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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart 

Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ดา้นความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ ดา้นความปลอดภยั น่าเชือถือ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว  ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้น

การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน สถานภาพทางการสมรส และพฤติกรรมของผูใ้ช ้Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ จาํนวนครัง/เดือน ในการใชบ้ริการ ประเภทธุรกรรมทีใช้

บริการ ช่องทางระบบการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามจาํนวน 

 คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  x ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) มีผูใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามทงัหมด  ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพพนกังาน
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บริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

.) พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ จาํนวนครังต่อเดือนในการใชบ้ริการ ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประเภทการใชบ้ริการ ใชบ้ริการประเภทโอน เช็คยอดบญัชี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ช่องทางระบบในการใชบ้ริการ ไดใ้ชช่้องทางระบบ IOS จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ช่วงเวลา .  - .  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    

.) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 

ดา้นความสะดวก รวดเร็ว ดา้นความปลอดภยั น่าเชือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ:ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ, แอปพลิเคชนั Thanachart Connect 

 

ABSTRACT 

The objective of research was to study the level of satisfaction of Thanachart Connect 

application users of Thanachart Bank Public Company Limited in Bangkok. Namely the concrete aspects 

of service Security, reliability, convenience, and response to users In understanding and knowing 

customers Classified by personal factors such as gender, age, education level, occupation, average 

monthly income. Marital status And the behavior of Thanachart Connect users of Thanachart Bank 

Public Company Limited in Bangkok, for example, number of times / month In using the service Service 

transaction type Channel of service system Service time period The sample consisted of 400 respondents. 

The tools used for data collection were questionnaire for data analysis using computer program to find 

frequency, percentage, mean (x) and standard deviation (SD). 

The research has found 1) Customers are the respondents all 400 people. Most are female,  247 

people, representing for 61.75 percent, aged between 31-40 years, 150 persons or 37.50 percent, with a 

bachelor's degree or equivalent. There are 263 people, representing 65.75%. There are 266 employees in 

the private company / employee, which is 66.50%. The average monthly income is 20,001-50,000 baht, 

216 people, representing 54.00 per cent. Single status, 220 people, representing 55.00 per cent. 

2.) Behavior in using Thanachart Connect application service of Thanachart Bank Public Company 

Limited in Bangkok area, it is found that 182 times per month of usage of service, 1-2 persons or 45.50 

Types of services Using the service of transferring checks and balances to 237 accounts, or 59.25% of 
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the channel. Using the IOS system, 227 people, accounting for 56.75%, usage period 12.01 -18.00, 203 

people, representing 50.75% 

3.) Customers Satisfaction Toward Thanachart Connect  Application of Thanachart Bank Public 

Company Limited in Bangkok the overall picture is in a high level. When considering each aspect, it is 

found that the aspect that is of highest importance is the concrete aspect of the service. In understanding 

and knowing customers In terms of convenience, speed, safety, reliability, response to users respectively 

 

Keywords: Customers Satisfaction Toward, Thanachart Connect Application 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียุคดิจิทลั ทาํใหธ้นาคารพาณิชยต์่างๆ ไดป้รับเปลียน

พฒันารูปแบบการบริการ การทาํธุรกรรมทางการเงิน ผา่นบริการ Mobile Banking เพอืรองรับการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินของตนเองไดอ้ยา่งง่ายดาย ไม่ตอ้งเดินทางไปสาขาของธนาคาร โดยธนาคารพาณิชย์

พยายามทีจะพฒันารูปแบบโปรแกรมใหท้นัสมยั มีความปลอดภยั ใชง้านง่าย สะดวก สบาย รวดเร็วและ

ปลอดภยั เพอืใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจอยา่งดีทีสุด การบริการธนาคารทาง

โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) เป็นการใหบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทีพฒันาขึนมาใหส้อดคลอ้ง

กบัการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนและแทบเลต็ทีเชือมต่อ

อินเตอร์เน็ตสามารถธุรกรรมทางธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือของธนาคารธนชาต ทีพฒันาขึนเพืออาํนวย

ความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ ใหส้ามารถทาํธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กที ทุกเวลา 

สรุปปัจจยัสาํคญั ดงันนั การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect –

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีประโยชน์และมีความสาํคญั ทาํใหท้ราบ

ถึงปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพอืนาํขอ้มูลทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา รูปแบบ

และวิธีการใหบ้ริการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน เพือเพิมความมนัใจและความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ 

รวมถึงใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของใหผู้ใ้ชบ้ริการใหม้ากทีสุด และสามารถนาํขอ้มูลทีได้

จากการศึกษาในครังนีไปพฒันาวางแผนดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆในการใหบ้ริการเพือเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจแก่ธนาคารโดยใชเ้ทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารเพือ

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์ารต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพอืศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาวจิยั เรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคาร

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั  ดงันี 

 

ขอบเขตด้านเนอืหา  

การวิจยัในครังนีมุ่งศึกษาเกียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ การทาํธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการ 

แอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (จาํกดั) มหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ .ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  สถานภาพ

ทางการสมรส .พฤติกรรมของผูใ้ช ้Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร  จาํนวนครัง/เดือน ในการใชบ้ริการ ประเภทธุรกรรมทีใชบ้ริการ ช่องทางระบบการใช้

บริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ  

ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการเพอืตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ ประกอบดว้ย  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นความปลอดภยั น่าเชือถือ  ดา้นความ

สะดวก รวดเร็ว  ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้   

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรการวิจยั คือ ลูกคา้ทีใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรอิสระ  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ซึงประกอบดว้ย 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัในครังนี เป็นผูรั้บบริการทงัสิน  คน ทีเคยใชบ้ริการ แอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของ

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมขอ้มูลผูที้เคยใชง้าน แอปพลิเคชนั 

(Application) ตงัแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน    

 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย  

. เพือใหท้ราบถึงรูปแบบการใชง้าน ปัญหา และ อุปสรรค ของแอปพลิเคชนั Thanachart 

Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํขอ้มลูทีไดจ้ากการวจิยัไป เพือเป็นแนวทางในการ

พฒันา รูปแบบแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  และสามารถไป

ปรับปรุง เปลียนแปลง ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้

ยิงขึนต่อไป 
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กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

การวิจยัเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) โดยในครังนีผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบัความพงึพอใจ 

วิชยั ปิติเจริญธรรม ( ) จากทีมีการสาํรวจเรืองการสร้างความประทบัใจในงาน บริหารองคก์ร

แห่งหนึง โดยองคก์รนีมีวตัถุประสงคใ์นการตอ้งการทราบลาํดบัความสาํคญัเรืองการสร้าง ความพึงพอใจ

ทีไดรั้บและความประทบัใจทีเกิดขึน ดงันี  

. การใชกิ้ริยาวาจาทีสุภาพ/ยมิแยม้แจ่มใส/ไม่แสวงหาผลประโยชน/์กระตือรือร้น  

. มีการใหบ้ริการทีถูกตอ้งและรวดเร็ว  

. มีการใหบ้ริการเป็นกนัเอง  

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

6. สถานภาพทางการสมรส 

พฤติกรรมผูใ้ช ้Thanachart Connect  

. จาํนวนครัง/เดือนในการใชบ้ริการ 

.ประเภทธุรกรรมทีใชบ้ริการ 

.ช่องทางระบบใชบ้ริการ  

.ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลเิคชัน 

Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2. ดา้นความปลอดภยั น่าเชือถือ 

3. ดา้นความสะดวก รวดเร็ว 

4. ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 

5. ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
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. มีการพฒันาบุคลิกภาพ/มีความรู้ในการใหบ้ริการ/บริการดว้ยความเตม็ใจ/มีอธัยาศยั/สถานที ทีใช้

ตอ้นรับตอ้งเหมาะสมและอาํนวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบัการใช้โมบายแอปพลเิคชัน  

Mobile Application หรือ โปรแกรมประยกุตส์าํหรับอุปกรณ์เคลือนที หรือ อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ทีประกอบขึนจากคาํ  คาํคือ Mobile กบั Application ซึงมีความหมายดงันี (สุชาดา พลาชยั

