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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นความมุ่งหมายเพื่อการศกึษาการตลาดทางเวบ็ไซต ์7Cs ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมกีลุ่มตวัอย่าง
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ 
ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 24 – 32 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมี
สถานภาพโสด มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น และมรีายไดเ้ฉลี่ย 20,000 – 29,999 บาท ปจัจยัการตลาด
ทางเวป็ไซตโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก และมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP  ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การตลาด
ทางเวบ็ไซต์ (7 Cs)  ประกอบด้วย การเชื่อมโยง ความต้องการเฉพาะ ความเป็นชุมชน เนื้อหา และการสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 51.5 
 
ค าส าคญั: การตลาดทางเวบ็ไซต ์ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP 
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²อาจารย ์ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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       ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the factors influencing customer satisfaction with SCB Easy 
Application for Siam Commercial Bank in the Bangkok metropolitan area. The sample size of this study 
consisted of four hundred consumers. The data was obtained through a questionnaire. The statistics for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and multiple 
regression anlysis. The statistical information was processed by computer software.  The findings of this study 
were as follows: with respect to the demographic characteristics, most of respondents were women, aged 
between twenty for and thirty two years of age, held a Bachelor’s degree, single, employed by private 
companies and received an average monthly income ranging from THB 20,000 to 29,000. The overall website 
marketing factors were also at a very good level and overall satisfaction with SCB Easy Application from Siam 
Commercial Bank was at the highest level. The results of testing the hypotheses testing were as follows: 
customers of different ages, education levels and occupations had different satisfaction levels regarding the 
usage of the SCB Easy Application of Siam Commercial Bank at a statistically significant level of 0.01. The 
website marketing factors included content, community, customization, communication, and connection 
dimensions that influenced satisfaction with usage of SCB Easy Application for Siam Commercial Bank at a 
statistically significant level of 0.01, which can explain 51.5 percent. 
 
Keywords: Website Marketing Factors, Satisfaction, SCB Easy Application 
 
บทน า 

ปจัจุบนัธนาคารในประเทศไทยต่างตื่นตวัในการน าดจิติอลแบงกก์ิง้มาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ผ่านทุกช่องทางดิจิตอลอย่างแพร่หลาย ทัง้ในส่วนของการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพื่อรองรบัการ              
ท าธุรกรรมในรูปแบบดจิติอล การพฒันาระบบปฏบิตักิาร และการออกแบบสนิค้าของธนาคารใหส้อดคล้องกบัความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค                 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ปจัจุบนัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลใหโ้ครงสรา้งต้นทุนของอุตสาหกรรมลดลง และ
ท าใหเ้กดิผูเ้ล่นและช่องทางในการท าธุรกรรมทีห่ลากหลาย เหน็ไดจ้าก ช่องทางบรกิารของธนาคารแบบดัง้เดมิทีเ่คย
เหน็เป็นรูปธรรม เช่น สาขาของธนาคารและตู้เอทเีอม็ กถ็ูกแทนทีด่้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                 
นี้เอง ยังท าให้ลูกค้าโยกย้ายการใช้บริการจากธนาคารหนึ่งไปยงัผู้ให้บริการรายอื่นได้ง่ายขึ้นและค่าธรรมเนียม                 
ถูกกว่าเดมิ 

