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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย ของกลุ มลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานความ
นาเชื่อถื อ โดยจําแนกตามป จจัยส วนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยต อเดื อน
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking)
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็ บ รวบรวมข อมูล คื อ แบบสอบถาม ดํ าเนิน การวิเคราะห ข อมู ลโดยใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ทาง
คอมพิวเตอร (SPSS Version 16.0) หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิ จัยพบวา 1.) ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 มีอายุ 46-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.80 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดื อน 25,001-35,000 บาท จํานวน 118 คน คิด
เปนรอยละ 29.50
2.) ความพึง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ (K-Mobile Banking)
ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานราคา ดานความสะดวก ดานความปลอดภัย ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานความนาเชื่อถือ และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ; ธนาคารกสิกรไทย
ABSTRACT
The objective is to study the satisfaction of K-Mobile Banking Services in
Bangkok area, satisfactions of Product, Price, Place, Safety, Convenience and Reliability which
are classified by personal factors of Gender, Age, Education, Occupation and Monthly
Income. The population of this research are the K-Mobile Banking users in Bangkok area. The
questionnaire was instrument of this research responded by 400 samples. Data was analyzed
by SPSS (Social Science Research - SPSS Version 16.0) for the statistics of frequencies,
percentages, mean (𝑋) and standard deviation (SD).
It found that 1.) There are 400 of respondents, most of them are female 237 people
represent by 59.20% at the most age of 46-50 years old for 79 people (19.80%) while the
most are graduate Bachelor’ degree or equivalent for 236 people (59.00%), the most are the
private employees 203 people (50.80%) and the most are monthly income of 25,001-35,000
baht for 118 people (29.50%).
2.) Satisfaction of K-Mobile Banking Services in Bangkok Area overall is at high level,
As consider by aspect the highest level of satisfaction respectively is Price, Convenience,
Safety, Place, Reliability and Product.
Keywords: Satisfaction; Kasikorn Bank
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บทนํา
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ไ ด เ ข า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น เป น อย า งมาก โดยเฉพาะ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งในปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่ไดถูกพัฒนาไปถึงระบบ 5G หรือ 5th Generation คือ การ
สื่อสารแบบไรสายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการสงขอมูลในปริมาณที่มากกวาระบบ 4G ถึง 1,000 เทา
โดยระบ บ 5G เป นพื้ น ฐานของแนวคิ ด Internet of Thing และ Machine to Machine ซึ่ ง ทํ าให
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ ร องรั บ ระบบตั้ ง แต 3G จนถึ ง 5G ในป จ จุ บั น ถู ก เรี ย กว า “โทรศั พ ท ส มาร ท โฟน
(Smartphone)” รวมถึ งการพั ฒนาแอพพลิ เ คชั่น (Application) ต าง ๆ ที่ ชว ยอํ า นวยความสะดวกใน
ปจจุบันก็เปนลูกเลนอันหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคหันมาใชสมารทโฟนมากยิ่งขึ้น
จากขอมูลในเบื้องตนที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคั ญของการใหบริการธุรกรรมทางการ
เงินผานโทรศัพทมือถือของธนาคารกสิกรไทย โดยจะศึกษาถึง “ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย
ผูวิจัยหวังวาขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการ ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ของธนาคาร เพื่อตอกย้ําภาพลักษณความเปนผูนําอันดับ 1 ของธนาคารกสิกรไทย
บนโลก Digital Banking ไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking)
ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(K-Mobile Banking) ธนาคากสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรตาม คือ
1. ความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ (K-Mobile Banking)
ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานความนาเชื่อถือ
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ขอบเขตดานประชากร
กลุ ม ลู ก ค า ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย
ขอบเขตดานระยะเวลา
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทยของกลุมลูกคาเปาหมาย
2. เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชงานกับผูประกอบการ โดยเฉพาะกลุมธนาคาร เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking)
ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานความปลอดภัย
5. ดานความสะดวก
6. ดานความนาเชื่อถือ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริการ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยา ไดใหคําจํากัดความไววา เปน
ความรูสึก ของผู รับ บริ ก ารที่ มีตอสถานบริก ารตามประสบการณที่ ไ ด รั บ จากการเข าไปติ ดต อ ขอรั บ
บริการในสถานบริการนั้น ๆ ความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนคือ ความพึงพอใจเปน ทัศนคติที่มีตอการ
ใหบริการของบุคคลตอองคกร ซึ่งเปนเปาหมายและแรงจูงใจนั้นก็มีจุดหมาย แตอยางไรก็ตาม ทั้งสอง
เรื่องนี้ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนดวยเหตุผล 2 ประการคือ
1. ความพึงพอใจเปนสิ่งที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบหรือไม ชอบ และถือวามนุษย เราพยายามเข า
ใกลสิ่งที่ตนพอใจ และพยายามหลีกเลี่ ยงสิ่ง ที่ ตนไมพ อใจ ซึ่งเปนผลให ความพึงพอใจเชื่ อมโยงกั บ
พฤติกรรมในการจูงใจใหใชบริการ และ
2. ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายอยูภายใตขอสมมติฐานของความพึงพอใจ ซึ่งหมายความวา แต
ละคนจะถูกจูงใจใหมุงหาสิ่งที่ตนพึงพอใจ ซึ่งการจูงใจจะตองพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจควบคู กัน
ไปดวย
ทฤษฎีความตองการของ เอ.เอช มาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)
Maslow กลา วว า ความปรารถนาของมนุ ษยน้ั น ติ ดตั วมาแตกํ า เนิ ด และความปรารถนา
เหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนาตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ ดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
2. ความต อ งการความปลอดภัย (Safety Needs) เป น ความต องการที่ เ หนื อ กว า ความ
ตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Needs) เปน
ความตองการไดรับความรักและความเปนเจาของ และตองการที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem Needs) เปนความตองการไดรั บ
ความนับถือยกยอง ทั้งนับถือตนเอง และไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น
5. ความต องการที่ จ ะเข า ใจตนเองอย างแท จริง (Self-Actualization Needs) เป น ความ
ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางซึ่งบุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสม
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ขอมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น K-Mobile Banking Plus
ป 2009 ธนาคารกสิกรไทยไดเปดตัวแอพพลิเคชั่นในชื่อ K-Mobile Banking PLUS ซึ่งถือเปนการ
ปฏิวัติวงการธนาคารในสมัยนั้น ตอมาในป 2017 กสิกรไทยไดปรับ แบรนดดิ้งของโมบายแบงกิ้ง โดยเปลี่ยน
ชื่อและโลโกใหมใหเรียกงาย ๆ จํางาย ๆ วา K PLUS ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมและปูทางใหแอพ อื่น ๆ
ของธนาคารในตระกู ล K ที่ กํา ลั ง ตามมา ไม ว า จะเป น K PLUS SME และ K PLUS SHOP และในป นี้
K PLUS ไดพลิ กโฉมแบบ All-new โดยเปลี่ยนแอพใหมแบบยกเครื่อง ตั้งแตโลโกและฟเจอรตาง ๆ เพื่อ
ผลักดันให K PLUS เปน Lifestyle App ที่ลูกคาใชในชีวิตประจําวัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเกี่ย วกับส วนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจใช บริ การธนาคารบนอินเตอรเน็ ตของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาการยอมรับทางเทคโนโลยี ของ
ผูใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารรกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุม ธานี ศึ กษาดา นทัศ นคติ ของผู ใช บ ริ การธนาคารบนอิ นเทอร เน็ ต ของลู กค าธนาคารกรุ งเทพ จํ า กั ด
