่า งๆ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ อื่ น ๆ ได้ สามารถแบ่ง ปั น รายการธุ รกรรมที่ ด าเนิ น การแล้ วเสร็ จ ได้
อัตโนมัติผ่านทาง Social Media ต่างๆ ไปยังผู้อื่นได้ สามารถบันทึกบัญชีของผู้ใช้ บริ การรายอื่น
ลงใน Application ได้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.63 4.53 และ 4.32 ตามลาดับ
4. ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ าโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดีมาก
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้ วย มีการ
บันทึกข้ อมูล เช่น บันทึกสลิปอัตโนมัติ เป็ นต้ น สามารถปรับเปลี่ยนการทาธุรกรรมให้ สะดวกสบาย
เข้ า กับ รู ป แบบการใช้ ชี วิต ของผู้ใช้ บ ริ ก ารได้ เช่น การกดเงิ น โดยไม่ ใช้ บัต ร เป็ น ต้ น สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ / ลักษณะการรับบริ การได้ ด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนภาษา ปรับเปลี่ยนรู ป
โปรไฟล์ การกาหนดวงเงิน เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.75 4.66 และ 4.65 ตามลาดับ
5. ด้ านการสื่ อสารโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ค วามคิดเห็ นดี ม าก โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.68 เมื่ อพิจ ารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยู่ ในระดับดีม าก ประกอบด้ วย มี การปรับปรุ ง
ข้ อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ เช่น บริ การ Easy Bonus มีช่องทางการ
ติดต่อธนาคารผ่านทาง โทรศัพ ท์ e-mail หรื อ social media มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48 และ 4.47
ตามลาดับ
6. ด้ านการเชื่อมโยงโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้ วย สามารถสแกนคิว
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อาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ด เพื่อชาระค่าสินค้ า บริ การได้ ทงธนาคารไทยพาณิ
ั้
ชย์ และธนาคารอื่น สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างเมนูใน Application ได้ อย่างง่าย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และ 4.59 ตามลาดับ
7. ด้ านการค้ าโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้ วย สามารถตรวจสอบสถานะ
ของการทารายการธุรกรรมได้ จากช่องทางที่หลากหลาย เช่ น อีเมล์ การแจ้ งเตือน เป็ นต้ น ขันตอน
้
ในการทาธุรกรรมไม่ย่งุ ยาก ซับซ้ อน มีช่องทางการชาระค่าบริ การต่างๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอื่นๆ ได้
เช่น การตัดบัญ ชี หรื อการชาระผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้ น และสามารถยกเลิก หรื อทาซา้ รายการ
ธุรกรรมได้ อย่างสะดวก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 4.66 4.65 และ 4.41 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจ
การให้ คาแนะนา / ช่วยเหลือและแก้ ไข
ในกรณีเกิดปัญหา
กระบวนการบริการที่ได้ รับมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ
ท่านรับรู้ / พอใจในการใช้ บริ การ SCB
Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์
ความคิดเห็นด้ านความพึงพอใจ
โดยรวม

X

S.D.

4.36

.557

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สดุ

4.60

.529

มากที่สดุ

4.69

.503

มากที่สดุ

4.55

0.457

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีคา่ เบี่ยงแบนมาตรฐาน
0.457 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ทุกข้ ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ การรับรู้ / พอใจในการใช้
บริ การ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ มี กระบวนการบริ การที่ ได้ รับมี ค วามถูกต้ อง
ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ และให้ คาแนะนา / ช่วยเหลือและแก้ ไขในกรณี เกิดปั ญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 4.60 และ 4.36 ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้บ ริ โภคที่ มี ลัก ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ วยเพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1
ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ทางสถิตคิ า่ t (กรณีกลุ่ม
ประชากรเป็ นอิสระต่อกัน) Independent Sample t - test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig 2
– tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
หากผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนมีคา่ Sig. จากการทดสอบมากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แต่หากพบว่า
ค่า Sig. จากการทดสอบน้ อยกว่า 0.05 ก็ จ ะปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 7
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ตาราง 7 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ Levene’s test
ความพึงพอใจ

ความพึง
พอใจในการ
ใช้ บริ การ
SCB EASY
APP ของ
ธนาคารไทย
พาณิชย์
จากัด
(มหาชน)

Levene’s Test for Equality of T – test for Equality of Means
Variance
F
Sig
เพศ
Mean S.D. t.
df
Equal
11.541* 0.01
Variance
assumed
Equal
Variance
assumed

ชาย

4.48

0.544

หญิง

4.56

0.445

-.940

Sig 2
tailed

51.723 .351

*ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า การทดสอบค่า ความแปรปรวนของข้ อ มูล ด้ ว ย Levene’s test
พบว่าความพึพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานครมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.01 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลแตกต่างกันจึงใช้ คา่ t – test
กรณี equal variance not assumed
จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.351 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานข้ อที่ 1.2
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่างกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F – test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะน าไป
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
และกรณีความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown
- Forsythe test ซึ่งจะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ ต่อเมื่ อค่า Sig มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ า
สมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่าง
น้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’ T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 8
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ตาราง 8 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนมีความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ของแต่ละช่วงอายุโดยใช้
Levene’s test
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Levene
Statistic
27.647**

df1

df2

Sig.

3

397

.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 8 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครในแต่ละช่วงอายุ
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า Sig. น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคทุกช่วงอายุมี ความแปรปรวนของความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุ ง เทพมหานครแตกต่างกัน ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01 ดัง นัน้ จึง ต้ อ งใช้ ค่าสถิ ติ Brown
Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างผู้บริ โภคในช่วงอายุ
ต่างๆ ซึง่ ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ จ าแนกตามอายุ โดยใช้ ส ถิ ติ Brown
Forsythe
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Statistica
12.340**

df1
3

df2
190.257

Sig.
0.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 9 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า
0.00นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จึงต้ องทดสอบด้ วยค่าสถิติ Dunnett’s T3 เพื่ อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครในแต่ละช่วงอายุ โดยผลการทดสอบเป็ นดังที่ตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างผู้บริโภคที่มีช่วงอายุแตกต่างกันต่อความ
พึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ วิธี Dunnett’s T3
ความพึงพอใจ

อายุ

X

ความพึงพอใจในการ 15 – 23 ปี 4.65
ใช้ บริการ SCB EASY
APP ของธนาคารไทย 24 – 32 ปี 4.67
พาณิชย์ จากัด
33 – 41 ปี 4.46
(มหาชน)

