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ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต
ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
FACTORS OF BRAND EQUITY AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE AFFECTING DECISION
TO USE CREDIT CARD SERVICE THROUGH SIAM COMMERCIAL BANK’S SCB EASY
APPLICATION IN BANGKOK
กมลชนก แก้วมณี1
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนบุคคล
คุณค่าตราสิ นค้าและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิ ตผ่านแอปพลิเค
ชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน
บุคคล การยอมรับเทคโนโลยี และคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ
บัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ส่ วนรายได้เฉลี่ย ต่อเดื อนมี รายได้ 20,000 - 30,000 บาท โดยให้ความส าคัญ
เกี่ ย วกับ คุ ณค่ า ตราสิ นค้า ด้า นการรั บรู ้ ตราสิ นค้ามากที่ สุ ด การยอมรั บเทคโนโลยี ด้านการรั บรู ้ ถึ ง
ประโยชน์มากที่สุด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การขอ
สิ นเชื่ อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้านอาชี พที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การที่
แตกต่างกัน คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้าและด้านความภักดีต่อตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และ การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานและด้านความไว้ใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่าน
แอปพลิเคชัน SCB EASY อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ABSTRACT
The aims of this research are to (1) study general conditions of personal factors, brand equity,
and technology acceptance affecting decision to use credit card service through Siam Commercial
Bank’s SCB EASY application in Bangkok, and (2) examine the relationship of personal factors,
technology acceptance, and brand equity, that have effects on using credit card service through Siam
Commercial Bank’s SCB EASY application. The research uses qualitative research methodology to
analyze the data. By this, 400 research respondents who use SCB EASY application in Bangkok are
the examples of this research. The study finds that most of research respondents are female aged 30-39
years old with Bachelor’s Degree and are the officers of public companies. Mostly, the respondents
have the average salary at 20,000 – 30,000 Baht. In the field of Brand Equity, they mostly focus on
brand awareness. Moreover, they highly concentrate on perceived usefulness in the topic of Technology
Acceptance. According to hypothesis testing, it shows that personal factors are related to decision to
use credit card service through the SCB EASY application. That is to say, different occupations have
influences on various service requests For Brand Equity, brand awareness and brand loyalty have
effects on requesting for the credit card through the SCB EASY application . Lastly, an easy-to-use
application and trust are significant for requesting for the credit card through the SCB EASY
application with the statistical significance level of 0.05, in the topic of Technology Acceptance.
Keywords: brand equity, technology acceptance, decision to use credit card service through the SCB
EASY application
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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การก้า วเข้า สู่ ยุค ดิ จิ ท ัล ได้ส ร้ า งกระแสแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลัง พลิ ก โฉมโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจและระบบการเงินอย่างไม่หยุดนิ่ ง มีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีการพัฒนาระบบดิจิทลั
และดาเนินการผ่านอินเทอร์ เน็ตยิง่ มากขึ้น นาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงในภาคธุ รกิจรวมถึงองค์กรทัว่ โลก
โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านข้อมูลในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุ รกิจ ส่ งผลต่อพฤติกรรมที่
เปลี่ ย นแปลงไปในชี วิ ต ประจ า โดยมี สื่ อ กลางเป็ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ Smart Phone และ Tablet เป็ น
เครื่ องมื อสนับ สนุ นการท าธุ รกรรมทางการเงิ นในยุคปั จ จุ บัน ปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการดาเนิ น ชี วิ ต
พฤติกรรมการใช้เงินด้วยระบบดิจิทลั มากขึ้น และลดบทบาทการใช้เงินสด จึงทาให้เข้าถึงเทคโนโลยีใน
การใช้บริ การทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงการใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ (e-payment) เช่น บัตรเครดิต
บัตรเดบิต Internet Banking/Mobile Banking QR code ที่เป็ นทางเลือกให้การทาธุรกรรมการเงินได้ง่าย
ขึ้น เร็ วขึ้น สะดวกขึ้น และมีตน้ ทุนการทาธุ รกรรมถูกลง หากพิจารณาด้านพฤติกรรมการใช้งานพบว่า
รายการของธุ รกรรมผ่านช่องทางสาขาลดลง สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนที่เริ่ ม
มีความคุน้ ชิน และยอมรับที่จะใช้บริ การทางการเงินและโอนเงินผ่านช่องทาง Internet Banking และ
Mobile Banking ในชีวิตประจาวันมากขึ้น
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จึงเห็นความสาคัญในวิถีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
บริ ก ารทางการเงิ น เป็ นดิ จิ ท ัล แบงก์ กิ้ ง SCB Easy Net และ SCB Easy Application เป็ นการบริ ก าร
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองตลอด
24 ชัว่ โมง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่แอปพลิเคชัน SCB Easy (Mobile Banking) ซึ่งให้บริ การต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังสามารถขอสิ นเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ในการทารายการผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า และการ
ยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยตระหนักถึงความสาคัญ และสนใจศึกษาปั จจัย
ส่วนบุคล ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) และการยอมรับเทคโนโลยีที่สาคัญที่มีผลต่อการที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การ เพื่อเป็ นแนวทางประกอบกับการก าหนดกลยุทธ์ท างการตลาด เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพ ทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตทางธุ รกิจ อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูล ไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งระบบประสิ ทธิภาพ มีความปลอดภัย ในการใช้งานที่สูงสุดต่อไป
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนบุคคล คุณค่าตราสิ นค้า และการยอมรับเทคโนโลยีต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี และ
คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB
EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตกำรวิจัย
(1) ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใ ช้บริ ก ารแอปพลิ เคชัน SCB EASY ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล การ
ยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน
SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนิ นการศึกษา
ตั้งแต่เมษายน–สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) ประโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ ผลจากการวิ จัย ครั้ งนี้ สามารถน าไปใช้เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ
การศึ ก ษา และเพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการศึ ก ษาเกี่ ย วกับปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล การยอมรั บ
เทคโนโลยี และคุณค่าตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB
EASY ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ซึ่ ง ผูว้ ิ จัย คาดหวัง ว่า ผลจากการวิ จัยครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ กับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการศึกษา ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ปั จจัยส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี และคุณค่าตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อบัตร
เครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนธุ รกิจและพัฒนาปรับปรุ งไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
(1) แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อช่วยการทางานของผูใ้ ช้ (User)
โดยแอปพลิเคชันจะต้องมีสิ่งที่เรี ยกว่าส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรื อ IU) เพื่อเป็ นตัวกลางการ
ใช้งานต่าง ๆ (2) การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การทาความเข้าใจในเทคโนโลยีและการตัดสิ นใจที่จะ
ยอมรับเทคโนโลยีแล้วนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวัน ประกอบไปด้วย ความง่ายต่อการใช้งาน
การรับรู ้ถึงประโยชน์ และความไว้ใจ (3) การตัดสิ นใจ หมายถึง การใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาลัง
พิจารณาโดยการใช้ความรู ้พ้ืนฐาน และข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับนามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิง เพื่อ
นาไปสู่ เป้าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ (4) คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง ตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภค
มองเห็นว่ามีคุณค่าและเป็ นตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสิ นค้า และชื่นชอบตรา
สิ นค้านั้น เป็ นที่ยอมรับ และเชื่อถือเป็ นทุนหรื อคุณค่าเพิ่มในตัวสิ นค้าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั ตราสิ นค้า
ในมุมมอง ประกอบด้วย คุณภาพที่ถูกรับรู ้ ภาพลักษณ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตรา และความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า สิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า
แนวคิดและทฤษฎี
(1) ลักษณะทางด้านประชากร ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546ก) กล่าวว่า ประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ จะบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่ อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ใช้เป็ น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ลกั ษณะบุคคลที่มีความนิยมในกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
(2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี Davis (1989) อธิบายว่าบุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยี
ได้เกิดจากปัจจัย หลัก 2 ประการได้แก่ 1) การรับรู ้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
เนื่ องจากการรับ รู ้ป ระโยชน์ และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติก รรมการ
ยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
และทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านการกระทา
(3) คุณค่าตราสิ นค้า ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548: 27-28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรที่มีตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในทางที่ ดี มีมูลค่าให้กับผูบ้ ริ โภค ส่ วนทางด้าน สุ ดาพร กุณฑลบุตร
(2557: 83-90) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าของตราสิ นค้าที่ มีพ้ืนฐานมาจากความนิ ยม ยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภค Aaker (1996)กล่าวไว้คุณค่าตราสิ นค้ามีองค์ประกอบของคุณค่ าตราสิ นค้า 5ประการ ได้แก่ 1)