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จั งหวัดปทุม ธานี และศึ กษาการตัดสิน ใจใช บ ริ การธนาคารบนอิ นเตอรเ น็ ต
ธนาคารกรุงเทพ จําากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจาก
ประชากรที่เปน ลู กค าของธนาคารกรุงเทพ จําากัด (มหาชน) ที่ใชบริการธนาคารบนอิ นเตอรเน็ ต ในเขต
อํ า เภอเมือง จั งหวั ดปทุม ธานี โดยใชวิธีการสุม ตั วอยางแบบแบบบังเอิ ญ จํ า นวน 400 เครื่ องมื อที่ ใช ใ น
การศึ กษาคื อ แบบสอบถามที่มี คา ความเชื่ อ ถื อ ได และมี การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regressions)
ผลการศึ กษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิ ง มีชวงอายุ
ระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ ราชการ และมี
รายได ตอเดื อน 20,001 – 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามรูจักบริ การธนาคาร บนอินเตอรเน็ ตโดย
พนักงานธนาคารแนะนํา สมัครใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยยื่นใบสมัครที่สาขา เหตุผลที่ใชบ ริ การ
ธนาคารบนอินเตอร เน็ตเพราะประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาธนาคาร ปจจัยส วนผสมทาง
การตลาด ดานการยอมรับทางเทคโนโลยีและดานทัศนคติโดยรวมอยูใน ระดับความสําคัญมาก การตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากที่สุด
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ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ปจจัยใดที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชีพ และระดั บ รายไดป จจัยดานสว นประสมทางการตลาด ประกอบด ว ย
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความปลอดภัย และการ
ยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย ความปลอดภัย การรับรูถึงประโยชนของการใชงาน และ การรับรูถึงความ
งายของการใชงาน เป นตัวแปรอิ สระในการศึ กษา เพื่อใหธนาคารไดท ราบถึ งปจจั ย หรื อความตองการที่
แทจริงของผูใชบริการที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking และนําผลของการวิจัยมา
ประยุกตใชหรือเปนขอมูลในการแกไขปญหา ปรับปรุง และพัฒนาการ ใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
สําหรับปจจัยดานประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีความแตกตางกันในดานรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ที่แตกตางกัน โดย กลุมตัวอยางที่มี
รายได เฉลี่ยต อเดือนน อยกวาหรื อเทากับ 15,000 บาท มีระดั บความพึ งพอใจในการ ใชบ ริ การ Mobile
Banking สูงที่สุด สําหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานความปลอดภัยและการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว า ป จจั ยที่ สงต อความพึ งพอใจในการใช บ ริ การ Mobile Banking โดยเรี ย ง
ตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานการอํานวยความสะดวก ปจจัยการรับรูถึงประโยชนและความ
งายของการใชงาน และปจจัยดานความปลอดภัย ตามลําดับ
ณภาภัช ธนชาติเตชินท (2558) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจการใชงานธุร กรรม
ทางธนาคารผ า นโมบายแอพพลิ เ คชั่ น ของผู บ ริ โ ภค ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผาน
โมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ที่ ใช ในการวิจัย ครั้ง นี้ คือ ผูบ ริโภคที่ใช งานธุร กรรมทางธนาคารผ านโมบายแอพพลิ เ คชั่น ของผูบ ริ โ ภค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข อมู ล มีสถิติที่ใชในการวิ เคราะหข อมูล ได แก คาร อยละ ค าเฉลี่ ย คาส ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา ที การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว และการทดสอบค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา
1. ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-34 ป สถานภาพเปนโสด ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานเอกชน รายไดตอ เดือน 20,000-29,999 บาท
2. ผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช งานธุรกรรมผานโมบายแอพพลิเคชั่น ของผูบริโภค
สวนใหญมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก
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3. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นดานระยะเวลาการ
ใชอินเทอรเน็ต (ป) พบวา ระยะเวลาการใชเฉลี่ยที่ 2.84 ป ดานระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผานโม
บาย แอพพลิเคชั่น (เดือน) พบวา ระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่น เฉลี่ยที่
