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บทคัดย่อ
การศึกษาเรืJ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพืJอศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านความปลอดภัย และด้านผูใ้ ห้บริ การ โดย
จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ประชากรใน
งานวิจยั นีR คือ ลูกค้าทีJใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking กลุ่มตัวอย่างทีJตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน เครืJ องมือทีJใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
(SPSS) หาค่าความถีJ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีJย (x") และส่ วนเบีJยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิจยั พบว่า 1.) มีผใู ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking จํานวน 400 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.0 ส่ วนใหญ่ มีอายุ 31 - 40 ปี
จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่ วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลีJยต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท และ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 ส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า จํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.0
2.) ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผูใ้ ห้บริ การ ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ; แอปพลิเคชัน
ABSTRACT

The research of Customer Satisfaction of Customer on Using Bualuang iBanking
Application of Bangkok Bank Public Company Limited in Bangkok Area. The objective
is to study Customer Satisfaction Bualuang iBanking Application of Bangkok Area. The
factors of research include Product, Price, Place, Promotion, Safety and Service
provider. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Occupation,
Average monthly income, and Education. The population used customers who use the
Bualuang iBanking application service in Bangkok Area. The samples used in this
research amount of 330 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data
was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were
percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation.
The result found that 1.) The users all respondents 400 peoples. Most are female
260 peoples representing 65.0%, are male 140 peoples representing 35.0%. Most aged
31-40 years old 160 peoples representing 40.0%, 21-30 years old 140 peoples
representing 35.0%, 41-50 years old 80 peoples representing 20.0% and over 51 years
old 20 peoples representing 5.0% respectively. Most are the private
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employees/ employees 240 peoples representing 60.0%, followed by state enterprise
employees 100 peoples representing 25.0% and government officer, self
employed/freelance and others 20 peoples representing 5.0% respectively. Most are
average income per month 20,001 – 30,000 baht and 30,001 – 40,000 baht 100 peoples
representing 25.0% followed by 40,001 – 50,000 baht and over 50,001 baht 80 peoples
representing 20.0% and 10,001 – 20,000 baht 40 peoples representing 10.0%
respectively. Most are Bachelor’s degree 320 peoples representing 80.0% and Master’s
degree 80 peoples representing 20.0% respectively
2.) Customer Satisfaction of Using Bualuang iBanking Application in Bangkok
Area. Overall is at a high level. Considering each side, then that side is the highlevel Price, Channel of Distribution, Safety, Product, Promotion and Service
provider respectively.
Keywords: Satisfaction; Application
บทนํา

ในอดีตทีJผา่ นมา การไปต่อคิวเพืJอใช้บริ การทีJธนาคารนัRนถือเป็ นกิจกรรมทีJมี
ค่าใช้จ่ายทัRงทางตรงและทางอ้อมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนค่าเดินทาง ต้นทุนทางด้าน
เวลา รวมไปถึงความซับซ้อนของขัRนตอนทางด้านเอกสารต่าง ๆ ทําให้หลายคน
หลีกเลีJยงทีJจะเดินทางไปทําธุรกรรมทีJธนาคาร โดยเลือกจะไปในเฉพาะเวลาทีJจาํ เป็ น ทํา
ให้ธนาคารสูญเสี ยโอกาสในการสร้างรายได้ในระดับหนึJง
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การทําธุรกรรมการเงินในปั จจุบนั ก็ได้มีการ
ปรับตัวไปตามยุคสมัย เพืJอตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคทีJตอ้ งการความสะดวก
และรวดเร็ ว จึงทําให้เกิดสิJ งทีJเรี ยกว่า E-Banking หรื ออาจเรี ยกด้วยชืJออืJน เช่น Internet
Banking (ธนาคารอินเทอร์เน็ต) Online Banking (ธนาคารออนไลน์) เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพืJอศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรืJ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang
iBanking ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
ขอบเขตการวิจยั ดังนีR
ขอบเขตด้านเนืRอหา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตัวแปรตาม คือ
1. ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชัน Bualuang iBanking ธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านความปลอดภัย ด้านผู ้
ให้บริ การ
ขอบเขตด้านประชากร
ลูกค้าทีJใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การทําวิจยั ครัRงนีRเริJ มทําการวิจยั ตัRงแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ทีJได้รับจากการวิจยั
1. สามารถนําผลวิจยั ทีJได้มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การแอป
พลิเคชันBualuang iBanking ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2. เพืJอนําผลการศึกษาวิจยั มาเป็ นแนวทางให้แก่ผทู ้ ีJสนใจจะศึกษาเรืJ อง ความพึง
พอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีJเกีJยวข้อง
ทฤษฎีความพึงพอใจ