15 – 23 ปี

24 – 32 ปี

-

-.014
(1.000)
-

42 ปี ขึ้นไป 4.25

33 – 41
ปี
0.197*
(0.046)
0.211**
(0.000)

42 ปี ขึ้น
ไป
0.403**
(0.001)
0.417**
(0.000)
0.206
(0.136)
-

*ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05
**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 10 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งค่า เฉลี่ ย รายคู่ข องช่ว งอายุข อง
ผู้บ ริ โภคต่อความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 15 – 23 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 33 - 41 ปี มีค่า Sig. จากการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ซึ่ง หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี อายุ 15 – 23 ปี มี ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าผู้บริ โภคที่
มีอายุ 33 – 41 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.197
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ผู้บริ โภคที่มีอายุ 15 – 23 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 42 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. จากการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ซึ่ง หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี อายุ 15 – 23 ปี มี ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มี
อายุ 42 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.403
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 24 - 32 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 33 - 41 ปี มีค่า Sig. จากการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ซึ่ง หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี อายุ 24 – 32 ปี มี ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มี
อายุ 33 – 41 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.211
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 24 - 32 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 42 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. จากการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ซึ่ง หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี อายุ 24 – 32 ปี มี ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริโภคที่มี
อายุ 42 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.417
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 1.3
ผู้บริ โภคที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มี ค วามพึง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มี ค วามพึง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F – test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 ) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะน าไป
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
และกรณีความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown
- Forsythe test ซึ่ง จะปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) ก็ ต่อเมื่ อค่า Sig มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 และถ้ า
สมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’ T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
HA : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 11
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ตาราง 11 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละระดับการศึกษา
โดยใช้ Levene’s test
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Levene
Statistic
12.767**

df1

df2

Sig.

2

398

0.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับ
การศึกษา พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคทุกระดับการศึกษามีความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ ค่าสถิติ Brown
Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างผู้บริ โภคในช่วงอายุ
ต่างๆ ซึง่ ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงดังตาราง 12
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ตาราง 12 แสดงการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้ สถิติ
Brown Forsythe
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Statistica
9.958**

df1
2

df2
117.518

Sig.
0.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 12 ความพึ ง พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องตามสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ จึง ต้ องทดสอบด้ วยค่าสถิ ติ Dunnett’s T3 เพื่ อทดสอบความ
แตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับการศึกษา โดยผลการทดสอบเป็ น
ดังที่ตาราง 13
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ตาราง 13 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ วิธี Dunnett’s T3
ความพึงพอใจ

ระดับ
การศึกษา
ความพึงพอใจในการ ต่ากว่า
ใช้ บริการ SCB EASY ปริ ญญาตรี
APP ของธนาคารไทย
ปริ ญญาตรี
พาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
สู งกว่า
ปริ ญญาตรี

X
4.65

ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
-.067
(0.638)
-

4.59

สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
0.367**
(0.001)
0.300**
(0.001)

4.29

*ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 13 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องระดับการศึกษาของ
ผู้บ ริ โภคต่อความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี กับ
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคา่ Sig. จากการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ วย
สถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ซึ่งหมายความว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.367
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี กับผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี มีค่า Sig. จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อย
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กว่า 0.01 นั่นคื อยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ซึง่ หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการใช้ บริการ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.300
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.4
ผู้บริ โภคที่ มีส ถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บ ริ โภคที่ มี ส ถานภาพแตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บ ริ โภคที่ มี ส ถานภาพแตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ทางสถิตคิ า่ t (กรณีกลุ่ม
ประชากรเป็ นอิสระต่อกัน) Independent Sample t - test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig 2
– tailed มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
HA : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
หากผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนมีคา่ Sig. จากการทดสอบมากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แต่หากพบว่าค่า
Sig. จากการทดสอบน้ อยกว่า 0.05 ก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละสถานภาพ
ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
ในการใช้
บริ การ SCB
EASY APP
ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
จากัด
(มหาชน)

Levene’s Test for Equality of T – test for Equality of Means
Variance
F
Sig
สถานภาพ Mean S.D. t.
df
Equal
1.423 0.234
Variance
assumed
Equal
Variance
assumed

โสด /
หม้ าย /
หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่
สมรส / อยู่
ด้ วยกัน

4.54

0.463

4.57

0.450

-0.525

Sig 2
tailed
399 0.600

จากตารางที่ 14 พบว่า การทดสอบค่าความแปรปรวนของข้ อมูลด้ วย Levene’s test
พบว่าความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.234 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของข้ อมูลไม่แตกต่างกันจึงใช้ คา่
t – test กรณี equal variance assumed
จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.600 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5
ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
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H0 : ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชีพ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชีพ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F – test และถ้ าสมมติฐานใดมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ให้ ย อมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดย
ใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
และกรณีความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown
- Forsythe test ซึ่ง จะปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) ก็ ต่อเมื่ อค่า Sig มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 และถ้ า
สมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’ T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
HA : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 15
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ตาราง 15 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละสาขาอาชีพโดยใช้
Levene’s test
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Levene
Statistic
3.772*

df1

df2

Sig.

2

398

0.024

*ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละสาขา
อาชีพ พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคในแต่ละอาชีพมีความแปรปรวนความพึงพอใจ
ใน การใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพ าณิ ชย์ จ ากั ด (ม ห าชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงต้ องใช้ ค่าสถิ ติ
Brown Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครระหว่างผู้บริ โภค
ในช่วงอายุตา่ งๆ ซึง่ ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงดังตาราง 16
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ตาราง 16 แสดงการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามอาชีพโดยใช้ สถิติ Brown
Forsythe
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Statistica
10.248**

df1
2

df2
123.149

Sig.
0.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 16 ความพึ ง พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ
แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ อง
ตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงต้ องทดสอบด้ วยค่าสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยของความพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละอาชีพ โดยผลการทดสอบเป็ นดังที่ตาราง 17
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ตาราง 17 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันต่อความ
พึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้ วิธี
Dunnett’s T3
ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการ
ใช้ บริการ SCB
EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

อาชีพ

X

นักเรี ยน/
นักศึกษา/
พ่อบ้าน/เม่
บ้าน และ อื่นๆ

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริ ษทั เอกช
น/ห้างร้าน

นักเรี ยน/นักศึกษา
/ พ่อบ้าน /
แม่บา้ น และ อื่นๆ

4.53

-

0.283**
(0.003)