12.23 เดือน ดาน การใช บริ การธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิ เคชั่ นโดยเฉลี่ยต อเดือน พบว า
จํานวนการใชบริการ เฉลี่ยที่ 5 ครั้งตอเดือน ดานจํานวนเงินที่ทํารายการแตละเดือนโดยเฉลี่ย พบวา จํานวน
เงินที่ทํารายการ เฉลี่ยที่ 7,795 บาท ดาน ชวงเวลาที่ทําธุรกรรมผานโมบายแอพพลิเคชั่นมากที่ สุด พบว า
สวนใหญทํา ธุ รกรรมผานโมบายแอพพลิ เ คชั่ น ใน ชวงเวลา 14.01 – 18.01 น. ดานผลกระทบต อการใช
บริการธุรกรรมทางธนาคารผานเว็บไซตพบวาสวนใหญใชบริการธุรกรรมทางธนาคารผานเว็บไซตลดลงมาก
ดานประเภทธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่น พบวา สวนใหญทําธุรกรรมทางธนาคารผ านโม
บายแอพพลิเคชั่นประเภท การโอนเงินระหวางบัญชีและดานความมั่นใจในความถูกตอง ของการใชธุรกรรม
ทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นผูบริโภคมีระดับความมั่นใจในความถูกตองของการใชงานธุรกรรมทาง
ธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่น มาก
4. ผูบริ โภคมี ความพึ งพอใจในการใช งานธุรกรรมทางธนาคารผา นโมบายแอพพลิ เคชั่ น พบว า
ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชงาน ธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นดานระยะเวลาการใช
อินเทอรเน็ต แตกตางกันอยา งมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ความรูความเขาใจของผูบริโภคในการใช
งานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่ น แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชงานธุรกรรมทางธนาคาร
ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ดานความพึงพอใจในการทําธุรกรรมผานโมบายแอพพลิเคชั่นแตกตางกันที่ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นดาน
ระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่น มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
มาก กับความพึงพอใจ ในการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นโดยรวม ที่นัยสําคั ญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผูบ ริโ ภคที่ มีพ ฤติ กรรมการใชง านธุร กรรมทางธนาคารผ านโมบายแอพพลิ เคชั่ น ด า น
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย การทําธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่น มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม
กันในระดับคอนขางตํ่า กับความพึงพอใจในการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคชั่นโดยรวม
ที่ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ผู บ ริ โ ภคที่ มี พ ฤติ ก รรมการใช ง านธุ ร กรรมทางธนาคารผ า นโมบาย
แอพพลิเคชั่นดานจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ทํารายการแตละเดือน มีความสัมพันธในทิ ศทางเดียวกั นในระดั บ
ค อนข า งตํ่ า กั บ ความพึ ง พอใจในการใชง านธุ รกรรม ทางธนาคารผ า นโมบายแอพพลิ เ คชั่ น โดยรวม ที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ปยาภา ศรีศิริ (2558) ไดศึกษาเรื่อง “การรับรูประโยชนและความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทาง
การเงินผา นโทรศั พท เคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus) ของธนาคารกสิ กรไทย ของกลุ ม ลู กคา ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” การศึ กษานี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาพฤติ กรรมการใช บริ การ การรับรูประโยชน ข อง
บริการ ศึกษาความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus)
และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนและความพึงพอใจในบริการ ผลที่ไดจากการศึกษาจะนํา
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธเพื่อการสรางภาพลักษณ พัฒนา และปรับปรุงการบริการของธนาคาร
กสิกรไทยใหเปนธนาคารอันดับหนึ่งที่ลูกคาไววางใจ
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนลูกคาของธนาคารกสิกรไทย และใช
บริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ (K-Mobile Banking Plus) จํ า นวน 200 คน โดยมี
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ดานการ
รับรูประโยชนของบริการ เทากับ .967 และดานความพึงพอใจในบริการ เทากับ .943
สถิติในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation) ผลการวิจัย พบวา
ลูกคาที่ใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่เปนหญิง รอยละ 60.0เปนชาย รอยละ
40.0 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดื อน