ภิรมยศิ์ล , , อา้งถึงใน ณฐัพฒัน ์ชลวณิช, , น. ) กคาํวา่ Mobile หมายถึงอุปกรณ์สือสารทีใชใ้น

การพกพาซึงนอกจากจะใชง้านไดต้ามพืนฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ปัจจุบนัยงัสามารถทาํงานไดค้ลา้ยคลึงกบั

เครืองคอมพิวเตอร์ เนืองจากเป็นอปุกรณ์ทีสามารถพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัทีโดดเด่น คือ มีขนาดเลก็

กระทดัรัด และนาํหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย  ปัจจุบนัสามารถทาํหนา้ทีไดห้ลายอยา่ง เช่น สามารถ

ทาํงานไดแ้บบคอมพิวเตอร์ ติดต่อส่งต่อขอ้มลูกบัคอมพิวเตอร์ได ้และยงัสามารถเพิมหนา้ที (Function)   

การทาํงานได ้ส่วนแอปพลิเคชนั (Application) หมายถึงซอฟทแ์วร์ทีใชเ้พอืช่วยการทาํงานของผูใ้ช ้(User) 

โดยแอปพลิเคชนั จะตอ้งมีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพอืเป็นตวักลางในการใชง้าน 

 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 

ธชัพล ใยบวัเทศ ( ) ทาํการวิจยัเรืองความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการทีส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ของบริษทั

หลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน  คน เครืองมือทีใชศึ้กษา คือ 

แบบสอบถาม มีความน่าเชือถือของปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เท่ากบั .  และ ปัจจยัดา้นความ

ภกัดี เท่ากบั .  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าความถี และค่าร้อยละ และ

สถิติเชิงอา้งอิง คือ การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ทีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .  ผล

การศึกษาพบว่า . ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ -  ปี มากทีสุด 

คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเป็น พนกังาน

บริษทัเอกชน มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ ,  บาท มากทีสุด คิดเป็นร้อย

ละ .  . ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชือถือในการใหบ้ริการ การตอบสนอง

ต่อความตอ้งการบริการของลูกคา้ การใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ และความเขา้ใจและรู้จกัลุกคา้

ผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก . ผูต้อบแบบสอบถามมีความภกัดีต่อบริษทัหลกัทรัพย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติ และดา้นการกระทาํ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก . การทดสอบสมมติฐาน

การวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการในดา้นความ เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการ

ใหค้วามมนัใจแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ และดา้นความเขา้ใจและรู้จกั ลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลต่อความภกัดีของ
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ลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจยั ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ส่งผลมากทีสุด 

กีรติ บนัดาลสิน ( ) ทาํการวิจยัเรือง การรับรู้คุณภาพบริการทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการ

ใชบ้ริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน  สาขาสาํนกัราชดาํเนิน มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การรับรู้คุณภาพบริการกบั ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ และศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการทีส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดีในการใช ้บริการของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาสาํนกัราชดาํเนิน โดยใชเ้ครืองมือในการ

วดัการรับรู้คุณภาพ บริการแบบ SERVQUAL เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน 

สาขาสาํนกัราช ดาํเนิน จาํนวน  คน โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ และใชแ้บบสอบถามเป็น

เครืองมือการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ย การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา่ ) 

ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยลูกคา้มี การรับรู้ดา้นการใหค้วามมนัใจและ

ความไวว้างใจแก่ลูกคา้มากทีสุด ) ระดบัความจงรักภกัดีของ ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

ลูกคา้มีความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการในดา้นทศันคติมาก ทีสุด ) การรับรู้คุณภาพบริการทุกดา้นมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดี ในการใชบ้ริการโดยรวม โดยความใส่ใจลูกคา้

มีความสัมพนัธ์มากทีสุด ) การรับรู้คุณภาพบริการดา้น ความใส่ใจลูกคา้ ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ และการตอบสนองลกูคา้ ส่งผลต่อความจงรักภกัดี ในการใชบ้ริการ ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ 

และความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการโดยรวมในทิศ ทางบวก ทีระดบันยัสาํคญั .  