-0.054
(0.729)

-

-0.338**
(0.000)

ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

4.25

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน /
ห้างร้าน

4.59

-

*ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องอาชีพของผู้บริ โภค
ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา พ่อบ้ าน แม่บ้าน และอื่นๆ กับ
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคา่ Sig. จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้ วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ซึ่งหมายความว่าผู้บริ โภคที่ มีอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา พ่อบ้ าน แม่บ้าน และอื่นๆ มี
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขต
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กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.283
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ ข้ า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษัทเอกชน / ห้ างร้ าน มี ค่า Sig. จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความว่าผู้บริ โภคที่ มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ซึ่งหมายความว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ห้ างร้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.338
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.6
ผู้บริ โภคที่มีระดับรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ผู้บริ โภคที่มีระดับรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีระดับรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F – test และถ้ าสมมติฐานใดมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ให้ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1) ที่ มี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดย
ใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
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และกรณีความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown
- Forsythe test ซึ่ง จะปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) ก็ ต่อเมื่ อค่า Sig มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 และถ้ า
สมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยอย่างน้ อย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’ T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 18
ตาราง 18 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับรายได้ โดยใช้
Levene’s test
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Levene
Statistic
3.386*

df1

df2

Sig.

2

398

0.035

*ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตาราง 18 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับ
รายได้ พบว่ามี ค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าผู้บริโภคทุกระดับรายได้ มีความแปรปรวนความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน)ในเขต
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กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงต้ องใช้ ค่าสถิ ติ
Brown Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครในแต่ล ะระดับ
รายได้ ระหว่างผู้บริโภคในระดับรายได้ ตา่ งๆ ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงดังตาราง
19
ตาราง 19 แสดงการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามรายได้ โดยใช้ สถิติ Brown
Forsythe
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

Statistica
0.546

df1
2

df2
220.225

Sig.
0.580

จากตาราง 19 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.580 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (HA) หมายความว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ ต่อ
เดือนแตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านข้ อที่ 2 ปั จ จัย การตลาดทางเว็บ ไซต์ มี อิท ธิ พ ลต่อความพึง พอใจในการใช้
บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ไม่มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คื อ การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อย
กว่า 0.05 ดังตารางที่ 20
ตาราง 20 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ตอ่ ความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) โดยใช้ การวิ เคราะห์
Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
43.749
39.863
83.612

df
7
393
400

MS
6.250
.101

F
Sig.
61.615** 0.000

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตาราง 20 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มี
ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.01 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (Ho) และยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์มีอิทธิพ ลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ที่ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ
0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ คา่ สถิติ Multiple Regression เพื่อทดสอบ
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในแต่ละรายด้ าน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงดังตาราง
21
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ปั จ จัยการตลาดทางเว็บไซต์ต่อความพึง
พอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในรายด้ าน โดย
ใช้ การวิเคราะห์ Enter Multiple Regression Analysis
ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์
ค่าคงที่
ด้ านองค์ประกอบ (X1)
ด้ านเนื ้อหา (X2)
ด้ านความเป็ นชุมชน (X3)
ด้ านความต้ องการเฉพาะ (X4)
ด้ านการสื่อสาร (X5)
ด้ านการเชื่อมโยง (X6)
ด้ านการค้ า (X7)
r = 0.723
R2 = 0.523

b
1.162
-0.033
0.152
0.197
0.285
-0.160
0.365
-0.073
Adjusted R2 =
SE =

SE
0.184
0.060
0.049
0.033
0.050
0.041
0.063
0.061
0.515
0.318

β
-0.036
0.183
0.285
0.290
-0.232
0.420
-0.073

t
6.309**
-0.552
3.129**
6.051**
5.642**
-3.905**
5.780**
-1.208

Sig.
0.000
0.581
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.228

**ระดับความสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Beta แสดงความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพ าณิ ชย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เป็ นเส้ นตรงเชิงบวกกับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา ด้ านความเป็ นชุมชน
ด้ านความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า และด้ านการเชื่อมโยง และมีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงเชิงลบ
กับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านองค์ประกอบ ด้ านการสื่อสาร และด้ านการค้ า
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ 0.515 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการ
นี ้สามารถอธิบาย แสดงความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 51.5
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) ของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
เนื ้อหา เท่ากับ 0.152 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับปั จจัย
การตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหามากขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
Easy APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ ้น .152 หน่วย
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เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) ของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
ความเป็ นชุมชนเท่ากับ 0.197 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญกับ
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความเป็ นชุมชนมากขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ ความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ ก าร SCB Easy APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพิ่มขึ ้น .197 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) ของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
ความต้ องการเฉพาะเท่ า กั บ 0.285 หมายความว่ า เมื่ อ ผู้ บริ โ ภคที่ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความต้ องการเฉพาะมากขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB Easy APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ ้น .285 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) ของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
การเชื่อมโยงเท่ากับ 0.365 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญ กับ
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการเชื่อมโยงมากขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ ความพึงพอใจในการใช้
บริการ SCB Easy APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ ้น
.365 หน่วย
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) ของปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
การสื่อสารเท่ากับ -0.160 หมายความว่า เมื่ อผู้บริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ กับ
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการสื่ อสารมากขึน้ 1 หน่วย จะทาให้ ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB Easy APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครลดลง
.160 หน่วย เนื่องจากผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม ให้ ความสาคัญต่อการสื่อสาร เกี่ยวกับการรับรู้
การปรับปรุ งข้ อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ เช่น บริ การ Easy Bonus
และช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ธนาคารผ่ า นทาง โทรศั พ ท์ e-mail หรื อ social media หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ซึง่ หากมีความถี่จากการสื่อสารข่าวสารมากไป อาจจะสร้ างความราคาญใจ
ให้ กับผู้ใช้ บริ การ และส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB Easy APP ของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการ
สื่อสารจึงถูกนามาพิจารณาสร้ างความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB Easy APP โดยการปรับปรุง
ด้ านการสื่อสาร เพื่อให้ ความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB Easy APP เพิ่มขึ ้น
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หากไม่พิ จ ารณาปั จ จัย การตลาดทางเว็บ ไซต์ ทัง้ 7 ด้ าน ต่อความพึง พอใจในการใช้
บริ การ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ อยู่
ที่ระดับ 1.162 หน่วย
ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัม ประสิทธิ์ ของตัวพยากรณ์ ม าเขี ยนเป็ นสมการพยากรณ์ ความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร(y1) โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้
y1 = 1.162 + .152x2 + .197x3 + .285x4 - 160x5+ .365x6
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 22 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชี พ
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่ าง
กัน มี ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่ างกัน
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สถิตทิ ี่ใช้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

t-test
Brown – Forsythe
Brown – Forsythe
t-test
Brown – Forsythe
Brown – Forsythe