จากผลส ารวจพบว่า การเพิม่จ านวนของลูกคา้ทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ บนมอืถอื หรอื
ทางโซเชยีลมเีดยี จะท าใหจ้ านวนลูกคา้ทีไ่ปใชบ้รกิารผ่านช่องทางสาขาลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัในปี 2559 โดยผูบ้รหิาร
แบงก์ต่างคาดการณ์ว่า จ านวนลูกค้าที่ไปใช้บรกิารผ่านสาขา (Branch Visit) จะลดลงถึง 25% และจ านวนผู้ใช้งาน
บรกิารธนาคารผ่านการโทรเขา้ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ทางโทรศพัท ์(Call Centre) จะลดลงที ่13% ซึง่ในอนาคตการไป
ใช้บรกิารผ่านสาขาแบงก์ จะเป็นเพยีงแค่การไปท าธุรกรรมที่มคีวามซบัซ้อน หรอืต้องการค าปรกึษาจากเจ้าหน้าที่              
เพื่อแกป้ญัหาในประเดน็ส าคญัๆ เท่านัน้ 
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จากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีร่ะบุว่า ปจัจุบนั “อนิเทอรเ์น็ต แบงกก์ิง้” มผีูใ้ชง้านเกอืบ 13 ลา้นคน 
เตบิโตเฉลีย่ 20% ต่อปี ในขณะที ่“โมบาย แบงกก์ิง้” มผีูใ้ชง้านเกอืบ 12 ลา้นคน ซึง่เตบิโตถงึ 50% เป็นผลจากการเขา้
มาของ 4G และการพฒันาของสมารท์โฟนรุ่นต่างๆ ไดเ้ขา้มากระตุน้การใชง้านของผูบ้รโิภคใหเ้พิม่ขึน้ โดยเฉพาะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ล่าสดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2559 เป็นปีแรกทีไ่ดร้บัค าขออนุญาตปิดสาขาธนาคารพาณิชย ์
มากกว่าขออนุญาตเปิดสาขา สะทอ้นใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงของสถาบนัการเงนิทีพ่ยายามจะลดต้นทุนการใหบ้รกิาร 
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั และตอบรบักบัเทคโนโลยทีี่ได้เขา้มามบีทบาทเพิม่ขึน้เรื่อยๆ (อ้างองิจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มลูเดอืนมนีาคม 2559 สบืคน้เมื่อวนัที ่11 พ.ย. 59) 

ปจัจุบนัมหีลายปจัจยัทีไ่ดเ้ขา้มาสง่เสรมิบทบาทของ “อนิเทอรเ์น็ต แบงกก์ิง้” ไม่ว่าจะเป็น การประกาศ “แผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(National e-Payment Master 
Plan)” ของรฐับาลที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาระบบการช าระเงนิของไทย ให้เขา้สู่ระบบการช าระเงนิแบบ e-Payment 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ                     
มคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมรวมไปถงึการเขา้มาของ “Fin Tech” ทีเ่ป็นการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาประยุกต์ใชก้บับรกิาร
ธุรกรรมทางการเงิน ที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการจะได้รบัประโยชน์ถึง 2 เรื่องด้วยกนั คือ ความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถท าได้ด้วยตนเอง และต้นทุนในการบรกิารที่ต ่าลง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าเดนิทางต่างๆ ซึ่ง “Fin Tech”                
นี่แหละทีเ่ขา้มาแขง่กบั “ธนาคาร” โดยตรง เพราะสามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคไดด้กีว่าการบรกิารแบบดัง่เดมิ 

ในปจัจุบนัเรยีกไดว้่าเกอืบทุกธนาคารไดเ้ปิดใหบ้รกิาร อนิเทอรเ์น็ต แบงกก์ิง้กนัอย่างแพร่หลาย โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกที่เริม่ให้บรกิารดงักล่าวกบัลูกค้าภายใต้ชื่อ SCB Easy Net จนท าให้ธนาคารรายอื่นๆ   
เริม่ตื่นตวักบัช่องทางการใหบ้รกิารบนอนิเทอร์เน็ต และ เริม่ใหบ้รกิารดงักล่าวขึน้มาในเวลาไล่เลี่ยกนั ซึ่ งการบรกิาร
ดงักล่าวไดร้บัการตอบสนองดจีากลกูคา้ ทัง้ทีใ่นขณะนัน้ยงัไม่มกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีอ่ยู่ในระดบัสงูมากเช่นในปจัจุบนัน้ี 
   