รัชนีกร ด่านดาํรงรักษ ์( ) ทาํการวิจยัเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy Net ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ( .) การวเิคราะห์ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย อาย ุ -   ปี ส่วนใหญส่มรส สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง/

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้ , - ,  บาท  

( .) การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการต่าง ๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชยม์าเป็น

เวลา  -  ปี ใชบ้ริการ SCB Easy NET มากกว่า  ปี โดยทาํรายการผา่นบริการ SCB Easy Net  –  ครัง/

เดือน ซึงทาํรายการธุรกรรมทางการเงินผา่นจาํนวนไม่เกิน ,  บาท และส่วนใหญ่รู้จกับริการ SCB 

Easy Net จากพนกังานธนาคารแนะนาํ ทงันีใชบ้ริการ SCB Easy Net จากสถานทีทาํงาน และส่วนใหญ่ใช้

บริการสอบถามยอดคงเหลือในบญัชี  

( .) การวเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชยใ์น

การทาํธุรกรรมทางการเงินตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

และ จาํแนกออกเป็นรายดา้นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ส่วน

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลียทีนอ้ยทีสุดผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัเคโม
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บายแบงคกิ์งพลสั เป็นเพศหญิงอาย ุ -  ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 

รายไดส่้วนตวัเฉลียต่อเดือน , - ,  บาท และสถานภาพโสด พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัเคโม

บายแบงคกิ์งพลสัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ความถีในการใชง้านโดยเฉลีย -  ครังต่อสัปดาห์ซึงมี

ระยะเวลาในการใชง้านโดยฉลีย -  นาที ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ เพือใชท้าํธุรกรรมทางการเงิน

พนืฐาน มีลกัษณะของการใชง้านแอปพลิเคชนัเคโมบายแบงคกิ์งพลสัเพือโอนเงินไปบญัชีของธนาคาร

กสิกรไทยและต่างธนาคาร  ความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนัเคโมบายแบงกกิ์งพลสัของกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก ซึงเมือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑม์ากทีสุด  รองลงมาคือ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

อภิณัฐ เลิศพิชิตกุล ( )  ผลการคน้ควา้อิสระเรือง  บรรพบทของความน่าเชือถือของร้านค้า

ออนไลนแ์ละผูบ้ริโภคไทย” เป็นการศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบกบัความน่าเชือถือออนไลน์ใหป้ระเทศไทย

ทีจะแสดงให้เห็นถึงบรรพบท ความแตกต่าง และคลา้ยคลึงกนัของปัจจยัทีมีผลกระทบต่อความน่าเชือถือ

ออนไลนใ์นมุมมองของ ผูบ้ริโภคในประเทศไทย และต่างประเทศเพือนาํไปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการทาํ

ธุรกิจออนไลนท์งัใน ประเทศไทย และต่างประเทศ โดยไดก้าํหนดกรอบการวิจยัโดยมีการทดสอบตวัแปร

อิสระทงัหมด  ปัจจยั ซึงส่งผลต่อความน่าเชือถือออนไลน ์คือ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั 

ประสบการณ์ การใช้ ความเสียง ความสะดวกในการใช้ ศีลธรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และ

ทดสอบว่ามีอาย ุเป็นตวัแปรกาํกบัของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงหรือ กบัความ

น่าเชือถือ ออนไลน์ รวมถึงทดสอบตวัแปรอิสระ  ปัจจยั ซึงส่งผลต่อการตดัสินใจซือออนไลน์ คือปัจจยั

ดา้นการ คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความน่าเชือถือออนไลน์ และทดสอบระดบัราคาในการเป็นตวัแปร

กาํกบัของ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความน่าเชือถือออนไลน ์กบัการตดัสินใจซือออนไลน์  โดยผูวิ้จยันาํ

ขอ้มลูทีเก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ทงัหมด  ชุด มา ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั 

และการวิเคราะห์การถดถอย เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที ไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั ซึงผล

การศึกษาพบว่ามี  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความน่าเชือถือออนไลนใ์น มุมมองของผูบ้ริโภคในประเทศไทย .