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
สมมติฐาน
2. ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
- องค์ประกอบ
- เนื้อหา
- ความเป็ นชุมชน
- ความต้องการเฉพาะ
- การสื่ อสาร
- การเชื่อมโยง
- การค้า

สถิตทิ ี่ใช้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

Multiple Regression
Multiple Regression
Multiple Regression
Multiple Regression
Multiple Regression
Multiple Regression
Multiple Regression

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในการวิจัย นี ้
คณะผู้วิจยั ได้ สงั เขปความมุง่ หมาย สมมติฐาน และวิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี ้
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ความมุง่ หมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้คณะผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของลูกค้ า ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์กับกับความพึง
พอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของลูกค้ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานในการวิจยั
1. ผู้ บริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ วยเพศ อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การ SCB EASY APP
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นคือ ผู้ใช้ หรื อเคยใช้ บริ การ SCB EASY APP กับ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนว่ามีจานวนเท่าใด ผู้วิจัยถึงได้ ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการคานวณ
แบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Non Population)เพื่อกาหนดกลุ่มตัวอย่างทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามที่ ไม่สมบูรณ์ ไว้ ผู้วิจั ยจึงได้ เพิ่ ม
จ านวนตัว อย่ า งเท่ า กับ 15ตัว อย่ า ง รวมขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ จ ะท าวิ จัย ทัง้ หมดจ านวน 400
ตัวอย่าง
วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ โดยมีขนตอนการสุ
ั้
่มตัวอย่างประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการหา
ตัวอย่างกลุ่มผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)ใน
เขตกรุ งเทพมหานครโดยคัดเลื อกจากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ านวน 5 สาขาที่ มี การขาย SCB
EASY APP สูงที่สดุ (Intranet)
1. สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง (วิทยาเขตหัวหมาก)
2. สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (สาเพ็ง)
3. สาขาถนนศรี นครินทร์ (ซีคอนแสควร์ )
4. สาขาซีคอนสแควร์
5. สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่ม ตัว อย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน
ตัวอย่างที่จะทาการสารวจทัง้ 5 สาขา สาขาละ 80 คน รวมทังสิ
้ ้น 400 คน
ขัน้ ตอนที่ 3 การสุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ ค วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อเก็ บ
รวบรวม ข้ อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ ได้ เตรี ยมไว้ จัดเก็บข้ อมูล ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์
ทัง้ 5 สาขาตามที่กาหนดในขันตอนที
้
่ 2 สาขาละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจานวนที่ต้องการ

99

เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
โดยจัดลาดับเนื ้อหาแบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ลั ก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
โดยทั่วไปของผู้บริ โภค ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน 5 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple Choice) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท
นามก าหนด (Nominal Scale)ได้ แ ก่ สถานภาพ และอาชี พ ข้ อ มูล ประเภทจัด ล าดับ (Ordinal
Scale)ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ที่มีต่อการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้ วยด้ านองค์ประกอบ ด้ านเนื อ้ หา ด้ านความเป็ นชุม ชน ด้ านความต้ องการ
เฉพาะ ด้ านการสื่อสาร ด้ านการเชื่อมโยง และด้ านการค้ า โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดย
ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัด (Likert Scale) ซึ่ ง แต่ ล ะค าถามมี ค าตอบให้ เลื อ ก
ตามลาดับความสาคัญ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มีจานวน 20
ข้ อ มีการกาหนดระดับการใช้ คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึง พอใจของผู้ใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้ วย ค าถามเกี่ ยวกับ ความพึง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP โดย
ลักษณะแบบสอบถามจะประกอบด้ วยคาถามที่ใช้ เป็ นมาตรวัด (Likert Scale) โดยใช้ ระดับการวัด
ข้ อมูลประเภทสเกลอันตรภาค (Interval Scales) จานวน 3 ข้ อ มีการกาหนดระดับการใช้ คะแนน 5
ระดับ
การจัดกระทาข้ อมูล
1. ตรวจสอบข้ อมู ล (Editing) คณ ะผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้ องเรี ยบร้ อยมาลงรหัสตามที่ได้ กาหนด
รหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว ได้ นามาบันทึกโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ประมวลผลข้ อมูลซึง่ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
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การวิเคราะห์สมมติฐาน
1. ลัก ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจะมี ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยสถิติที่ใช้ ทดสอบ คือ สถิติทีเทส
(t - test) และสถิตอิ โนวา (One Way Anova)
2. ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์กับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครสถิ ติที่ ใช้ ท ดสอบ คื อ สถิ ติก าร
วิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Multiple Regression)
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึกษาลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ และความ
พึ ง พอใจของผู้ใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครสรุปผลดังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ โดย
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าจากการ
วิเคราะห์ ข้ อ มูล ส่ วนบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง
จานวน 355 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.8 โดยมีอายุ 24 – 32 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.9 มี
ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 มีสถานภาพ โสด / หม้ าย /
หย่าร้ าง / แยกกันอยู่จานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน / ห้ างร้ าน
จานวน 196 คนคิดเป็ นร้ อยละ 49 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท บาทจานวน
200 คนคิดเป็ นร้ อยละ 50
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นในด้ านปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
ของผู้ใช้ บริ การ พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน
เกี่ยวกับปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ดังนี ้
ด้ านองค์ ประกอบ พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
องค์ - ประกอบโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 โดยส่วนมากมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของ Application มีความสวยงาม อ่านงาน และสบายตา มีรูปแบบ
การจัด วางองค์ ป ระกอบต่า งๆ ของ Application ใช้ ง านง่ า ย และมี ก ารแสดงค าแนะน าหรื อ