15,000-30,000 บาท ลูกคาสวนใหญใชบริการมากกวา 1 ปขึ้นไป มีความเขาใจเกี่ยวกับการบริการในระดับ
ปานกลาง บริการที่ใชมากที่สุด คือ การโอนเงิน มีความถี่ในการใชบริการ 1-2 ครั้ง/สัปดาห และเคยแนะนํา
ใหคน อื่น ๆ มาใชบริการ
ลูกคาที่ใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus) มีการรับรู
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยลูกคามีการรับรูในเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่
สาขาธนาคารมากที่สุดเปนลําดับที่หนึ่ง รองลงมาไดแก สามารถทําธุรกรรมไดตลอด 24 ชั่วโมง และบริการ
สามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็ว ตามลําดับ และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยลูกคามี
ความพึงพอใจในเรื่องของรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย โดยเดน มากที่สุดเปนลําดับที่หนึ่ง รองลงมาไดแก
การเปดใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุด และสามารถใชบริการนอกเวลาทําการของธนาคาร และลูกคามีความ
พึงพอใจที่ใชบริการของธนาคาร ตามลําดับ
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วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
ใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ ม ลู ก ค าที่ ใ ช บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทํา
การเก็บแบบสอบถามจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 ชุด โดยใชสูตรซึ่งไมทราบจํานวนแนนอนของ Cochran (1997)
โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน + 5% ดังนั้น ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไม ใช
ความนาจะเปน ซึ่งผูวิจัยจะเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กําหนดไว โดยวิธีการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน
โดยใช Google Forms
วิเคราะห

2. รวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ดรั บ ข อ มู ล ครบถ ว นแล ว เพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า และเตรี ยมสํ า หรั บ การ
การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร (SPSS Version 16.0) หาคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน สวนใหญ เปน
เพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 และเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.80 สวน
ใหญ มีอายุ 46-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.80 รองลงมาคือ 26-30 ป จํานวน 72 คน คิดเปน
ร อยละ 18.00, 31-35 ป จํ านวน 66 คน คิดเปนร อยละ 16.50, 36-40 ป จํานวน 51 คน คิ ดเป นรอยละ
12.80, 21-25 ป จํ านวน 42 คน คิ ดเปนรอยละ 10.50, 41-45 ป จํานวน 41 คน คิดเปน ร อยละ 10.20,
50 ป ขึ้ น ไป จํ า นวน 40 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 10.00 และ 15-20 ป จํ า นวน 9 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 2.20
ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00
รองลงมาคื อ ระดั บปริ ญญาโท จํ านวน 94 คน คิดเปน รอยละ 23.50 และระดั บ มั ธยมศึ กษา/เที ย บเท า
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ตามลําดับ สวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 203 คน
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คิ ดเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคื อธุ รกิจสวนตัว/อาชีพ อิสระ จํา นวน 86 คน คิ ดเป นรอยละ 21.50, รับ
ราชการ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00, พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และ
นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 24 คน คิ ดเป น ร อยละ 6.00 ตามลํ า ดั บ สว นใหญ มี ร ายไดเ ฉลี่ย ต อ เดื อ น
25,001-35,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมาคื อ 35,001-45,000 บาท จํานวน
77 คน คิดเปนรอยละ 19.20, 15,001-25,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.80, 55,001 บาทขึ้น
ไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80, 45,001-55,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.80 และ
ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่ อนที่
(K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 6 ดาน โดย
