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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ       

แอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCBEASY ของธนาคาร    

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลดวยการประมวลผลจากโปรแกรมสำเร ็จร ูป SPSS สถิต ิใน          

การวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 
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ผลการว ิจ ัยพบว า ล ูกค าท ี ่ ใชบร ิการแอปพลิเคช ัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย            

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา    

ดานอาชีพ ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB 

EASY โดยรวมไมตางกัน และลูกคาที ่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย         

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีดานเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ      

แอปพลิเคชัน SCB EASY โดยรวมตางกัน 

คำสำคญั: ความพึงพอใจในการใชบริการ; แอปพลิเคชัน SCB EASY; ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 This research study The objectives are 1) to study customer satisfaction in using     

SCB EASY application services of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok. 

2) to study customer satisfaction in using SCB EASY application services of Siam Commercial 

Bank Public Company Limited in Bangkok Classified by personal factors. 

 The sample group used in this research are the customers who use SCBEASY 

application services of the Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok,      

400 people by using questionnaires as a tool for data collection The data were analyzed by 

using SPSS software package. The statistics for data analysis were descriptive statistics 

consisting of percentage, frequency, mean and standard deviation. And inferential statistics 

consisting of t-test statistics, One-Way ANOVA statistics. If the differences are found, they will 

be compared in pairs. Using LSD method. 

 The result of the research shows that Customers who use SCB EASY application 

services from Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok Which have 

personal factors such as age, education level, occupation, average monthly income 

differently Therefore, the overall satisfaction of customers in using SCB EASY application 

services is no different. And customers using SCB EASY application services of Siam 

Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok with different gender Causing the 

overall satisfaction of customers in using SCB EASY application services differently. 

Keywords: Satisfaction in using the service; SCB EASY application; People in Bangkok 
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บทนำ 

 เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตของมนุษยการสื่อสารผาน

อินเตอรเน็ตไรสาย โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนเสมือนกับปจจัยที่หก ที่ทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคได

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแอปพลิเคชันในการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอีกดวย โดยธนาคารพาณชิย

ตางยกระดับแอปพลิเคชัน เพื่อใหสามารถตอบโจทยการใชงานของผูบริโภคมาก สถาบันการเงินยังกลายมา

เปนผูพัฒนาแอปพลิเคชันยอดฮิตโดยมี K PLUS จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ SCB EASY 

จากธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) นำมาเปน 2 ใน 10 อันดับแอปพลิเคชันยอดฮิตของคนไทย

ทัดเทียมกับโซเชี่ยลเน็ตเวิรคระดับโลก 

 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เปนธนาคารที่ใหบริการทางการเงินที ่ครบวงจรและเปน

ธนาคารชั้นนำของประเทศไดเปดใหบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยลูกคามีเพียงบัญชีของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ก็จะสามารถเขาถึงการใชแอปพลิเคชันได นอกเหนือจากการเขาใชงาน การรับโอน

เงิน แอปพลิเคชัน SCB EASY ไดมีการทำ Digital Transformation โดยแบงออกเปน 3 ข้ัน คือ ดิจิทัล โปร

ดักส (Digital Product), ดิจิทัล มารเก็ตติ้ง (Digital Marketing), ดิจิทัล ฟูลฟลเมนต (Digital Fulfilment) 

 โดยแอปพลิเคชัน SCB EASY ตองการใหลูกคาเกิดความสะดวกและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุมสงผลใหธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) จำเปนตอง

ใหบริการรูปแบบใหม เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด แตธุรกิจก็มักพบกับปญหาที่ทำใหระบบไม

ตอบสนองตอการใชงาน มีรายงานเหตุแอปพลิเคชันลมบนบริการโทรศัพทมือถือ 2 ครั้ง นาน 4 ชั่วโมง อาจ

เปนสาเหตุหลักที่ทำใหธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ยังคงไมสามารถขึ้นเปนผูนำของยอดการใช

บริการแอปพลิเคชันได 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB 

EASY  ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาเกี ่ยวกับปญหา 

อุปสรรคในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อนำขอมูลที่ไดปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบ วิธีการ

บริการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ยังสามารถนำ

ขอมูลไปทำการวางแผนและพัฒนาบริการใหมๆเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร     

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร     

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน 

SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขต

ของงานวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB 

EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมือง

หลวงที่สำคัญและเปนเขตที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยและความหลากหลายในรูปแบบการดำเนิน