101
วิธีการใช้ งาน SCB EASY APP ที่ชดั เจน อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
4.64 และ 4.56 ตามลาดับ
ด้ านเนื อ้ หา พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา
โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.47 โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถตังค่
้ าการใช้ งานของ Application ให้ มีความปลอดภัยได้ เช่น การเข้ าใช้ งานโดยการ
สแกนลายนิ ้วมือ การออกแบบ Application มีประเภทของการให้ บริ การทางธุรกรรมครบถ้ วน และ
มีการอธิ บายประเภทและรายละเอียดของ รายการธุรกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอี ยด อยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่งโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 4.52 และ 4.27 ตามลาดับ
ด้ านความเป็ นชุมชน พบว่า ผู้ใช้ บริการมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
ความเป็ นชุมชนโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 โดยส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับสามารถทาธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ ได้ สามารถแบ่งปั นรายการ
ธุรกรรมที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จได้ อตั โนมัติผ่านทาง Social Media ต่างๆ ไปยังผู้อื่นได้ และสามารถ
บัน ทึ ก บัญ ชี ข องผู้ใช้ บ ริ ก ารรายอื่ น ลงใน Application ได้ อยู่ในระดับ เห็ น ด้ ว ยอย่า งยิ่ ง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 4.53 และ 4.32 ตามลาดับ
ด้ านความต้ องการเฉพาะ พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
ด้ านความต้ องการเฉพาะโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 โดยส่วน
ใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล เช่ น บัน ทึ ก สลิ ป อัต โนมั ติ เป็ นต้ น สามารถ
ปรับเปลี่ยนการทาธุรกรรมให้ สะดวกสบายเข้ ากับรูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้ ใช้ บริการได้ เช่น การกด
เงินโดยไม่ใช้ บตั ร เป็ นต้ น และสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบ ลักษณะการรับบริ การได้ ด้วยตนเอง
เช่นการเปลี่ยนภาษา ปรับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ การกาหนดวงเงิน เป็ นต้ น อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่งโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.75 4.66 และ 4.65 ตามลาดับ
ด้ านการสื่อสาร พบว่า ผู้ใช้ บริการมีความเห็นว่าปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความ
ต้ องการเฉพาะโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 โดยส่วนใหญ่คิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุ งข้ อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ เช่น บริ การ Easy
Bonus และมีช่องทางการติดต่อธนาคารผ่านทาง โทรศัพท์ e-mail หรื อ social media อยูใ่ นระดับ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.47 ตามลาดับ
ด้ านการเชื่อมโยง พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
การเชื่อมโยงโดยรวมอยู่ในระดับเห็น ด้ วยอย่างยิ่ง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 โดยส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ด เพื่อชาระค่าสินค้ า บริ การได้ ทงั ้ ธนาคารไทย