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (𝑋) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความพึงพอใจในบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศั พทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกรไทย ของกลุมลู กค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในนระดับมาก (𝑋 = 4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับ
มากที่สุด คือ ดานราคา และดานความสะดวก (𝑋 = 4.30, 𝑋 = 4.2) ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับมาก
คือดานความปลอดภัย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานความนาเชื่อถื อ และดานผลิ ตภัณฑ (𝑋 = 4.17,
𝑋 = 4.11, 𝑋 = 4.05, 𝑋 = 3.95) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
(KMobile Banking) ธนาคารกสิ ก รไทย ของกลุ ม ลู ก ค า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 และ
เพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.80 สวนใหญ มีอายุ 46-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ
19.80 รองลงมาคือ 26-30 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00, 31-35 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอย
ละ 16.50, 36-40 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.80, 21-25 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50,
41-45 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.20, 50 ป ขึ้นไป จํา นวน 40 คน คิ ดเปน ร อยละ 10.00 และ
15-20 ป จํ านวน 9 คน คิ ดเป นร อยละ 2.20 ตามลํ าดั บ สวนใหญ มี ระดั บ การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี /
เทียบเทา จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 94 คน คิดเป น
รอยละ 23.50 และระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ตามลําดับ สวนใหญ
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ
จํ า นวน 86 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 21.50, รั บ ราชการ จํ า นวน 52 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 13.00, พนั ก งาน
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รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00
ตามลําดับ สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยต อเดือน 25,001-35,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50
รองลงมาคื อ 35,001-45,000 บาท จํานวน 77 คน คิ ดเปนรอยละ 19.20, 15,001-25,000 บาท จํานวน
75 คน คิดเปนรอยละ 18.80, 55,001 บาทขึ้น ไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80, 45,001-55,000
บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.80 และ ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00
ตามลําดับ
ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคารกสิกร
ไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ธนาคาร
กสิกรไทย ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่
อยูในระดับมากที่สุดคือ ดานราคา ดานความสะดวก และดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานความปลอดภั ย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานความนาเชื่อถือ และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ
อภิปรายผล
ดานผลิตภัณฑความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบว า ขอที่มี ความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีบริการธุรกรรมที่หลากหลาย เชน โอนเงิน จายบิล เติมเงิน เช็คยอด โดยไม
ตองใชบัตรฯ, ขอมูลทางการเงินใน K-Mobile Banking มีความถูกตองและเชื่อถือได
ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยู ใน
ระดับมากที่สุด คือ ประหยัดคาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคารสาขา และ สามารถดาวนโหลด
ไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
ดานความสะดวก ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ สามารถใชงานไดทุกสถานที่ที่มีอินเตอรเน็ต, สามารถใชงานรวมกับ
โทรศั พทมือถือไดหลายรุน, รองรับการชําระเงินผาน QR Code หรือการจ ายบิลดวยการสแกนบาร โ ค ด,
สามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเรียกดูประวัติการทําธุรกรรมยอนหลังไดอยางสะดวก
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของปยาภา ศรีศิริ (2558) ซึ่งพบวาลูกคาที่ใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus) มีการรับรูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยลูกคามีการรับรู
ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่สาขาธนาคารมากที่สุดเปนลําดับที่หนึ่ง รองลงมา
ไดแก สามารถทําธุรกรรมไดตลอด 24 ชั่วโมง และบริการสามารถเขาถึงไดงา ยและรวดเร็ว ตามลําดับ และมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยลูกคามีความพึงพอใจในเรื่ องของรู ปแบบการให บริ การที่
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ทันสมัย โดยเดน มากที่สุดเปน ลํา ดับที่หนึ่ ง รองลงมาได แก การเปดให บริ การทุกวั นไมเว น วั น หยุ ด และ
สามารถใชบริการนอกเวลาทําการของธนาคาร และลูกคามีความพึงพอใจที่ใชบริการของธนาคาร ตามลําดับ
รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงต อ
ความพึงพอใจในการใช บริการ Mobile Banking โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานการ
อํานวยความสะดวก ปจจัยการรับรูถึงประโยชนและความงายของการใชงาน และปจจัยดานความปลอดภัย
ตามลําดับ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ พบว า โดยภาพรวมความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่ อนที่ (K-Mobile Banking) ของกลุมลูกค าในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก สิ่งที่ ตอง
ปรับปรุง คือ หากมีปญหาในการใชงาน ฝายบริการของลูกคาของธนาคารสามารถแกปญหาใหอยางรวดเร็ว
ควรเพิ่มชองทางการติดตอในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และควรมีสายตรงที่ติดตอเกี่ยวกับปญหาการใช
งานแอพพลิเ คชั่ น โดยตรง, มีการอั พเดตข อ มู ล อย า งสม่ํ าเสมอ และมีอ งค ประกอบ กราฟฟ ก รูป แบบ
ที่สวยงาม ธนาคารควรมีการปรับ Version อยูเสมอเพื่อเพิ่มลูกเลนใหม ๆ หรือปรับปรุงรูปแบบใหมีความ
ทันสมัย นาใชงานอยูเสมอ
ดานราคา พบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศั พทเคลื่ อนที่
(K-Mobile Banking) ของกลุม ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ
ธนาคารควรมี การพิ จารณาคา ธรรมเนี ยมในการทําธุร กรรมใหมีความเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้งนี้อาจต อ ง
เปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมของธนาคารอื่นรวมดวย
ด า นความปลอดภั ย พบว า โดยภาพรวมความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่ อนที่ (K-Mobile Banking) ของกลุม ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก สิ่งที่ตอง
ปรับปรุง คือ ระบบมีความเสถียรภาพในการใหบริการ ธนาคารควรทดสอบการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน
ในทุกระบบปฏิบัติการเชน IOS หรือ Android หรือรุนของโทรศัพทที่สามารถรองรับแอพพลิเคชั่น K PLUS
ในแตละ Version ที่แตกตางกัน เพื่อตรวจสอบดูความเสถียรภาพในการใชงาน
ด า นความสะดวก พบว า โดยภาพรวมความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่อนที่ (K-Mobile Banking) ของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด สิ่งที่
ตองปรับปรุง คือ สามารถตั้งคารายการทําธุรกรรมบอยเปนรายการโปรดได เพื่อลดขั้นตอนในการดําเนินการ
ซึ่งในสวนนี้ผูใชบริการอาจยังไมมีความรู ความเขาใจในการใชลูกเลนดังกลาวนี้มากเทาที่ควร เนื่องจากทาง
ธนาคารไมไดมีการประชาสัมพันธ และอธิ บายใหเห็นภาพกระบวนการใชงานที่ชั ดเจน และเขาใจได งาย
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ธนาคารจึงควรปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธในเรื่องลูกเลนตาง ๆ ที่ธนาคารไดมีการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใหลูกคาเขาใจและใชบริการมากยิ่งขึ้น
ด า นความน า เชื่ อ ถื อ พบว า โดยภาพรวมความพึ ง พอใจในบริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ า น
โทรศัพทเคลื่ อนที่ (K-Mobile Banking) ของกลุม ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก สิ่งที่ตอง
ปรับปรุง คือ มีความเปนผูนําในการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และชื่อเสีย งของ
ธนาคารสามารถใชเปนหลักประกันความนาเชื่อถือของ K-Mobile Banking โดยปจจุบันแตละธนาคารไดมี
การพัฒนา ปรับปรุง บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ใหมีความครอบคลุมในหลากหลายธุรกรรม ดังนั้น
ธนาคารควรส ง เสริ ม หรือโฆษณาประชาสั มพั น ธ เกี่ย วกั บประโยชน แ ละรายละเอี ย ดของบริ ก ารฯ ให
ครอบคลุม และทั่วถึงมากกวานี้ อันจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดการใชบริการที่มากขึ้น และการบอกตอของ
ผูใชบริการไปยังผูอื่นใหมากยิ่งขึ้น
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