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั . ปัจจยัดา้นประสบการณ์การใช้ . ปัจจยัดา้นความเสียง . ปัจจยัดา้นความ

สะดวกในการใช้       . ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง และยงั พบว่าอายุมีนัยสําคญับางส่วนในการ

ทดสอบการเป็นตวัแปรกาํกบัของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการ คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงกบัความน่าเชือถือ

ออนไลน์ ผลการศึกษายงัพบว่ามี  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความ ตงัใจซือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านความน่าเชือถือออนไลน์ และระดับ ราคาไม่ได้เป็นตัวแปรก ากับของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความน่าเชือถือออนไลน์ กบัการตดัสินใจซือ ออนไลน์ในมุมมองของผูบ้ริโภค

ในประเทศไทย ซึงผูวิ้จัยหวงัว่าจะมีการน าประโยชน์จากผลการวิจยันีไปใช้ ประโยชน์ทงัในดา้นการ

บริหารธุรกิจ และการศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความน่าเชือถือออนไลนต่์อไป 



 
 
9 

 

 

 

พชรภทัร แสงวงศป์ระเสริฐ ( ) ผลการศึกษาวจิยั เรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยในเขต กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัทาํการสรุปผลการวจิยัคือ 

ระดบัความพึงพอใจของการใช ้แอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด สามารถสรุปผลไดคื้อ . ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนที์ไดรั้บ ความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้รากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด ซึงเห็นวา่ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครรับรู้ถึงความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน สามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กทีทุกเวลาผา่นแอป

พลิเคชนัโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปทาํธุรกรรมต่างๆ ดว้ยตวัเองและประหยดัค่าใชจ่้ายในการทาํ

ธุรกรรมผา่นช่องทางอนื  

ศุภรัตน ์ถาวรชืน ( ) ทาํการวิจยั เรือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจทีมีต่อการใชแ้อปพลิเค

ชนั KTB netbank ของผูรั้บบริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูวิ้จยัทาํการสรุปผลการวิจยัคือ ดงันนั

จึงสรุปไดว้า่สาํหรับแอปพลิเคชนั KTB netbank นนันกัการตลาดของธนาคาร คาํนึงถึงการรู้จกั

กลุ่มเป้าหมาย การนาํเอาธุรกรรมขององคก์รทีมีอยู่มาใชป้ระโยชนภ์ายในองคก์รโดย ปรับเปลียนรูปแบบ

ในการนาํเสนอ ใหอ้อกมาทางเทคโนโลยAีpplication เพอืใหส้อดคลอ้งกบั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายนนัเอง 

จากนนัผูรั้บบริการก็จะเกิดความคาดหวงัในการใชง้านผ่านเทคโนโลยี แอปพลิเคชนั KTB อีกทงัลูกคา้ยงัมี

ส่วนร่วมในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยตนเอง ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความ เป็นอิสระในการใชง้านแลว้ก็จะเกิด

ความพึงพอใจต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั อีกดว้ย และดว้ย เทคโนโลยีใหม่ๆ นีเองทีธนาคารกรุงไทย

สามารถผนวกเขา้กบัเป้าหมายขององคก์ารทางธุรกิจโดยรวม ทีมีอยูเ่ดิมไดเ้ขา้กบัยุคเขา้กบัสมยัในปัจจุบนั

รวมทงัแข่งขนักบัธุรกิจประเภทเดียวกนั 

 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

เป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวจิยัแบบเชิงสาํรวจ (Survey 

Research)  และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)   

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยั 

ประชากรทีใชใ้นการวจิยั  คือ  ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด  ตวัอยา่ง โดยมีความคลาดเคลือนที

ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ  ระดบัความเชือมนัร้อยละ  ซึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามทีเงือนไขไดก้าํหนดคือไม่

นอ้ยกวา่  ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีทีไม่ทราบสดัส่วนประชากรที