102
พาณิชย์ และธนาคารอื่น และสามารถเชื่อมโยงระหว่างเมนูใน Application ได้ อย่างง่าย อยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และ 4.59 ตามลาดับ
ด้ านการค้ า พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความเห็นว่าปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการค้ า
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60โดยส่วนใหญ่คิดเห็นเกี่ยวกับสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการทารายการธุรกรรมได้ จากช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล์ การแจ้ งเตือน
เป็ นต้ น ขัน้ ตอนในการทาธุรกรรมไม่ยุ่งยาก ซับซ้ อน มีช่องทางการชาระค่าบริ การต่างๆ ให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การอื่นๆ ได้ เช่น การตัดบัญชี หรื อการชาระผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้ น และสามารถยกเลิก
หรื อทาซ ้ารายการธุรกรรมได้ อย่างสะดวก อยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
4.66 4.65 และ 4.41 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คนพบว่าผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากการรับรู้
/ พอใจในการใช้ บริ การ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ กระบวนการบริ การที่ได้ รับมี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ และการให้ คาแนะนา / ช่วยเหลือและแก้ ไขในกรณี เกิดปั ญหา
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 4.60 และ 4.36 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
โดยสมมติฐานจานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่า
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1.1 ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้
บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติ ฐานข้ อ ที่ 1.2 ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่างกัน มี ความพึง พอใจในการใช้
บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ใช้ บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) แตกต่างกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่ มีอาชีพ แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้
บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกันจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อ ที่ 1.6 ผู้บ ริ โภคที่ มี ระดับรายได้ แตกต่างกันมี จ ากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าผู้บริ โภคที่มีระดับรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ในด้ านองค์ประกอบ ด้ านเนื อ้ หา
และด้ านความเป็ นชุมชน ด้ านความต้ องการเฉพาะ ด้ านการสื่อสาร ด้ านการเชื่อมโยง และด้ าน
การค้ ามี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
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ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านองค์ประกอบ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านองค์ประกอบ ไม่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา มีอิทธิพล เชิงบวกต่อความพึง
พอใจในการใช้ บริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความเป็ นชุมชน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความเป็ นชุมชน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความต้ องการเฉพาะ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความต้ องการเฉพาะ
มีอิทธิพ ลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพ ลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการสื่อสารมี อิทธิ พ ลเชิ งลบต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการเชื่อมโยง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการเชื่อมโยงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
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ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปัจจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการค้ า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานครจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการค้ าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ไ้ ด้ ศึกษาค้ นคว้ า เรื่ อง “ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร”
สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญมาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่างของข้ อ มูล ด้ า นลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้บ ริ โภคต่อความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) จากข้ อมูลการศึกษาวิจยั พบว่า ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1 เพศ ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เนื่องจากผู้บริ โภคทุกเพศต้ องการความสะดวกสบายในการทาธุรกรรม จึงทาให้ ความพึงพอใจใน
การใช้ บริ การ SCB EASY APP ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (พรวิม ล & ไพบูลย์
อาชารุ่งโรจน์, 2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการเครื่ องคิวอัจฉริยะ
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจ ในการใช้ บ ริ การเครื่ องคิวอัจ ฉริ ย ะของธนาคารกรุ ง ไทยไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.2 อายุ ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 โดย
ผู้บ ริ โภคอายุ 24 – 32 ปี มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุด เนื่ อ งมาจากผู้บ ริ โภคในช่ว งอายุดัง กล่ า วมี
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี มีความสนใจในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับด้ าน IT มีความเข้ าใจและ
เปิ ด รับสิ่ งใหม่ ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว จึง ทาให้ ค วามพึง พอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิด ของ (อาภาภรณ์ & วริ น ทรา ศิริสุทธิ กุล , 2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ มี
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ความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอด
นิยมของประเทศไทย พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกัน
1.3 การศึกษา ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจสูง
ที่ สุด เนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคกลุ่ม ดัง กล่าว เป็ น กลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ จึง มี ค วามสนใจในเทคโนโลยี และ
สามารถเข้ าใจ และใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ได้ ดีกว่า ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ (อาภาภรณ์
& วริ นทรา ศิริสทุ ธิกลุ , 2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของ
ผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าของผู้บริ โภคผ่านเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ยอดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกัน
1.4 สถานภาพ ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนั ยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความต้ องการทาธุรกรรมทางการเงินที่มี
ความสะดวกสบาย มีความทันสมัย มีความเชื่อถือได้ และรวดเร็ ว สามารถอานวยความสะดวกใน
การทาธุรกรรมให้ กบั ผู้ใช้ บริ การทุกประเภท ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (พรวิมล & ไพบูลย์ อาชา
รุ่งโรจน์, 2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะของ
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจ ในการใช้ บ ริ การเครื่ องคิวอัจ ฉริ ย ะของธนาคารกรุ ง ไทยไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.5 อาชี พ ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ แตกต่างกัน มี ค วามพึง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จากัด (มหาชน) แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่
0.01 กล่าวคือผู้บริ โภคที่ มี อาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน ห้ างร้ าน มี ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่ มีอาชี พ
อื่ น ๆ เนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคกลุ่ม ดัง กล่า ว เป็ น กลุ่ม อาชี พ ที่ มี ก ารใช้ บ ริ ก าร Application มากที่ สุด
ประกอบกับกลุม่ อาชีพดังกล่าวมีระยะเวลาในการทาธุรกรรมที่สาขาธนาคารค่อนข้ างจากัด ดังนัน้
การใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ผ่ านโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ จึง เป็ น ทางเลื อ กหลัก จึง ท าให้ ก ลุ่ม อาชี พ
บริ ษัทเอกชน ห้ างร้ านพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (ณัฐธิดา &
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ธัชชัย, 2556) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การผ่านระบบ e – banking ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ประชากรศาสตร์ จาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้ บริการแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความพึง
พอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีความต้ องการ