การรั บ รู ้ ใ นตราสิ นค้า (Brand Awareness) 2) คุณภาพที่ ถูก รั บรู ้ (Perceived Quality) 3) การเชื่ อมโยง
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ความสั ม พัน ธ์ กับ ตราสิ น ค้า (Brand Associations) 4) ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (Brand Loyalty) 5)
สิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า (Other Proprietary Brand Assets) องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ
ของคุณค่าตราสิ นค้า ยังสร้ างคุ ณค่าให้กับผูบ้ ริ โภคด้วยการส่ ง เสริ ม ในด้านสร้ างความมั่นใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรโดยการ
ส่ งเสริ มไม่วา่ จะเป็ นความภักดีต่อตราสิ นค้า ราคา ทาให้เกิดส่วนต่าง ทาให้เกิดการขยายตราสิ นค้า และ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่สาคัญ
(4) การตัดสิ นใจ บุษกร คาคง (2542) กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่
กาลังพิจารณาโดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิงเพื่อ
นาไปสู่ เป้ าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่ การตัดสิ นใจ ดังนั้น การตัดสิ นใจ คือ ผลสรุ ปหรื อผลขั้นสุ ดท้าย
ของกระบวนการคิ ดอย่า งมี เหตุผลเพื่อเลื อกแนวทางการปฏิ บัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ทรัพยากร และบุคคล สามารถนาไปปฏิบัติ และทาให้งานบรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ต ามที่
ต้องการ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธัญยากร ขวัญใจสกุล (2560) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริ การชาระเงินผ่าน
ระบบโมบายแบงก์กิ้ ง และระบบโมบายเพย์เม้นต์พ บว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่ วง อายุ 31-35 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนัก งานรัฐวิสาหกิ จที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดื อน
ประมาณ 20,001-30,000 บาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อตั้งใจใช้บริ การชาระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและ
ระบบโมบายเพย์เม้นต์ ด้านปัจจัยการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู ้ถึงประโยชน์จากการ
ใช้งานต่างส่ งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
วรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้ แอปพลิเคชันเค
โมบายแบงก์กิ้งพลัส ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และสถานภาพโสด พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้
แอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสและมีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสซึ่ง
เป็ นปัจจัยที่สาคัญ และเป็ นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน
กนกวรรณ ปั ญญธนพัฒน์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ที่
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ช่วงอายุ 21-30 ปี โดยมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี ซึ่งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ที่ 15,000-30,000 บาท ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ ทั้ง
8 ปั จจัย คื อ ปั จจัย ด้า นการรั บ รู ้ ถึ งการเข้าใช้งานง่ายปั จ จัย ด้านช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย ปั จจัย ด้า น
กระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความ ปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจัยด้าน
การส่งเสริ มการตลาด และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต และ
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
คุณิตา เทพวงค์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอปพลิ เคชัน Bualuang
mBanking ของลูก ค้า ธนาคารกรุ ง เทพ ในเขตจังหวัดชลบุรีส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ รับจ้าง มีรายได้
ระดับ 10,001-20,000 บาท ส่ วนประสมทางการตลาด และการยอมรับทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ทาให้ชีวิตของท่าน ง่ายขึ้นจึงตัดสิ นใจใช้บริ การ รับรู ้ถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking
ศศินภา เลาหสิ นณรงค์ (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
(ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ) สิ นค้าแบรนด์เนมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มี อายุระหว่า ง 20-29 ปี มี ก ารศึ ก ษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี มี อาชี พ นิ สิ ต/
นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และมีประเภทการชาระเงินในการซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์เนมแท้โดยใช้เงินตัวเอง (เงินออม) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้ อ สิ นค้าแบรนด์เนมแท้ คุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
แท้ของคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อสิ นค้าแบรนด์เนมแท้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
คุณค่ ำตรำสิ นค้ ำ
- การรับรู ้ในตราสิ นค้า
- คุณภาพที่ถูกรับรู ้
- ภาพลักษณ์การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ตราสิ นค้า
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า

การตัดสินใจใช้ บริการ
สินเชื่ อบัตรเครดิตผ่านแอป
พลิเคชัน SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

กำรยอมรับเทคโนโลยี
- ความง่ายต่อการใช้งาน
- การรับรู ้ถึงประโยชน์
- ความไว้ใจ

สมมติฐำนของกำรวิจัย
(1) ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเค
ชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกัน (2) การยอมรั บ
เทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

9
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริ การแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อ