แน่นอน ดงันนั ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึงผูวิ้จยัได้

เลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 



 
 

10 
 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรทีกาํหนดไวร้ะยะเวลาทีเริมเก็บแบบสอบถาม เดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง โดยใชวิ้ธี การแจกแบบสอบถามในรูปแบบ Google 

form โดยส่งแบบสอบถามไปใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ เช่น 

Line, Facebook, Instagram, Twitter  การแจกแบบสอบถามทีเป็นกระดาษ โดยผูวิ้จยัไดท้าํ

การเลือกสาขาของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 สาขา เพอืตอบแบบสอบถาม  

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้  เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการ

วิเคราะห ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

กกกกกกก1. ค่าร้อยละ (Percentage)  สาํหรับการวเิคราะห์เพือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

ก2. ค่าเฉลีย  �̅� 

กกกกกกก3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูตอนที . ปัจจยัส่วนบุคคล มีผูใ้ชบ้ริการทีตอบแบบสอบถามทงัหมด  

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ .   และเพศชาย จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนใหญ ่มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ -  ปี จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .   อาย ุ  - ปี จาํน วน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุตาํกวา่  ปี จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  และ  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .   และตาํกวา่ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ

อิสระ/คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ขา้ราชการ/พนกังานรัฐสาหกิจ/ ลูกจา้งของรัฐ มีจาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อืนๆ นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา , - ,  บาท จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  คน รายไดเ้ฉลียต่อเดือนไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
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รายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ ,  บาทขึนไป 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา 

คือ สถานภาพสมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูตอนที   พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect พบวา่

จาํนวนครังในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใช้

บริการ ตงัแต่  ครังขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ประเภทการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชบ้ริการ

ประเภทโอน เช็คยอดบญัชี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ใชบ้ริการประเภท ชาํระค่าสินคา้และ

บริการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ประเภทสินเชือ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อืนๆ 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  ช่องทางระบบในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการ ไดใ้ชช่้องทาง

ระบบ IOS จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และดว้ยช่องทางระบบ Android จาํนวน   คน คิดเป็น

ร้อยละ .  ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการแอปพลเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงเวลา .  - .  จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .   ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูตอนที  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect 

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มี  ดา้น ดว้ยค่าเฉลีย �̅� และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD) พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.11) เมือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว ดา้น

ความปลอดภยั น่าเชือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ( x= .19,  x= .17 , x, = .16, x = 4.06 , 

 x = . )  ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวจิยั 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

การวิจยัเรืองการศึกษาเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของ

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมด  คน ตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คน คิดเป็นร้อยละ .   และเพศชาย จาํนวน  คนคิดเป็น

ร้อยละ .  ส่วนใหญ่ มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ -  ปี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .   อาย ุ  - ปี จาํน วน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุตาํกวา่  ปี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบั
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และตาํกวา่ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนใหญ่

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ ลกูจา้ง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/

อาชีพอิสระ/คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ขา้ราชการ/พนกังานรัฐสาหกิจ/ ลูกจา้งของรัฐ มี

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อืนๆ นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา , - ,  

บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  คน รายไดเ้ฉลียต่อเดือนไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ 

,  บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .  รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ลูกคา้ไดใ้ชบ้ริการ -  ครัง / เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ใชบ้ริการ -  ครัง / เดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใชบ้ริการ ตงัแต่  ครังขึนไป จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญใ่ชบ้ริการประเภทโอน เช็คยอดบญัชี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.   ใชบ้ริการประเภท ชาํระค่าสินคา้และบริการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ประเภทสินเชือ 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อืนๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ลูกคา้ 

ไดใ้ชช่้องทางระบบ IOS จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และดว้ยช่องทางระบบ Android จาํนวน 

  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั และส่วนใหญ่ ใชบ้ริการช่วงเวลา .  - .  จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมาคือ ช่วงเวลา .  – .  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ 

.  – .  จาํนวน  คน คิดเป็นเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลเิคชัน Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ  

ดา้นความปลอดภยั น่าเชือถือ  ดา้นความสะดวก รวดเร็ว ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นการตอบสนอง