ใช้ Application ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ สามารถอานวยความสะดวกใน
การใช้ บริ การ ตลอดจนสามารถใช้ บ ริ การได้ ตลอดเวลา และมี ความรวดเร็ วในการทารายการ
ธุรกรรมต่าง ๆ ทาให้ ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ(ณัฐธิดา & ธัชชัย,
2556) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้ บริ การผ่านระบบ e – banking ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ พบว่า ประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ Enter Multiple Regression Analysis ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) จากข้ อมูลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ประกอบด้ วย ด้ านเนื ้อหา
ด้ านความเป็ นชุม ชน ด้ านความต้ องการเฉพาะ และด้ านการสื่ อสาร และด้ านการเชื่ อมโยง มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ส่วนด้ านองค์ประกอบ และการการค้ าไม่มี อิทธิพ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2.1 ด้ านองค์ประกอบ พบว่า ไม่มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เนื่องจากการออกแบบ การจัดวางประเภท
ของการท าธุ ร กรรมให้ ใช้ งานได้ ง่ า ย และมี ค วามสวยงาม ไม่ ใ ช่ ปั จ จัย หลัก ที่ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก ารให้
ความสาคัญในการทาธุรกรรมของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY APP ดังนันปั
้ จจัยการตลาดทางเว็บไซต์
ด้ านองค์ประกอบจึงไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
(อาภาภรณ์ & วริ นทรา ศิริสทุ ธิกุล, 2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า
ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านองค์ประกอบไม่มีความสัมพันธ์ ต่อ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของ
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ผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พ าณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ยอดนิยมของประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2 ด้ านเนื ้อหา พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP
ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) เนื่ อ งจาก SCB EASY APP มี ป ระเภทของการท า
ธุรกรรมที่ครบถ้ วน และสะดวกต่อการใช้ งาน การทาธุรกรรมมีความปลอดภัย รวมถึงมีการอธิบาย
การใช้ งานอย่างละเอียด ง่ายต่อการรับรู้ เข้ าใจ ซึง่ รายการธุรกรรมที่ครบถ้ วน ไม่วา่ จะเป็ นการจ่าย
บิล โอนเงิน จ่ายค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความเชื่อถือได้ นนั ้ เป็ นปั จจัยหลักในการใช้ Application ของ
ผู้ใช้ บริ การ ดังนันปั
้ จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา จึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (อาริ ยา, 2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ ใจในการซื ้อสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยการตลาด
ทางเว็ บ ไซต์ ด้ านเนื อ้ หามี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าแบรนด์ เนมผ่ า นเว็ บ ไซต์ พ าณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.3 ด้ านความเป็ นชุมชน พบว่า มีอิทธิพ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เนื่องมาจาก Application มีการออกแบบให้
ระบบเชื่อมต่อ สามารถส่งต่อข้ อมูลไปยังบุคคลอื่นได้ ตลอดจนการบันทึกข้ อมูลต่างๆ ของผู้ติดต่อ
ลงในระบบได้ สร้ างความสะดวกสบายให้ กับผู้ใช้ บริ การในการทาธุรกรรม เช่น เมื่อโอนเงินไปยัง
บุคคลอื่น ผู้โอนสามารถส่งต่อรู ปถ่ายรายการโอนเงินไปยังผู้รับโอนได้ ทันทีโอนไม่ต้องออกจาก
SCB EASY APP เป็ นต้ น ซึ่งสามารถสร้ างความสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่งต่อข้ อมูลของ
ผู้ใช้ บริ การ ดังนัน้ ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความเป็ นชุมชนจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (อาริ ยา, 2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบของ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ ใจในการซื ้อสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบ
รนด์เนมผ่านเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิกส์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย
การตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.4 ด้ านความต้ องการเฉพาะ พบว่า มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เนื่องจาก Application สามารถที่จะ
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ งานให้ ตรงต่อความต้ องการเฉพาะของบุคคล เช่น การเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้
การแสกนลายนิว้ มือ หรื อการกดรหัส และการกาหนดวงเงินในการทาธุรกรรมต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่ง
คุณสมบัตินี ้สามารถช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การปรับรูปแบบการใช้ งาน ให้ ตรงต่อความต้ องการของตนเอง
ได้ โดยสามารถตัง้ ค่าจาก Application ดัง นัน้ ปั จจัยการตลาดทางเว็บ ไซต์ ด้ านความต้ องการ
เฉพาะจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (ชัชฎาภรณ์ ,
2557) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจของผู้ใช้ บ ริ ก าร KTB Net Bank ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านความต้ องการใช้ เฉพาะมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้ บริการ KTB NetBank ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.5 ด้ านการสื่อสาร พบว่า มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ ามกับความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากั ด (มหาชน) เนื่องมาจาก SCB EASY
APP มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่โดยตลอด ซึ่งการสื่อสารข่าวสารให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลง หรื อโปรโมชัน่ ต่าง ๆ นันเป็
้ นสิ่งที่ดี แต่หากมีการประชาสัมพันธ์บอ่ ยครัง้ เกินไป
ย่อมส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริการเกิดความราคาญใจ และไม่พึงพอใจในการใช้ บริการของ SCB EASY APP
ดังนันปั
้ จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการสื่อสารจึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ (อาภาภรณ์ & วริ นทรา ศิริสทุ ธิกลุ , 2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอด
นิย มของประเทศไทย พบว่า ปั จ จัยการตลาดทางเว็บ ไซต์ ด้ านการสื่ อ สารมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ
ไทย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.6 ด้ านการเชื่อมโยง พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เนื่องจาก SCB EASY APP มีความสามารถใน
การเชื่ อมโยงรายการธุ รกรรมต่าง ๆ ได้ อ ย่างง่ายดาย พร้ อมทัง้ สามารถท าธุ รกรรมทัง้ ภายใน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และกับธนาคารอื่น ๆ ได้ โดย Application มีคณ
ุ สมบัติสแกน Bar Code /
QR Code เพื่อชาระค่าสินค้ า หรื อบริ การ เช่น ชาระค่าสาธารณูปโภค การจ่ายค่าสินค้ าผ่าน QR
Code เป็ นต้ น ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาใน
การทาธุรกรรม รวมถึงลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ดังนัน้ ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการ
สื่อสารมี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์
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จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (ชัชฎาภรณ์ ,
2557) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจของผู้ใช้ บ ริ ก าร KTB Net Bank ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการเชื่อมโยงมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการ KTB Net Bank ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.7 ด้ านการค้ า พบว่า ไม่มี อิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การ SCB EASY
APP ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด (มหาชน) เนื่ อ งจาก Application มี ก ารแจ้ งเตื อ นที่
หลากหลายช่องทาง เช่น SMS, e – mail, และ LINE รวมถึงมีช่องทางในการชาระค่าสินค้ า และ
บริ การต่างๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวข้ างต้ น Application ของธนาคารพาณิชย์อื่น
ๆ สามารถท าได้ เช่ น เดี ย วกั บ SCB EASY APP ท าให้ E-Banking ของทุ ก ธนาคารไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันในด้ านการค้ า ดังนันปั
้ จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านการค้ าจึงไม่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้ บ ริ การ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ (อาภาภรณ์ & วริ นทรา ศิริสุทธิกุล ,
2555) ได้ ศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ มี ค วามสัม พันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื อ้ สิน ค้ าของผู้บริ โภคผ่านทาง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า ปั จจัยการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ าน