ชีวิต ซึ่งมีโอกาสและอำนาจในการใชบริการแอปพลิเคชัน  

 2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เน ื ่องจากไมทราบจำนวนประชากรที ่ใชบริการแอปพลิเคชัน         

SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกำหนดกลุม

ตัวอยางจึงตองกำหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยได

กำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทำใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาจำนวนกลมุตัวอยางท่ีไดมีจำนวน 400 คน 

 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้จะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย คือ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ

แอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม

ปจจัยตาง ๆ โดยการศกึษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของลูกคา ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 5 ดานไดแก ดานรูปแบบของแอปพลิเค

ชัน ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหบริการและประชาสัมพันธ ดานความปลอดภัย ดานการตอบสนองลูกคา 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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 3. เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการปรับปรงุ พัฒนา รูปแบบแอปพลิเคชัน 

SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

ปจจัยสวนบุคคล 

 วชิรวัชร งามละมอม, 2558 อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร, 2559 ไดอธิบายวา ลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตางเกี่ยวกับบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพซึ่งความ

แตกตางและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบงชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน            

 นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) ไดกลาววา กลุมผูบริโภคเพศหญิงจะมีแรงจูงใจในการเลือกซื้อ

ทางดานอารมณมากกวาดานเหตุผล ในขณะท่ีเพศชายเปนเพศที่ไมใชอารมณในการซื้อสินคาหรือบริการมาก 

 กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) ไดกลาววา การเลือกซื้อสินคาและบริการที่แทจริงอาจมาจาก

เกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต คานิยม อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ฯลฯ เพราะเกณฑตาง ๆ ยอมสง   

ผลตอความจำเปนและความตองการสินคาและบริการของแตละบุคคลที่ตางกัน 

ความพึงพอใจ 

 มาสโลว (Maslow) ไดอธิบายวา ความตองการตามลำดับข้ันทั้ง 5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากขั้นที่ 1 

ไปจนถึงขั้นที่ 5 ในแตละบุคคลก็จะมีความตองการในแตละขั้นไมเทากัน โดยที่ระดับความตองการในแตละ

ขั้นจะมีอิทธิพลตอบุคคลมากหรือนองเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองตอความ

ตองการในแตละขั้นวาเปนอยางไร (ที่มา:เอกสารประกอบการบรรยายวิธีการวิจัยทางธุรกิจ) 

 วีรูม (Vroom 1964:18) ไดอธิบายทฤษฏีความคาดหวังไววา แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยูกับปริมาณ

ความตองการตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด และความคาดหวังตอความนาจะเปนของการกระทำที ่จะนำไปสูสิ่งนั้น    

(ท่ีมา:เอกสารประกอบการบรรยายวิธีการวิจัยทางธุรกิจ) 

รูปแบบของแอปพลิเคชัน  

 ศูนยวิจัยกสิกร, 2556 อางถึงในภัคญดา ธีรชัยชาญ, 2557 ที่กลาววา แอปพลิเคชันที่ทำงานบน

โทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการที่นิยมจากคายอุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ ไดแก ไอโฟนโอเอส (iPhone OS) 

และแอนดรอยด (Android) แอปพลิเคชันในกลุมธุรกิจที่พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหบริการเกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑ ของธุรกิจนั้น ๆ 

 สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (2553) อางถึงในปภัสรา ถนอมทรัพย (2558) ท่ีกลาววาระบบปฏิบัติการ

บนอุปกรณเคลื่อนที่ หรือ แอปพลิเคชันระบบ ไดแก ระบบปฏิบัติการของ iPhone OS พัฒนาโดยบริษัท 

Apple หรือระบบปฏิบัติการชองระบบ Android ที่พัฒนาโดยบริษัท Google 

ความนาเชื่อถือ 
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 ขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 ที่ไดสรุปวา ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) ไดมีการใหบริการที ่แสดงความนาเชื ่อถือ โดยมีการยืนยันตัวตนกอนทำธุรกรรมทุกครั้ง และ

สามารถแสดงรายการจำนวนเงินในแตละธุรกรรม  

 Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) อางถึงในเบญชภา แจงเวชฉาย (2559) ที่กลาววา 

การใหบริการตองตรงตามเวลาที่สัญญาไวกับลูกคางานบริการที่มอบหมายใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความ

ถูกตอง เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอ 

ดานการใหบริการและประชาสัมพนัธ 

 ขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่ได

สรุปวา บริการขอStatement ยอนหลังไดถึง 12 เดือน โดยไมตองไปขอที่สาขา ผูใชบริการสามารถทราบ

สิทธิประโยชนและไดรับแจงขอมูลขาวสารใหม ๆ เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ผานระบบ

แอปพลิเคชัน SCB EASY ไดดวยตนเอง 

ดานความปลอดภัย 

 ขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่ได

สรุปวา ระบบหลังบานใหม (New Platform) ผาน Keyword สำคัญ คือ “รวดเร็ว ปลอดภัย เสถียร รองรับ

การขยายตัวในอนาคต” ซึ่งเปนสวนสำคัญที่อยูเหนือกวาหนาตาหรือรูปโฉมที่ รวมถึงมีความปลอดภัยในการ

เก็บรักษาขอมูลและการทำธุรกรรมตาง ๆ โดยระบบมีการแจงเตือนทันทีหากพบขอผิดพลาดในการทำ

ธุรกรรม 

ดานการตอบสนองลูกคา 

 ขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่ได

สรุปวา ระบบของแอปพลิเคชัน SCB EASY มีบริการธุรกรรมทางการเงินที ่หลากหลายครอบคลุมความ

ตองการของลูกคา และผูใชบริการสามารถประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทางและคาธรรมเนียม เพ่ือ

ทำธุรกรรมตาง ๆ ณ ธนาคารไทยพาณิชยแตละสาขาอีกดวย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่เรียกวา การวิจัยแบบไมทดลอง นั้นคือ การวิจัยที่มีการศกึษา

ตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริง โดยผูวิจัยไมไดทำการเปลี่ยนแปลง สรางหรือควบคุมสิ่งใดที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนั้นๆ เพ่ือดำเนินการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของการกระทำดังกลาว 

ซึ่งเปนการวิจัยภาคสนามโดยไมมีการทดลองแบบตัดขวางคือ การดำเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลายๆ หนวยศึกษา แลวนำขอมูลนั้นมาวิเคราะห โดยการเก็บขอมูลจะใช

เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเก็บขอมูลแลวจึงทำการวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการวิเคราะหทางสถิติ 
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 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถรจูำนวนประชากรที่แนนอนได ผวูิจัยจึงไดใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดจากสูตรการคำนวณกลุมตัวอยาง

แบบไมทราบจำนวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพื่อกำหนด

จำนวนกลุมตัวอยางเพื่อการศกึษา ซึ่งการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปดตารางที่คาความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจาก

การเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 3 สวนดังนี ้

ส วนที ่  1 ขอมูลส วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที ่ เก ี ่ยวของก ับลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 5 

ขอ  

สวนที่ 2 ดานความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของลูกคาในการใช

บริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบดวย ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานความนาเชื่อถือ ดานการใหบริการและประชาสัมพันธ  

ดานความปลอดภัย และดานการตอบสนองลูกคา มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 28 ขอ  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนคำถามที่เกี่ยวของกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ลูกค าในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย  จำก ัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวนขอคำถาม 1 ขอ  

 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บมาแลว ผูวิจัยดำเนินการนำขอมูลที่ไดมาประมวลผล

ดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลมุ 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ดานความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยกำหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
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 2.1 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ตางกัน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t - test  

2.2 ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหความพึงพอใจ

ของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ

ความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเค

ชัน  SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย  จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย

ไดดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย  จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของ

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ไดแก 

ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานการตอบสนองลูกคา ดานความปลอดภัย ดานความนาเชื่อถือและดาน

การใหบริการและประชาสัมพันธ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของ

ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปการ

วิจัย ไดดังนี้ 

2.1 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยรวมไมตางกัน 

2.2 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ไดแก ดานเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใช

บริการแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจในการใช

บริการดานความนาเชื่อถือและดานการใหบริการและประชาสัมพันธตางกัน 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

  1.1 ความพึงพอใจในการใชบริการดานรูปแบบของแอปพลิเคชันโดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวาดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ควรที่จะสามารถรองรับไดทั้งระบบ 

IOS และ Android ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดศูนยวิจัยกสิกร, 2556 อางถึงในภัคญดา ธีรชัยชาญ, 2557 ที่