ต่อผูใ้ชบ้ริการ ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นมากทีสุด 

คือ สามารถลดค่าใชจ่้ายในการโอนเงินขา้มต่างธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สามารถทาํธุรกรรมดว้ย 
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Application Thanachart Connect ไดต้ลอด  ชวัโมง  และขอ้ทีมีความคิดเห็นมาก คือ ลดเวลาการเดินทาง

เพอืขอสินเชือ และสมคัรธุรกรรมต่างๆ สามารถทาํธุรกรรมไดด้ว้ยตนเอง ทุกที ทุกเวลา และ แอปพลิเคชนั 

Thanachart Connect สามารถรองรับไดท้งัระบบ Android และ IOS ซึงสอดคลอ้งกบั รัชนีกร ด่านดาํรง

รักษ ์( ) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

. ด้านความปลอดภัย น่าเชือถือ   

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ความน่าเชือถือจากชือเสียงของธนาคาร ลดความเสียงจากการไปทาํธุรกรรม ต่างๆ โดยไม่พกเงินสด มี

มาตรฐานความน่าเชือถือระดบัสากลต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ผา่นระบบออนไลน ์มีระบบ

รักษาความปลอดภยัต่อการทาํธุรกรรมทีเกียวกบัเงินโดยทุกครังจะมีรหสัลบั (OTP) และสามารถควบคุม

การเขา้ถึง Application ดว้ยรหสั  PIN หรือ  SCAN ลายนิวมือ Finger ID ซึงสอดคลอ้งกบั อภิณฐั เลิศพิชิต

กุล ( )  การคน้ควา้อิสระเรือง  บรรพบทของความน่าเชือถือของร้านคา้ออนไลนแ์ละผูบ้ริโภคไทย 

. ด้านความสะดวก รวดเร็ว  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ สามารถชาํระค่าบริการและสินคา้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร  ไม่ตอ้งเสียเวลา และเสียค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางมาธนาคาร เพือทาํธุรกรรม ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถใชบ้ริการ

Application ไดต้ลอด  ชวัโมง มีขนัตอนในการทาํรายการเพียงไม่กีขนัตอน เขา้ใจง่าย มีการบริการ

หลากหลายในรูปแบบ ผลิตภณัฑ ์ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พชรภทัร แสงวงศป์ระเสริฐ ( ) ผลการ

ศึกษาวิจยั เรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยในเขต 

. ด้านการตอบสนองของผู้ใช้บริการ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ระบบ Thanachart Connect ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถทราบผลการชาํระเงินพร้อมกบัมีหลกัฐานไดท้นัที 

ระบบ Thanachart Connect ให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการ  ระบบ Thanachart Connect มี

ธุรกรรมครอบคลุมตามทีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ การใชง้านของระบบ Thanachart Connect เขา้ใจง่าย และ 

ระบบ Thanachart Connect มีขนัตอนในการใหบ้ริการทีไม่ยุ่งยากซบัซอ้น ซึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ  

กีรติ บนัดาลสิน ( ) ศึกษาเรือง การรับรู้คุณภาพบริการทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน  สาขาสาํนกัราชดาํเนิน 

. ด้านเข้าใจลูกค้าและรู้จักลูกค้า  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ ไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัทางการเงิน ไม่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั

ทางการเงินทีมีบริการครอบคลุม ครบถว้น และขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ  การสะสมคะแนน

จากการทาํธุรกรรม(การโอน) ผา่นแอปพลิเคชนัทางการเงินเพือแลกของพรีเมียมจากธนาคาร ลูกคา้
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สามารถดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัไดท้งั  App Store และ Play Store และ เมือติดตงัและใชบ้ริการแอปพลิเค

ชนัทางการเงินจะไดรั้บสิทธิพิเศษจากธนาคาร ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  ธชัพล ใยบวัเทศ ( ) 

การศึกษาครังนี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเรืองความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการทีส่งผลต่อความภกัดี

ของลกูคา้บริษทัหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 

 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานควรพฒันาระบบใหแ้อปพลิเคชนั Thanachart Connect สามารถ