ค้ าไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้ าของผู้ บริ โ ภคผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ พ าณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่ากลุ่มเป้าหมายได้ แก่ ผู้บริ โภคที่มีอายุระหว่าง 24 – 32 ปี มีการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษั ท / ห้ างร้ าน ดังนัน้ ผู้ให้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ควรออกแบบ Application ให้ สอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะ
กลุ่มเป้าหมาย ในด้ านอายุ การศึกษา และอาชีพ เพื่ อให้ ตรงกับกลุ่ม เป้าหมายกลุ่มนีม้ ากที่สุด
สร้ างความพึงพอใจในการใช้ บริการ เช่น การออกแบบควรให้ มีรายการธุรกรรมที่ครบถ้ วน มีการจัด
หมวดหมู่การทาธุรกรรมให้ อยู่ในประเภทเดียวกัน สามารถใช้ งานได้ สะดวก ไม่ซบั ซ้ อน ตลอดจน
สามารถที่จะเชื่อมโยงการทารายการธุรกรรมกับผู้อื่นได้ สะดวก มีรายละเอียดแจ้ งการทาธุรกรรม
อย่างครบถ้ วนมีระบบความปลอดภัยในการทาธุรกรรม รวมถึงเน้ นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้
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งาน เช่น การกาหนดวงเงิน การจัดหมวดหมู่รายการธุรกรรม การบันทึกรายการที่ใช้ ประจา เป็ นต้ น
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการใช้ บริ การ รวมถึงสร้ างความแตกต่างในการใช้ Application
จากการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2. ด้ านการตลาดทางเว็บไซต์ (7c)
พบว่าผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับการตลาดทางเว็บไซต์ ด้ านเนื ้อหา ด้ านความเป็ นชุมชน
ด้ านความต้ องการเฉพาะ ด้ านการสื่อสาร และด้ านการเชื่อมโยง มีอิทธิพลต่อความความพึงพอใจ
ใน การใช้ บ ริ ก าร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพ าณิ ชย์ จ ากั ด (ม ห าชน) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
ด้ านการเชื่อมโยง ทีมดิจิตอลแบงก์กิ ้งควรพัฒนา Application ให้ รองรับกับการชาระเงิน
ด้ วย คิวอาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ด ซึง่ เป็ นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบนั ตลอดจนการขยายตลาดการใช้ คิวอาร์
โค้ ด บาร์ โค้ ด ให้ ได้ จานวนมากที่สุด เพื่ อที่ผ้ ูใช้ บริ การจะใช้ SCB EASY APP ในการทาธุรกรรม
มากยิ่งขึ ้น ทัง้ นี ้ การใช้ งานจะต้ องสามารถใช้ งานได้ ง่าย และไม่มีความซับซ้ อนในการใช้ บริ การ
เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ
กับการสแกนคิวอาร์ โค้ ด บาร์ โค้ ด เพื่อชาระค่าสินค้ า บริ การได้ ทงธนาคารไทยพาณิ
ั้
ชย์ ธนาคารอื่น
และผู้ประกอบการอื่น รวมถึงเชื่อมโยงรายการธุรกรรมใน Application ได้ โดยไม่ยงุ่ ยาก
ด้ านความต้ องการเฉพาะ ที ม ดิจิ ตอลแบงก์ กิง้ ควรให้ ความสาคัญ กับการปรับเปลี่ ยน
รูปแบบ รายการทาธุรกรรม รวมถึงการตังค่
้ าต่างๆ ให้ เหมาะสมกับการใช้ ชีวิตของผู้ใช้ บริการแต่ละ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดกลุ่มรายการธุรกรรม การกาหนดความปลอดภัยในการเข้ าถึง การกาหนด
วงเงินในการทาธุรกรรม เป็ นต้ น โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะต้ องสามารถทาได้ โดยง่าย และ
จะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการเฉพาะของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY APP อย่างแท้ จริ ง เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีม าก โดยให้ ความส าคัญ กับการบันทึก
ข้ อมูลอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การปรับเปลี่ยนรายการทาธุรกรรม ให้ มีความสะดวกสบาย
ตรงกับรูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้ใช้ บริการ
ด้ านความเป็ นชุมชน ทีมดิจิตอลแบงก์ กิง้ จะต้ องคานึงถึงความสะดวกสบายในการทา
ธุรกรรมกับธนาคารอื่น การบันทึกบัญชีผ้ ใู ช้ อื่น เช่น บัญชีบคุ คลอื่น หน่วยงานให้ บริ การอื่นได้ อย่าง
ไม่ยุ่งยาก เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้ ผู้พัฒ นา Application ควรจะเพิ่ ม การรับ ฟั ง ข้ อเสนอแนะ เพื่ อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังสามารถนาไปปรับปรุงพัฒนา SCB EASY APP ให้ ตรงต่อความ
ต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ บริ การได้ อีกด้ วย เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับดีมาก โดยสามารถทาธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ สามารถบันทึกบัญชีผ้ ใู ช้ งาน
อื่นใน Application และสามารถส่งต่อรายการธุรกรรมที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จได้ อตั โนมัติผ่านทาง
Social Media ต่างๆ ได้
ด้ านเนือ้ หา ทีมดิจิตอลแบงก์กิง้ ควรให้ ความสาคัญกับประเภทของการทาธุรกรรมให้ มี
ความครบถ้ วน พร้ อมทังจั
้ ดหมวดหมู่ให้ สามารถใช้ งานได้ งาน รวมทังมี
้ คาอธิบายการใช้ งานอย่าง
ละเอียด ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้ งาน เช่น การแสกนลายนิ ้วมือ การแสกนใบหน้ า หรื อ
ม่านตาในการทาธุรกรรม เพื่ อเป็ นการเพิ่ม ความเชื่ อมั่นให้ กับผู้ใช้ บริ การ เนื่ องจากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริ โภคมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับดี ม าก ไม่ว่าจะเป็ นความครบถ้ วนของประเภททาง
ธุรกรรม มีการอธิบายรายการธุรกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอียด และมีความปลอดภัยในการเข้ า
ใช้ งาน
ด้ านการสื่ อสาร ที ม ดิจิ ตอลแบงก์ กิง้ ควรให้ ความส าคัญ ในการประชาสัม พันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ เหมาะสม เนื่องจากหากสื่อสารน้ อยจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่สามารถ
รับรู้ ถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ในขณะเดียวกันหากมีการสื่อสารมากเกินไปจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
ราคาญจากการแจ้ งเตือน ดังนันผู
้ ้ พัฒนาควรจะสื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้บริ โภคอย่าง
พอดี หรื อพัฒนาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การปรับเลือกรูปแบบการรับข่าวสารเองได้ เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไม่ว่าจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขาย ผ่ า นช่ อ งทาง SMS, E- mail, Line เป็ นต้ น รวมถึ ง มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่
หลากหลาย
ด้ านองค์ประกอบ การออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของ Application ควร
จะง่ายต่อการใช้ งาน ไม่ซบั ซ้ อน เน้ นความสบายตา ตลอดจนควรมีคาอธิบายการคาธุรกรรมต่างๆ
อย่างชัดเจน หากผู้พฒ
ั นาออกแบบให้ Application มีตวั เลือกการใช้ งานที่มากเกินไป หรื อมีความ
ซับซ้ อนในการทาธุรกรรมผ่าน Application และไม่มี คาอธิ บายประกอบ อาจสร้ างความสับสน
ให้ กับผู้ใช้ บริ การ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก เกี่ ยวกับ
การออกแบบ Application ให้ ง่ายต่อการใช้ งาน มีความสวยงาม และมีการแนะนาวิธีการใช้ งานที่
ชัดเจน
ด้ านการค้ า ทีมดิจิตอลแบงก์ กิง้ ควรให้ ความสาคัญกับความสะดวกในการทาธุ รกรรม
ความสะดวกในการตรวจสอบรายการทางธุรกรรม และการมีช่องทางการชาระค่าซื ้อสินค้ า หรื อ
บริ ก ารที่ ห ลากหลาย แต่ ทัง้ นี ห้ าก Application มี ค วามซับ ซ้ อ นในการท าธุ ร กรรม หรื อ มี ช่ อ ง
ทางการช าระเงินที่หลากหลายมากจนเกิ นไป ผู้ใช้ บริ การอาจเกิดความสับสนในการให้ บริ การ
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เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก เกี่ยวกับความไม่ยงุ ยากของ
การทาธุรกรรม และมีชอ่ งทางการชาระเงินที่เพียงพอ ตลอดจนต้ องสามารถตรวจสอบสถานะของ
รายการทางธุรกรรมได้ ง่าย
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ทางผู้วิจยั มีความเห็นว่าควรทาการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ในการวิจัย ครัง้ ต่อไป ควรมี การศึก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่าง Mobile Banking ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์กบั ธนาคารอื่น เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ หรื อผู้พฒ
ั นา Application ของธนาคารไทย
พาณิชย์สามารถรับรู้ได้ ถึงข้ อดี ข้ อเสียของ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อที่จะได้
นาจุดบกพร่องมาปรับปรุง และพัฒนาให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ และสร้ างความพึง
พอใจได้ อย่างสูงสุด
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่หลากหลายและ
เป็ นประโยชน์ในการค้ นหากลุม่ เป้าหมายใหม่ และสามารถนามาวางแผนการปรับปรุง และพัฒนา
Application ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ในอนาคต
3. ในการวิ จัย ครั ง้ ต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาในวงกว้ า งทัง้ ผู้ บริ โ ภคที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และผู้บริ โภคในต่างจังหวัด เพื่ อนาผลการศึกษาวิจัยมาปรับปรุ งและพัฒ นา
Application ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การโดยรวม รวมทัง้ ยังสามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริการในช่องทางอื่น ๆ ได้
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