กลาววา แอปพลิเคชันที่ทำงานบนโทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการที่นิยมจากคายอุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ 

ไดแก ไอโฟนโอเอส (iPhone OS) และแอนดรอยด (Android) แอปพลิเคชันในกลุมธุรกิจ ที่พัฒนาแอป

พลิเคชันเพื่อใหบริการเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ของธุรกิจนั้น ๆ เชน การใหบริการ SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของสุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (2553) อางถึง

ในปภัสรา ถนอมทรัพย (2558) ที่กลาววาระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนที่ หรือ แอปพลิเคชันระบบ 

ไดแก ระบบปฏิบัติการของ iPhone OS พัฒนาโดยบริษัท Apple หรอืระบบปฏิบัติการชองระบบ Android 

ที่พัฒนาโดยบริษัท Google 

  1.2 ความพึงพอใจในการใชบริการดานความนาเชื ่อถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวาดานความนาเชื่อถือ ควรที่จะแสดงรายการจำนวนเงินในแตละธุรกรรม 

เชน บัญชีเงินฝาก การแสดงรายการบัตรเครดิต, บัตรเดบิต ไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 ที่ไดสรุปวา ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไดมีการใหบริการท่ี

แสดงความนาเชื่อถือ โดยมีการยืนยันตัวตนกอนทำธุรกรรมทุกครั้ง และสามารถแสดงรายการจำนวนเงินใน

แตละธุรกรรม เชน บัญชีเงินฝาก การแสดงรายการบัตรเครดิต, บัตรเดบิตไดอยางถูกตองแมนยำ และ

สอดคลองกับแนวคิดของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) อางถึงในเบญชภา แจงเวชฉาย 

(2559) ท่ีกลาววา การวัดคณุภาพจากความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การใหบริการตองตรงตามเวลา

ที่สัญญาไวกับลูกคางานบริการที่มอบหมายใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ

สม่ำเสมอ 

 1.3 ความพึงพอใจในการใชบริการดานการใหบริการและประชาสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวาดานการใหบริการและประชาสัมพันธ ควรที่จะมีบริการ

ขอ Statement ยอนหลังไดถึง12 เดือนผานทางแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยไมตองไปขอที่สาขา ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่

ไดสรุปวา ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) มอบบรกิารขอStatement ยอนหลังไดถึง 12 เดือน โดยไม
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ตองไปขอที่สาขา ผูใชบริการสามารถทราบสิทธิประโยชนและไดรับแจงขอมูลขาวสารใหม ๆ เกี่ยวกับ

ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด(มหาชน) ผานระบบแอปพลิเคชัน SCB EASY ไดดวยตนเอง  

 1.4 ความพึงพอใจในการใชบริการดานความปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวาดานความปลอดภัย ควรที่จะแจงเตือนทันที หากพบขอผิดพลาดในการ

ทำธุรกรรมผานแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และ

ขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่ไดสรุปวา ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) มีระบบหลังบานใหม 

(New Platform) ผาน Keyword สำคัญ คือ “รวดเรว็ ปลอดภัย เสถียร รองรบัการขยายตัวในอนาคต” ซึ่ง

เปนสวนสำคัญที่อยูเหนือกวาหนาตาหรือรูปโฉมที่เปลี่ยนไป โดยธนาคารไดลงทุนเพ่ือพัฒนาใหระบบมีความ

รวดเร็ว ปลอดภัย แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตอันใกล รวมถึงมีความปลอดภัยในการ

เก็บรักษาขอมูลและการทำธุรกรรมตาง ๆ โดยระบบมีการแจงเตือนทันที หากพบขอผิดพลาดในการทำ

ธุรกรรม 

 1.5 ความพึงพอใจในการใชบริการดานการตอบสนองลูกคา โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวาดานการตอบสนองลูกคา ควรที่จะสามารถลดคาใชจายในการเดินทาง

และคาธรรมเนียม เพื่อทำธุรกรรมตาง ๆ ณ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) แตละสาขา ซึ่งสอดคลอง

กับขอมูลธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563 และขาวสารจาก Brand Buffet, 2017 ที่ไดสรุปวา 

ระบบของแอปพลิเคชัน SCB EASY มีบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมความตองการของ

ลูกคา และผูใชบริการสามารถประหยัดเวลา ลดคาใชจายในการเดินทางและคาธรรมเนียม เพื่อทำธุรกรรม