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซตก์บักบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB 
EASY APP ของลกูคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อายุ การศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิาร SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดและครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี 
การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑน์ิยมใชใ้นการส่วนแบ่งการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และ
การสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายกว่าการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ (7Cs) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546)              
กล่าวว่า ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคญั 7 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบ ด้านเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน ด้านความต้องการเฉพาะ            
ของลกูคา้ ดา้นการสือ่สาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายแนวความคิด
เกี่ยวกบัความพงึพอใจไว้ว่าความพงึพอใจของลูกค้าเป็นความรู้สกึจากประโยชน์ของคุณสมบตัิของผลติภัณฑ์ และ
ประโยชน์จากการบรกิาร อนัเกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูใ้ช ้ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นการแสดง 
ออกถงึความรูส้กึในทางบวกของผูบ้รโิภคต่อการบรกิาร  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาค้นควา้ในครัง้นี้ คอื ผู้ใช้หรอืเคยใชบ้รกิาร SCB 
EASY APP กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นคอื ผู้ใช้หรอืเคยใช้บรกิารบตัร SCB 
EASY APP กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้จิยัจงึไดท้ าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non population) เพื่อก าหนด                 
กลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2546) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 %และความผดิพลาดทีย่อมรบัได้ไม่เกนิ 5%  
ไดข้นาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเท่ากบั 385 คน และส ารองเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกี 15 คน รวม 400 คน 
โดยมขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหาตวัอย่างกลุ่มผูบ้รโิภค 
ทีใ่ชบ้รกิาร SCB EASY APP  ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยคดัเลอืกจากธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 
สาขาทีม่กีารขาย SCB EASY APP สงูทีสุ่ด (Performance Report SCB Intranet ขอ้มูล ณ วนัทึ ่7 พ.ย.2560 สบืคน้
เมื่อวนัที ่14 พ.ย.2560) 
  1. สาขามหาวทิยาลยัรามค าแหง (วทิยาเขตหวัหมาก) 
  2. สาขามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา (ส าเพง็) 
  3. สาขาถนนศรนีครนิทร ์(ซคีอนสแควร)์  
  4. สาขาซคีอนสแควร ์
  5. สาขาเซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quata Sampling) โดยการก าหนดจ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการ
ส ารวจทัง้ 5 สาขา สาขาละ 80 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
น าแบบสอบถามทีไ่ดเ้ตรยีมไว ้จดัเกบ็ขอ้มลู ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชยท์ัง้ 5 สาขาตามทีก่ าหนดในขัน้ตอนที ่2 
สาขาละ 80 คน จนครบ 400 คน ตามจ านวนทีต่อ้งการ  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัการตลาดทาง
เวบ็ไซต ์(7Cs) แสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจแสดงผลเป็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ่งในการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  และการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะหแ์ละ
ด าเนินการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร ์
 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์(7Cs) 
 ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ตอนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 355 คน คิดเป็น              
รอ้ยละ 88.8 โดยมอีายุ 24 – 32 ปีจ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.9 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 295 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.8 มสีถานภาพโสด จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58 มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น 
จ านวน 196 คนคดิเป็นร้อยละ 49 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,000 – 29,999 บาท บาทจ านวน 200 คนคดิเป็น         
รอ้ยละ 50 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ในดา้นปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า  
  ดา้นองคป์ระกอบ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นองค ์- ประกอบ
โดยรวม อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 โดยส่วนมากมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการออกแบบของ 
Application มคีวามสวยงาม อ่านงาน และสบายตา  มรีูปแบบการจัดวางองคป์ระกอบต่างๆ ของ Application ใชง้าน
ง่าย และมกีารแสดงค าแนะน าหรอืวธิกีารใชง้าน SCB EASY APP  ทีช่ดัเจน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.65 4.64 และ 4.56 ตามล าดบั 
  ดา้นเน้ือหา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นเนื้อหาโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 โดยส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความสามารถตัง้ค่าการใชง้านของ 
Application ใหม้คีวามปลอดภยัได ้เช่น การเขา้ใชง้านโดยการสแกนลายนิ้วมอื การออกแบบ Application มปีระเภท
ของการใหบ้รกิารทางธุรกรรมครบถ้วน และมกีารอธบิายประเภทและรายละเอยีดของ รายการธุรกรรมแต่ละประเภท
อย่างละเอยีด อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 4.52 และ 4.27 ตามล าดบั  
  ด้านความเป็นชุมชน พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ด้านความเป็น
ชุมชนโดยรวม อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 โดยส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัสามารถ               
ท าธุรกรรมต่างๆ กบัธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ได้ สามารถแบ่งปนัรายการธุรกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้อตัโนมตัิ              
ผ่านทาง Social Media ต่างๆ ไปยังผู้อื่นได้ และสามารถบันทึกบญัชีของผู้ใช้บริการรายอื่นลงใน Application ได้                
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 4.53 และ 4.32 ตามล าดบั 
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  ดา้นความต้องการเฉพาะ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ดา้นความ