ความพึงพอใจนัRนเป็ นสิJ งทีJจบั ต้องไม่ได้ ต้องใช้ความรู ้สึกทีJเกิดขึRน ณ ขณะนัRน มี
ลักษณะทีJแตกต่างกันออกไป แล้วแต่บุคคลความรู ้ในเรืJ องดังกล่าว ได้รับการศึกษาอย่าง
กว้างขวางจนเกิดเป็ นทฤษฎีทวัJ ไป ดังนีR
กลุ่มทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s of Needs)

(Maslow’s,1970, pp.26 - 27) เป็ นทฤษฎีดา้ นความต้องการทีJมีชืJอเสี ยงเป็ น
ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการนําไปใช้ในระดับโลก ซึJงมาสโลว์ ได้สรุ ปไว้วา่
ลําดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขัRนตอน ตามลําดับขัRนต่อไปนีR
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการเบืRองต้น
เพืJอความอยูร่ อดของชีวติ
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2. ความต้องการความปลอดภัย และมันJ คง (Security or Safety Needs) ถ้าหาก
ความต้องการ ทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับ
ความต้องการระดับสูงต่อไป
3. ความต้องการทาด้านสังคม (Social or Belonging Needs) ภายหลังจากทีJคน
ได้รับการ ตอบสนองในขัRนดังกล่างข้างต้น ก็จะมีความต้องการทีJสูงขึRน ความต้องการ
ทางสังคมเป็ นความต้องการทีJจะเข้าร่ วมและได้รับการยอมรับในสังคมความเป็ นมิตร
และความรักจากเพืJอน
4. ความต้องการทีJจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการ
ให้คนอืJนยกย่องให้เกียรติ และเห็นความสําคัญของตน
5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวติ (Self Actualization) เป็ นความต้องการ
ระดับสูงสุ ดของมนุษย์อยากจะเป็ นอยากจะได้ตามความคิดของตน
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ นีRผบู ้ งั คับบัญชาจะต้องพยายามศึกษา
ความต้องการของผูร้ ่ วมงานอย่างสมํJาเสมอ ว่าแต่ละคนมีความต้องการสิJ งใด และอยูใ่ น
ลําดับขัRนไหนเพืJอตอบสนองความต้องการเพืJอให้ได้รับดับความพึงพอใจทีJดี
ทฤษฎีการจูงใจของ (Herzberg’s The Motivator Dissatisfaction Theory)