ประมาณสัดส่วนประชากร โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 และใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ในการคานวณขนาดตัวอย่าง 400 คน จากนั้นนาข้อมูล
ทั้ง หมดมาวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
ประกอบด้ ว ย (1) การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive statistics analysis) เพื่ อ วิ เ คราะห์
แบบสอบถามส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
และอาชีพ (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) เพื่อทดสอบตัวแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression)
สรุปผลกำรวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้ 20,000-30,000
บาท ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก
โดยคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
ด้า นความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และด้า นคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ ตามล าดับ ส่ ว นผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญเกี่ยวกับให้ความสาคัญเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก
โดยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านด้านความง่าย
ต่อการใช้งาน และความไว้ใจ ตามลาดับ การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน
SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้านสิ ทธิ ประโยชน์และโปรโมชัน่ พิเศษมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมาคือการเปรี ยบเทียบข้อดี -ข้อเสี ยของบัตรเครดิ ตก่อนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ ด้านการสื บค้นข้อมูล แบรนด์ คุณภาพ รู ปแบบและลักษณะของบัตรเครดิต ก่อนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ และการใช้บตั รเครดิตจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ท่านชื่นชอบเท่านั้น ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามอาชีพ พบว่า
อาชี พที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตผ่านแอปพลิ เคชัน SCB EASY ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่ วนผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
คุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเค
ชัน SCB EASYคุณค่าตราสิ นค้าทั้ง 4 ด้าน มีเพียง 2 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อ
บัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการ
รับรู ้ในตราสิ นค้าและด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ส่ วนผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
การยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอป
พลิเคชัน SCB EASYการยอมรั บเทคโนโลยีท้ งั 3 ด้าน มีเพียง 2 ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารขอสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อย่างมี นัย สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานและด้านความไว้ใจ
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้ 20,001-30,000
บาท สอดคล้องกับ พฤติ ก รรมกลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคเป็ นคนท างาน Gen x มี ต้องการความส าเร็ จ ที่ มี ความ
ต้องการใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อให้รู้สึกเกิดความทันสมัยซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546ก) ที่
กล่าวว่าลักษณะทางด้านประชากรที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ จะบ่งบอกถึง
ลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ลกั ษณะบุคคลที่มีความนิยม
ในก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย อี ก ทั้ง การศึ ก ษายัง สอดคล้องกับงานวิ จัยของ สุ ภัค จิ รา พรมสุ ข และคณะ
(2560) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บตั รเครดิตของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ รายได้ มีการใช้บตั ร
เครดิตแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภค โดยอาชีพที่ต่างกันย่อมมีความแตกต่างทางด้าน
สังคม ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมขององค์กร
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก
โดยคุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า รองลงมาคือด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อ
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ตราสิ นสิ นค้า และด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ตามลาดับ ทั้งนี้ ในภาพรวมแสดงให้เห็ นว่า ตราสิ นค้าของ
บริ ษทั มีความหมายในเชิงบวกในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตรา
สิ นค้า ของ Kotler (2003) ให้ความหมายคุณค่าตราสิ นค้าว่าเป็ นการรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้าของกลุ่มลูกค้าที่มี
ผลในทางบวกต่อการตอบสนองต่อสิ นค้า และบริ การโดยที่คุณค่าตราสิ นค้าเป็ นผลมาจากที่ลูกค้าแสดง
ความชอบสิ นค้าหนึ่ งมากกว่าอีกสิ นค้าหนึ่ งที่มีคุณสมบัติเหมือนๆกัน ดังนั้นการวัดคุณค่าตราสิ นค้าที่มี
ความแตกต่างกันจากการประเมินมูลค่าสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันกับคู่แข่งขันใน
ตลาดได้ อี กทั้งผลการศึ กษายังสอดคล้องกับงานวิ จยั ของศศิ นภา เลาหสิ นณรงค์ (2557) ศึกษาเรื่ อง
คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการ
ตัดสิ นใจซื้ อ) สิ นค้าแบรนด์เนมแท้ พบว่าคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแบ
รนด์เนมแท้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ ด้านการ
เชื่ อมโยงตราสิ นค้า และด้านความตระหนักถึงตราสิ นค้าล้วนมี อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนมแท้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอป
พลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสาคัญมาก โดยการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้านสิ ทธิ ประโยชน์และโปรโมชัน่ พิเศษมีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ รองลงมาคือการเปรี ยบเทียบข้อดี-ข้อเสี ยของบัตรเครดิตก่อนการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ด้านการสื บค้นข้อมูล แบรนด์ คุณภาพ รู ปแบบและลักษณะของบัตรเครดิต ก่อนการตัดสิ นใจใช้
บริ การ และการใช้บตั รเครดิตจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ที่ท่านชื่นชอบเท่านั้น ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจของ บุษกร คาคง (2542) กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจาก
เรื่ องที่กาลังพิ จารณาโดยใช้ความรู ้ พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่ เป็ นที่ ยอมรั บ นามาผสมผสานกับการสรุ ป
อ้างอิงเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางของเหตุและผลเพื่อนาไปสู่การตัดสิ นใจ
ผลการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่ วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเค
ชัน SCB EASY ที่แตกต่าง สรุ ปได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สิ นเชื่อบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยส่ วนบุคคลเป็ นอีกปัจจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั ความต้องการใช้บริ การของธนาคารได้
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ผลการศึ ก ษาสมมติ ฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสิ นค้าโดยภาพรวมมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY พบว่ามีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ คุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการรับรู ้ในตราสิ นค้าและด้า นความภัก ดีต่อตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารขอ
สิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่าน แอปพลิเคชัน SCB EASY ในขณะที่คุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเค
ชัน SCB EASY สรุ ปได้ว่า ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้าที่มี อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ บัต ร
เครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ธนาคาร
สร้างการรับรู ้ในด้วยด้วยการจดจา คุน้ เคยกับชื่อเสี ยงของธนาคารที่สั่งสมมานาน ประกอบกับคุณภาพ
มาตรฐานด้านการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ ส่ งผลถึงความพึงพอใจสูงสุ ดและตัดสิ นใจเลือกสมัครบัตรเครดิต
ของธนาคารไทยพาณิชย์
ผลการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY พบทั้ง 3 ด้าน มีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ การ
ยอมรับเทคโนโลยีดา้ นความง่ายต่อการใช้งานและด้านความไว้ใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การขอสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
สรุ ปได้วา่ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อบัตรเครดิตผ่านแอป
พลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ธนาคารมีแอปพลิเคชัน
SCB EASY เมื่อลูกค้าใช้งานรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยทาให้ลูกค้าเกิดความ
ไว้ใจ เกิดการยอมรับเทคโนโลยีของธนาคารส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคารด้วยความมัน่ ใจ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึง ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ขอสรุ ปข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หารธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ เพื่ อ จะได้น าผลการศึ ก ษาวิ จัย ไปเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ ใ นด้านธุ ร กิ จให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สร้างความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน ทาให้เกิดการรับรู ้ยอมรับ และให้ผใู ้ ช้บริ การ
เหล่านี้กลับมาใช้บริ การซ้ า การรับรู ้ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการสร้างการรับรู ้
สนใจมากที่สุด ลูกค้าเกิดการจดจาตราสิ นค้าของธนาคาร ผ่านการสื่ อสารการตลาดโฆษณา รวมถึง
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กิจกรรมผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดการตระหนักมนตราสิ นค้าและชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า อย่าง
ถูกต้องจนนาไปสู่ การยอมรับและนึ กถึงธนาคารไทยพาณิ ชย์เมื่อต้องการทาธุ รกรรมทางการเงิ นเป็ น
ลาดับแรก เพื่อสร้างความไว้ใจในการรักษาลูกค้าของธนาคาร ทาให้เกิดความไว้วางใจในการใช้บริ การ
การใช้งานระบบแอปพลิเคชัน SCB EASY มีความปลอดภัย มีการเก็บรักษาข้อมูลสาคัญของลูกค้าเป็ น
อย่างดี และ มีการพัฒนาอัพเดทระบบเป็ นเวอร์ ชันใหม่ๆ อยู่ตลอดเพื่อปรั บปรุ งข้อผิดพลาดการใช้
บริ ก ารธุ รกรรมทางการเงิ นมากขึ้ น ใช้บริ ก ารได้ทุก ที่ ตามความต้องการและ ประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปใช้บริ การธนาคาร
ข้อเสนอแนะสำหรับทำกำรวิจัยในครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดความสม
บูรณของการวิจยั มากขึ้น 1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกควรพิจารณาเพิ่มเติมการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในการเก็บข้อมูล เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ควบคู่ไป กับการกระจายแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะ
ช่วยให้ผูป้ ระกอบการ ธนาคารนาไปใช้ปรับปรุ ง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง 2. ควรทาการศึกษา
วิจยั เพิ่มเติม เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ เพื่อให้ทราบความ ต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ งอาจทาให้ผูว้ ิ จยั ค้นพบปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธนาคารสามารถปรับปรุ งกลยุทธ์การให้บริ การได้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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