ตาง ๆ ณ ธนาคารไทยพาณิชยแตละสาขาอีกดวย 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับ

การศึกษา ดานอาชีพและดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการดานความนาเชื่อถือ ดานการ

ใหบริการและประชาสัมพันธตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของ

ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงมีความพึงพอใจในการใชบริการ ดาน

ความนาเชื่อถือ ดานการใหบริการและประชาสัมพันธตางไปจากเพศชาย อาจเนื่องจากปจจุบันบทบาทของ

เพศหญิงและเพศชายในสังคมไทยเปลี่ยนไป คานิยมเกี่ยวกับเพศก็เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

วชิรวัชร งามละมอม (2558) อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร (2559) กลาววา ความแตกตางของเพศเปนตัวแปร

สำคัญที่บงชี้ถึงความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน เพราะลักษณะของเพศที่แตกตางกันจะมีคานิยม 
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ความคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจและทัศนคติที ่แตกตางกันในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ และ

สอดคลองกับแนวคิดของ นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร (2559) กลาววากลมุผูบริโภคเพศหญิงจะมีแรงจูงใจในการ

เลือกซื้อทางดานอารมณมากกวาดานเหตุผล ในขณะที่เพศชายเปนเพศที่ไมใชอารมณในการซื้อสินคาหรือ

บริการมากนัก 

 2.2 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกคาที่ใชบริการ

แอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน 

ก็มีความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถอธิบายไดวาทุกชวงอายุ 

อาจไดรับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีในปจจุบันมากยิ่งข้ึน จึงอาจทำใหทุกชวงอายุ มีความพึงพอใจใน

การใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ไมตางกัน แตไมสอดคลองกับแนวคิดของกอบกาญจน เหรียญทอง, 

2556 ที่ไดสรุปไววา อายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการทำความ

เขาใจในเนื้อหาและขาวสารรวมถึงการรับรูตางๆ ไดมากนอยตางกัน และไมสอดคลองกับแนวคิดของธัญญ

พัสส เกตุประดิษฐ (2554) อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร (2559) ที่กลาววาผูบริโภคในแตละชวงอายุจะมีความ

ตองการเลือกซื้อสินคา มีความจำเปนตอสินคาที่แตกตางกัน หรือบริโภคสินคาที่แตกตางกัน เชน วัยเด็กจะมี

ความตองการสินคา หรือบริโภคที่ตางกับวัยผสููงอายุ เปนตน 

2.3 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB 

EASY โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการดานการใหบริการ

และประชาสัมพันธ ดานการตอบสนองลูกคาตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน 

SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับการศึกษาแตกตางกัน

หลายระดับ โดยมีการใหบริการและประชาสัมพันธ การตอบสนองลูกคาที่แตกตางกัน จึงทำใหความพึงพอใจ

ในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASYตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกอบกาญจน เหรียญทอง, 

2556 ไดสรปุไววาระดับการศึกษา บงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขาวสาร และอัตราการรับรู ระดับ

การศึกษาจะทำใหคนมีความรู ความคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตางๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป 

การศึกษายังทำใหเกิดความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม และคณุธรรมความคิดอีกเชนกัน และสอดคลองกับ

แนวคิดธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554) อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร (2559) ที่กลาววาการเลือกซื้อสินคาและ

บริการอาจจะมาจากรปูแบบของการดำรงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมสวนตัว ที่แตกตางกัน 

 2.4 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 
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โดยรวมไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการดานรูปแบบของแอปพลิเค

ชันและดานการตอบสนองลูกคาตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกตางกัน ซึ่งในแตละอาชีพมี

หนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน ทำใหมุมมองตอความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASYตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554) อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดสรุปไววา 

การเลือกซื้อสินคาและบริการอาจจะมาจากรูปแบบของการดำรงชีวิต อาชีพ รสนิยมสวนตัว ที่แตกตางกัน 

ฯลฯ สวนใหญจึงมักใชตัวแปรดานรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆ เพ่ือใหสามารถกำหนด

เปาหมายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดอาจเกี่ยวของกับเกณฑอายุ และอาชีพรวมกัน และสอดคลอง

กับแนวคิดของ    กอบกาญจน เหรียญทอง, 2556 ไดสรุปไววา การเลือกซื้อสินคาและบริการที่แทจริงอาจ

มาจากเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต คานิยม อาชีพ เพราะเกณฑตาง ๆ ยอมสงผลตอความจำเปนและความ

ตองการสินคาและบริการของแตละบุคคลที่ตางกัน 

 2.5 ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน 

SCB EASY โดยรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการดานรูปแบบ

ของแอปพลิเคชันตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันหลายระดับ โดยมีการ

ใชบริการดานรูปแบบแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน เชนผูที่มีรายไดสูง จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือซื้อ

สินคาและบริการที่หลากหลายผานแอปพลิเคชัน SCB EASY สวนผูมีรายไดปานกลางและรายไดนอย ก็

สามารถทำธุรกรรมตาง ๆ ผานแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยประหยัดเวลาและคาใชจายที่ไมตองเดินทางไป

สาขาของธนาคาร จึงทำใหความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASYตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของธัญญพัสส เกตุประดิษฐ (2554) อางถึงใน สุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดสรุปไววา รายไดจะ

กลายเปนตัวชี้วัดการมีหรือไมมีความสามารถในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค และสอดคลองกับ

แนวคิดของกอบกาญจน เหรียญทอง, 2556 ไดสรุปไววา การเลือกซื้อสินคาและบริการที่แทจริงอาจมาจาก

เกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต คานิยมและรายได เพราะเกณฑตาง ๆ ยอมสงผลตอความจำเปนและความ

ตองการสินคาและบริการของแตละบุคคลที่ตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสำหรับ 

ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 
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ปจจัยสวนบุคคล 

 จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย 

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปจจัยสวนบุคคล ดานเพศตางกัน ทำใหความพึงพอใจของลูกคา

ในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยรวมตางกัน ดังนั้นผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) ตองใหความสนใจกับปจจัยสวนบุคคล ดานดังกลาวขางตนเพราะในการกำหนดแผนงานเพื่อเพ่ิม

ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น ใหพิจารณาในดานเพศ เปนประการสำคัญ 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1.ดานรูปแบบของแอปพลิเคชันจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB 

EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญเกี่ยวกับความพึง

พอใจในการใชบริการดานรูปแบบของแอปพลิเคชันโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แอปพลิเคชัน SCB EASY สามารถรองรับไดทั้งระบบ IOS และ Android และขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ำสุด คือ เมนูการใชงานที่สามารถปรับแตงหนาหลักไดดวยตนเองและ Highlight Features เชน 

Festive Theme อีกหนึ่ง Emotional Marketing ดังนั้นผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ตอง

ใหความสำคัญเก่ียวกับ การออก Highlight Features ใหม ๆ  เพื่อใหทันตอความตองการและความพึงพอใจ

ตอลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชันมากยิ่งข้ึน 

 2.ดานความนาเชื่อถือ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

การใชบริการดานความนาเชื่อถือโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด 

คือ ระบบแอปพลิเคชัน SCB EASY จะแสดงรายการจำนวนเงินในแตละธุรกรรม เชน บัญชีเงินฝาก การ

แสดงรายการบัตรเครดิต, บัตรเดบิต ไดอยางถูกตอง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ศูนยบริการใหความ

ชวยเหลือ แกไขปญหาใหลูกคาไดอยางทันทวงที (ผานชองทาง Call center, Via App) ดังนั้นผูบริหาร

ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) ตองใหความสำคัญเก่ียวกับ ศูนยบริการใหความชวยเหลือ แกไขปญหา

ใหลูกคาไดอยางรวดเรว็มากกวาเดิม โดยอาจเพิ่มชองทางศูนยบริการใหความชวยเหลือมากกวาเดิม 

 3.ดานการใหบริการและประชาสัมพันธ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเค

ชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการใชบริการดานการใหบริการและประชาสัมพันธโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ บริการขอ Statement ยอนหลังไดถึง 12 เดือนผานทางแอปพลิเคชัน 
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SCB EASY โดยไมตองไปขอที่สาขา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือสามารถแสดงความเห็นในการไดรับการ

ตอบกลับที่ทานพึงพอใจ ดังนั้นผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ตองใหความสำคัญเกี่ยวกับ 

การตอบกลับความคิดเห็นของลูกคาที่ใชบริการ อาจมี Features สำหรับใหลูกคาที่ใชบริการแสดงความ