Herzberg (1959,p. 113) ได้ศึกษาเกีJยวกับเจตคติทีJมีต่อการทํางานของวิศวกรและ
นักบัญชีจาํ นวนมากเพืJอหาข้อสรุ ปว่า คนทีJปฏิบตั ิงานได้ผลดีมีประสิ ทธิภาพนัRน
ย่อมขึRนอยูก่ บั ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึJง Herzberg ได้เสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการของคนทีJมีต่อการทํางานสองประการ คือ
ประการแรกเป็ นความต้องการทีJจะหลีกเลีJยงความไม่พอใจ สภาพแวดล้อมของ
งาน เรี ยกว่า ปั จจัยคํRาจุนความต้องการ
ประการทีJสอง เป็ นความต้องการทีJผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องใช้ความสามารถเขา
แสวงหาความก้าวหน้า เรี ยกว่า ปั จจัยเกืRอหนุน ซึJงปั จจัยเหล่านีRสามารถจําแนก
องค์ประกอบได้ดงั นีR
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งานวิจยั ทีJเกีJยวข้อง
นางสาววรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเรืJ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้แอพพลิเคชันJ เคโมบายแบงก์กิRงพลัสของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้แอพพลิเคชันJ เคโมบาย
แบงก์กิRงพลัส เป็ นเพศหญิงอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ส่วนตัวเฉลีJ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท และมี
สถานภาพโสด พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิRงพลัสของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่พบว่ามีความถีJในการใช้งานโดยเฉลีJย 1-2 ครัRงต่อสัปดาห์ ซึJ งมีระยะเวลาใน
การใช้งานโดยเฉลีJย 1 – 15 นาที ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพืJอใช้ทาํ ธุรกรรมทางการ
เงินพืRนฐาน โดยมีลกั ษณะของการใช้งานอแพพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิRงพลัสเพืJอโอน
เงินไปบัญชีของธนาคารกสิ กรไทยและต่างธนาคาร ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเค
ชันโมบายแบงก์กิRงพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พบว่า มีความพึงพอใจในระดับพึง
พอใจมาก ซึJ ง เมืJ อ พิ จ ารณาตามรายด้า น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามพึ ง พอใจในด้า น
ผลิตภัณฑ์มากทีJสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ยุทธการ เรื อนแก้ว ศึกษาเรืJ อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การแอปพลิเคชัน
มายโม ผ่านโทรศัพท์เคลืJอนทีJของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาแม่สรวย ผลการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้บริ การแอปพลิเคชันมายโมผ่านโทรศัพท์เคลืJอนทีJ ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาแม่สรวย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.08 เมืJอจําแนก
เป็ นรายปั จจัยพบว่า ทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อยดังนีR ด้าน
กระบวนการ ค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.14 รองลงมาด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลีJยเท่ากับ
4.13 ด้านการนําเสนอลักษณะทางด้านกายภาพค่าเฉลีJยเท่าเท่ากับ 4.11 ด้านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.07 ด้านราคา ค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.06 ด้านบุคลากร ค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.05 และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ค่าเฉลีJยเท่ากับ 4.04 ตามลําดับ สําหรับผลการเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจทีJมีต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน
มายโมผ่านโทรศัพท์เคลืJอนทีJของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาแม่สรวย จําแนกตามข้อมูล
ส่ วนบุคคลทีJแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมืJอพิจารณารายด้าน พบว่า
การจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความพึง
พอใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ 0.05 ส่ วนด้านอืJน ๆ ไม่แตกต่างกัน
นายอภิวฒั น์ จอกน้อย, นายศุภกิจ ตุม้ ดีลงั (2562) ศึกษาเรืJ อง ปั จจัยทีJมีผลต่อการ
ใช้บริ การ แอปพลิเคชันJ (ธ.ก.ส. A-Mobile) ของธนาคารเพืJอการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาวิเชียรบุรี ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันJ
(ธ.ก.ส. A-Mobile) ของธนาคารเพืJอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเชี ยรบุรี
โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับสู งสุ ด คือ ด้าน
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านพนักงานทีJให้บริ การ อยู่
ในระดับมาก และตํJาสุ ดคือด้านการตลาด พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
นางสาวณัฐนี คุรุกิจวาณิ ชย์ (2558) ศึกษาเรืJ อง ปั จจัยทีJมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์ ข องธนาคารออมสิ น ในเขตธนาคารออมสิ น ภาค 3
ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 25-30 ปี มี
สถานภาพโสด เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 30,000
บาท 2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และ
สถานภาพ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ 3) ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านสิJ งแวดล้อมทางกายภาพ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ด้านระยะเวลาทีJ เป็ นลูกค้าธนาคารออมสิ น
แหล่งข้อมูลทีJทาํ ให้รู้จกั ช่ วงเวลาทีJใช้บริ การ สถานทีJใช้บริ การ และประเภทธุ รกรรม
ส่ วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านบุคลากร ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ดา้ น
ประเภทธุรกรรม และเหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
นางสาวศุภรัตน์ ถาวรชืJน (2560) ศึกษาเรืJ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจทีJมี
ต่อการใช้ แอปพลิเคชัน KTB netbank ของผูร้ ับบริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
การวิ จ ัย ครัR งนีR เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ เครืJ อ งมื อ ทีJ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม ขนาดตัวอย่าง 400 คน ผลการทดสอบสมมติ ฐานทีJ ระดับนัยสําคัญ .05
พบว่าความคาดหวังด้านความปลอดภัยและด้านความสะดวกรวดเร็ วมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับระยะเวลาทีJเคยใช้บริ การแอปพลิเคชัน KTB netbank ส่ วนความคาดหวังด้าน
ความน่ าเชืJ อถือมีความสัมพันธ์ทางบวกทัRงกับความถีJในการใช้ต่อเดือนกับระยะเวลาทีJ
เคยใช้บริ การแอปพลิเคชัน KTB netbank ระยะเวลาทีJเคยใช้บริ การแอปพลิเคชัน KTB
netbank มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความพึ ง พอใจทีJ มี ต่ อ การใช้แ อปพลิ เ คชัน KTB
netbank ทัRงด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกรวดเร็ ว และด้านความน่าเชืJอถือ
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach)
โดยใช้หลักการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีJใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีJใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด มหาชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั เลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
บัง เอิ ญ (Accidental Sampling) ทัRง นีR เนืJ อ งจากกลุ่ ม ประชากรมี จ าํ นวน 8,600,000 คน
ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ทีJ ระดับความเชืJ อมันJ 95 % ระดับความคลาดเคลืJ อน +- 5 % ซึJ งได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แ ก่ ป ระชาชนทีJ ก าํ หนดไว้ โดยทํา แบบสอบถามเป็ น