รองรับทงัระบบ Android และ IOS กล่าวคือ ใหร้ะบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ไม่ติดขดั หรือ

เกิดการล่าชา้ของระบบใหไ้ดโ้หลดไดง่้ายขึน และ สามารถทาํธุรกรรมดว้ย Application Thanachart 

Connect ไดต้ลอด  ชวัโมง ซึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะตอ้งทาํการดูแลระบบเพอืใหส้ามารถบริการใหก้บั

ผูใ้ชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 

 ด้านความปลอดภยั น่าเชือถือ 

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานทีดูแลควบคุมระบบจะตอ้งมีมาตรฐานความน่าเชือถือจากการทาํ

ธุรกรรมออนไลน์ และมีระบบรักษาความปลอดภยัต่อการทาํธุรกรรมเกียวกบัการเงิน เพือดึงดูดใหมี้

ผูใ้ชบ้ริการมากยงิขึน และใหร้ะบบมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัต่อการทาํธุรกรรมทีเกียวกบัเงิน

โดยทุกครังจะมีรหสัลบั (OTP) ทีส่งผา่นทาง SMS มายงัโทรศพัทมื์อถือเพือยืนยนัการทาํรายการ 

 ด้านความสะดวก รวดเร็ว 

สิงทีตอ้งปรับปรุงหรือพฒันา คือ ควรพฒันารูปแบบการใชง้านใหมี้หลากหลายผลิตภณัฑ ์และ ใช้

งานไดจ้ริง มีขนัตอนในการทาํธุรกรรมทีง่าย และเขา้ใจง่ายต่อการใช ้Application และเพิมชาํระค่าบริการ

ต่างๆ ไดม้ากยงิขึนเพือใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกสบาย  และทีสาํคญั ทางหน่วยงานควรจะออกแบบการ

ใชง้านของระบบ ใหมี้ขนัตอนในการทาํรายการเพียงไม่กีขนัตอน และง่ายต่อความเขา้ใจ 

ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 

สิงทีตอ้งปรับปรุงหรือพฒันา คือ การใชง้านแอปพลิเคชนั Thanachart Connect ยงัตอ้งพฒันา

ระบบใหมี้ความครอบคลุมการใชง้าน มีขนัตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ลดขนัตอนการเขา้ระบบ

เพอืทาํธุรกรรมใหร้วบรัดและมีความเขา้ใจง่ายทีสุด โดยจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการต่อผูใ้ชบ้ริการให้

ใชง้านต่อไป และ ดึงดูดลูกคา้อืนใหเ้ขา้มาใชบ้ริการธนาคารเพมิมากขึน การใชง้านของระบบ Thanachart 

Connect จะตอ้งเขา้ใจไดง่้ายอีกดว้ย 

ด้านความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า 

สิงทีตอ้งปรับปรุงหรือพฒันา คือ ปรับปรุงรูปแบบการใชง้านแอปพลิเคชนั ใหง่้ายและสามารถ

เรียนรู้ไดง่้าย สามารถทาํรายการไดด้ว้ยตนเอง  ผูรั้บบริการใหค้วามสาํคญักบัความเขา้ใจ เอาใจใส่
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ความรู้สึกเพมิโปรโมชนัผลิตภณัฑ ์ใหม่ๆ สร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพิมขึน เมือผูใ้ชบ้ริการมีความ

พึงพอใจจากการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัทางการเงิน เมือใชง้านแลว้สามารถแลกสิทธิพิเศษ หรือสามารถ

นาํไปแลกเป็นส่วนลดเพือลดค่าใชจ่้ายใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดอี้กดว้ย หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์อง

ธนาคาร ควรจดัใหมี้การสนบัสนุนใหใ้ชห้รือติดตงัการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัทางการเงิน เพือจะไดรั้บ

สิทธิพิเศษจากธนาคาร เช่นส่วนลดร้านคา้ ส่วนลดร้านอาหาร หรือ สิทธิพิเศษเพือแลกของรางวลั หรือ

คะแนน เป็นตน้ 
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