คิดเห็น และจัดพนักงานเพ่ือรองรับการตอบกลับลูกคาที่รวดเรว็และทันทวงที 

 4.ดานความปลอดภัย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

การใชบริการดานความปลอดภัยโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ระบบแอปพลิเคชัน SCB EASY จะแจงเตือนทันที หากพบขอผิดพลาดในการทำธุรกรรมผานแอปพลิเค

ชัน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือมีบริการคำแนะนำเรื่องความปลอดภัย เชน คำเตือนการโจมตีจากการ

โจรกรรม (Phishing Attack Warning) และระบบติดตามภัยคุกคามดาน    ไซเบอร เพ่ือความปลอดภัยดาน

สารสนเทศ ดังนั้นผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ตองใหความสำคัญเกี่ยวกับ การแจงให

ลูกคาทราบถึงรายละเอียดการใหบริการดานคำเตือนการโจมตีจากการโจรกรรมและระบบติดตามภัยคุกคาม

ดานไซเบอร ไมวาจะแจงผานแอปพลิเคชันหรือผานทางขาวสารตางๆ ผานเว็บไซคของธนาคาร เนื่องจาก

ลูกคาที่ใชบริการบางทาน อาจไมทราบไดวามีบริการดังกลาว 

 5.ดานการตอบสนองลูกคาจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY 

ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

การใชบริการดานการตอบสนองลูกคาโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ทานสามารถลดคาใชจายในการเดินทางและคาธรรมเนียม เพื่อทำธุรกรรมตาง ๆ ณ ธนาคารไทย

พาณิชย จำกัด (มหาชน) แตละสาขา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือฟงกชั่น EASY Bonus ที่มาพรอมสิทธิ

พิเศษและสวนลดมากมาย เมื่อลูกคาทำรายการ โดยสามารถรับสิทธ์ิพิเศษดานไลฟสไตลตาง ๆ  เหลานี้ไดโดย

ไมจำเปนตองแลกคะแนนสะสมดังนั้นผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ตองใหความสำคัญ

เกี ่ยวกับการโฆษณาใหลูกคาทราบวามีบริการฟงกชั ่น EASY Bonus และแจงถึงสิทธิพิเศษและสวนลด

มากมายที่ลูกคาจะไดรับเมื่อใชบริการฟงกชั่นดังกลาว 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน 

SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิเชน ปจจัย 7Ps ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ(Product), ดานราคา (Price), ดานชองทางการจัดจำหนาย(Place), ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion), ดานผูใหบริการ (People), ดานกระบวนการ (Process) และดานลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) 
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 2.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะ ลูกคาที่ใชบริการแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ควรขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น อาทิเชน ในเขตปริมณฑลและทุกจังหวัดในประเทศไทย เพ่ือใหไดความแตกตางทางดานความคิด 

คานิยม และไดผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 3.  ควรมีการศึกษา โดยวิธีการทำ Focus Group เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและทราบถึงสาเหตุที่

แทจริง 

เอกสารอางองิ 

กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตลาดนํ้าอมัพ

วา จังหวัดสมุทรสงคราม, มหาวิทยาลัยสยาม 

ขาวสารจาก Brand Buffet, 2017  

(https://www.brandbuffet.in.th/2017/08/10-scb-easy-app-new-launch/) 

ขอมูลจากธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2563  

(https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy.html) 

(https://www.scb.co.th/th/personalbanking/faq/security-tips.html) 

นภาท ิพย  ไตรกุลนิภ ัทร (2559) ปจจัยท ี ่ม ีผลตอการต ัดส ินใจเล ือกซื ้อผลิตภ ัณฑกันแดดในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ใน

กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปภัสรา ถนอมทรัพย (2558) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันโมบายแบงคกิ้งของ 

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ภัคญดา ธีรชัยชาญ (2557) ปจจัยทางการตลาดผาน Mobile Marketing ของธนาคารไทยพาณิชยที ่มี

อิทธิพลตอ การตัดสินใจดาวนโหลด Application SCB UP2ME ของผูใชบริการธนาคาร ไทย

พาณิชย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สุณิสา ตรงจิตร (2559) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด กลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 

2559 

เอกสารประกอบการบรรยายวิธีการวิจัยทางธุรกิจ โดย รศ.วิรัช สงวนวงศวานและ อ.ดร.ชยาภรณ แสงเฟอง 

 

 