Google Form
2. ตอบข้อซักถามบางประการทีJ ผูต้ อบแบบสอบถามอาจจะต้องการคําอธิ บาย
เพิJมเติม
3. รวบรวมแบบสอบถามทีJได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพืJอนําไปจัดทําและเตรี ยม
สําหรับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การประมวลผลวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยเครืJ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิติทีJใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์เพืJอบรรยายปั จจัยส่ วนบุคคล
2. ใช้ค่าเฉลีJย (𝑥̅ )
3. ส่ วนเบีJยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูใ้ ช้บริ การ ผูท้ ีJตอบแบบสอบถามทัRงหมดจํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.0 และเพศชาย จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.0 มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 21 – 30 ปี
จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0, 41 – 50 ปี จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ
51 ปี ขึRนไป จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ มีสถานภาพโสด จํานวน 240
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.0 และ มีสถานภาพหย่าร้าง / หม้าย จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลําดับ มี
ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า จํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.0
รองลงมาคือ ปริ ญญาโท จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ตามลําดับ
มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0, อาชีพข้าราชการ
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ และอืJน ๆ จํานวนทีJเท่ากันคือ 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 มี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ รายได้ 40,001 – 50,000 บาท และมีรายได้ 50,001 บาทขึRนไป
จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0, รายได้ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.0 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทีJ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน
Bualuang iBanking ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีJย (𝑥̅ )
และส่ วนเบีJยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.89) เมืJอ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีJอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านผู ้
ให้บริ การ (𝑥̅ = 4.17, 𝑥̅ = 4.03, 𝑥̅ = 3.92, 𝑥̅ = 3.89, 𝑥̅ = 3.74, 𝑥̅ = 3.60) ตามลําดับ
สรุ ปผลการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรืJ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผใู ้ ช้บริ การทีJ
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ตอบแบบสอบถามทัRงหมดจํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 260 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.0 และเพศชาย จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 ส่ วนใหญ่ มีอายุ 31 40 ปี จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 21 – 30 ปี จํานวน 140 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.0, 41 – 50 ปี จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ 51 ปี ขึRนไป จํานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 100 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.0, ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ และ อืJน ๆ จํานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.0 ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลีJยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 –
40,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาท
และ 50,001 บาทขึRนไป จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ 10,001 – 20,000 จํานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
จํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.0 และ ปริ ญญาโท จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0
ตามลําดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การแอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัวJ โมง การทําธุรกรรมต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัย น่าเชืJอถือ สามารถประหยัดเวลาและตัRงรายการโอนล่วงหน้าได้ มีความ
สะดวกสบายในการใช้บริ การ มีการพัฒนาอย่างสมํJาเสมอ เพืJอตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ มีความทันสมัย ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัวJ โมง การทําธุรกรรมต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัย น่าเชืJอถือ สามารถประหยัดเวลาและตัRงรายการโอนล่วงหน้าได้ มีความ
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สะดวกสบายในการใช้บริ การ มีการพัฒนาอย่างสมํJาเสมอ เพืJอตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ มีความทันสมัย ตามลําดับ ซึJงสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณพร หวล
มานพ (2558) ศึกษาเรืJ อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอพพลิเคชันเคโมบาย
แบงก์กิRงพลัสของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่คิด
ค่าธรรมเนียมรายปี ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําธุรกรรมด้วยตนเอง
สามารถขอรายการเดินบัญชีได้ และมีอตั ราการคิดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทีJมี
ความเหมาะสม ตามลําดับ ซึJงสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุทธการ เรื อนแก้ว ศึกษาเรืJ อง
ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การแอปพลิเคชันมายโมผ่านโทรศัพท์เคลืJอนทีJของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สาขาแม่สรวย
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ การติดตัRงแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้หลายช่องทาง มีขR นั ตอน
ในการดาวน์โหลดทีJไม่ยงุ่ ยาก มีการโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสมํJาเสมอ และแอป
พลิเคชันคําแนะนําในการใช้งานก่อนเริJ มใช้บริ การ ตามลําดับ ซึJงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อภิวฒั น์ จอกน้อย, ศุภกิจ ตุม้ ดีลงั (2562) ศึกษาเรืJ อง ปัจจัยทีJมีผลต่อการใช้บริ การ
แอปพลิเคชันJ (ธ.ก.ส. A-Mobile) ของธนาคารเพืJอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) สาขาวิเชียรบุรี
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าทีJธนาคารมีการแนะนําแอปพลิเคชัน ทําให้มีความเข้าใจในการ
ใช้งานมากขึRน แอปพลิเคชันมีการมอบสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ ทีJสามารถนําไปใช้งานได้ การ
โฆษณาของแอปพลิเคชันจากช่องทางต่าง ๆ มีความน่าเชืJอถือ และมีการบอกรายละเอียด
ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน มีการโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสมํJาเสมอ ตามลําดับ ซึJง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐนี คุรุกิจวาณิ ชย์ (2558) ศึกษาเรืJ อง ปั จจัยทีJมีผลต่อการ
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ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิ นในเขตธนาคารออมสิ นภาค
3
5. ด้านความปลอดภัย

โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ แอปพลิเคชันมีระบบการแจ้งเตือนการทําธุรกรรม ไม่มีความกัลป์ วงใจ
หลังการใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมีฟังก์ชนั ให้ผใู ้ ช้งาน สามารถจํากัดการแสดง
เลขบัญชีในการทําธุรกรรม การทําธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันมีการยืนยันตัวตน
ก่อนการเข้าใช้งาน และแอปพลิเคชันมีความเสถียรในการเข้าใช้งาน ตามลําดับ ซึJง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภรัตน์ ถาวรชืJน (2560) ศึกษาเรืJ อง ความคาดหวังและความ
พึงพอใจทีJมีต่อการใช้ แอปพลิเคชัน KTB netbank ของผูร้ ับบริ การ ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
6. ด้านผูใ้ ห้บริ การ

โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ ไม่มีความกังวลใจหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเจ้าหน้าทีJธนาคาร /
พนักงาน Call Center สามารถแก้ปัญหาได้ถกู ต้องและรวดเร็ ว มีการให้บริ การตลอด 24
ชัวJ โมง และมีความสะดวกรวดเร็ ว ตามลําดับ ซึJงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภรัตน์ ถาวร
ชืJน (2560) ศึกษาเรืJ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจทีJมีต่อการใช้ แอปพลิเคชัน KTB
netbank ของผูร้ ับบริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้านผลิตภัณฑ์บริ การ

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ ควรปรับปรุ งฟังก์ชนั บริ การด้าน โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล
และการกดเงินโดยไม่ใช้บตั ร ให้มีความสะดวกสบายมากขึRน และควรจะมีการอัปเดต
เวอร์ชนัJ ของแอปพลิเคชันให้บ่อยกว่าเดิม
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ด้านราคา

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ ทางธนาคารควรมีการเปรี ยบเทียบค่าธรรมเนียมกับ
ธนาคารอืJน ๆ หรื อมีโปรโมชันJ ในการทําธุรกรรมทางการเงินเพืJอให้ผใู ้ ช้เกิดความพึง
พอใจ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ แอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ของ ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ง่าย แต่ยงั สมัครใช้บริ การได้ยาก ทางธนาคาร
ควรจะทําให้การสมัครใช้บริ การทําได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ แอปพลิเคชัน Bualuang iBanking มีสิทธิพิเศษละบริ การ
ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา แต่ผใู ้ ช้งานรับรู ้ขอ้ มูลได้นอ้ ย กล่าวคือ ธนาคารควรเพิJมสืJ อ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึRน พนักงานธนาคารควรมีการแนะนําสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ด้านความปลอดภัย

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ แอปพลิเคชัน Bualuang iBanking ปรับปรุ งให้มีความ
เสถียรมากขึRน โดยควรมีการอัพเดทพัฒนาระบบอย่างสมํJาเสมอ และหากเกิดเหตุขดั ข้อง
หรื อมีการอัพเดทควรมีการประกาศแจ้งหรื อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนทุกครัRง
ด้านผูใ้ ห้บริ การ

สิJ งทีJตอ้ งปรับปรุ ง คือ ถึงแม้พนักงาน Call Center จะมีการให้บริ การตลอด 24
ชัวJ โมง แต่ธนาคารควรจะต้องจัดพนักงาน Call Center ให้มีเพียงพอต่อการใช้บริ การ
แอปพลิเคชันด้วย เพืJอช่วยให้ผบู ้ ริ การเมืJอพบปั ญหาและต้องการติดต่อ Call Center ไม่
ต้องใช้เวลานานในการรอสายแต่ละครัRง
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