ต้องการเฉพาะโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั               
การบนัทกึขอ้มลู เช่น บนัทกึสลปิอตัโนมตั ิ เป็นต้น สามารถปรบัเปลีย่นการท าธุรกรรมใหส้ะดวกสบายเขา้กบัรปูแบบ
การใชช้วีติของผูใ้ชบ้รกิารได ้เช่น การกดเงนิโดยไม่ใชบ้ตัร เป็นต้น และสามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบ ลกัษณะการรบั
บรกิารได้ด้วยตนเอง เช่นการเปลี่ยนภาษา ปรบัเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ การก าหนดวงเงนิ เป็นต้น อยู่ในระดบัเหน็ด้วย  
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 4.66 และ 4.65 ตามล าดบั 
  ด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ด้านความต้องการ
เฉพาะโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 โดยส่วนใหญ่คดิเหน็เกี่ยวกบัการปรบัปรุงขอ้มูล
ขา่วสาร กจิกรรมสง่เสรมิการขายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น บรกิาร Easy Bonus และมชี่องทางการตดิต่อธนาคารผ่านทาง 
โทรศพัท ์e-mail หรอื social media อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 และ 4.47 ตามล าดบั  
  ด้านการเชื่อมโยง พบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ด้านการเชื่อมโยง
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสามารถสแกน                
คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด เพื่อช าระค่าสนิค้า บริการได้ทัง้ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารอื่น  และสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างเมนูใน Application ไดอ้ย่างง่าย อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.70 และ 4.59 ตามล าดบั 
  ดา้นการคา้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเหน็ว่าปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ดา้นการคา้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60โดยสว่นใหญ่คดิเหน็เกีย่วกบัสามารถตรวจสอบสถานะของการท ารายการ
ธุรกรรมไดจ้ากช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น อเีมล ์การแจง้เตอืน เป็นต้น ขัน้ตอนในการท าธุรกรรมไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น              
มชี่องทางการช าระค่าบรกิารต่างๆ ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารอื่นๆ ได ้เช่น การตดับญัช ีหรอืการช าระผ่านบตัรเครดติ เป็นต้น 
และสามารถยกเลกิ หรอืท าซ ้ารายการธุรกรรมไดอ้ย่างสะดวก อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.69 
4.66 4.65 และ 4.41 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 โดยส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจมาก 
เน่ืองจากการรบัรู ้/ พอใจในการใชบ้รกิาร SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์กระบวนการบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวาม
ถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเชื่อถอื และการใหค้ าแนะน า / ช่วยเหลอืและแกไ้ขในกรณีเกดิปญัหา อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.69 4.60 และ 4.36 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP 
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จากการศกึษาพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกเพศ ต่างต้องการความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรม จงึท าใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ พรวมิล เชญิรตันรกัษ์ (2555 : 86) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเครื่อง               
ควิอจัฉรยิะของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั  มคีวาม               
พงึพอใจ ในการใชบ้รกิารเครื่องควิอจัฉรยิะของธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกนั  
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 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดยผู้บรโิภคอายุ 24 – 32 ปี มคีวามพงึพอใจสงูสุด 
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าวมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามสนใจในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัดา้น IT  
มีความเข้าใจและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP                 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555: 73) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม              
การซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย
แตกต่างกนั 
 3. การศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่  0.01 กล่าวคือผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจสูงที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าว เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ จงึมี
ความสนใจในเทคโนโลย ีและสามารถเขา้ใจ และใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ได้ดกีว่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ
อาภาภรณ์ วธันกุล (2555: 73) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทาง
เวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกนั 
 4. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคาร              
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มคีวามตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงนิทีม่คีวามสะดวกสบาย มคีวามทนัสมยั มคีวามเชื่อถอืได ้และรวดเรว็ 
สามารถอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมให้กบัผู้ใช้บริการทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  พรวิมล              
เชญิรตันรกัษ์ (2555 : 86) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเครื่องควิอจัฉรยิะของธนาคาร 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารเครื่องควิอจัฉรยิะของธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 5 . ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคาร                   
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 กล่าวคอืผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน หา้งรา้น มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว เป็นกลุ่มอาชพีทีม่กีารใชบ้รกิาร Application มากทีสุ่ด 
ประกอบกบักลุ่มอาชพีดงักล่าวมรีะยะเวลาในการท าธุรกรรมที่สาขาธนาคารค่อนขา้งจ ากดั ดงันัน้การใชบ้รกิาร SCB 
EASY APP ผ่านโทรศพัท์มือถือจึงเป็นทางเลือกหลกั จึงท าให้กลุ่มอาชีพบริษัทเอกชน ห้างร้านพึงพอใจมากกว่า              
กลุ่มอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ณฐัธดิา จาตุวฒัน์ (2556 : 68) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของลกูคา้ในการ
ใช้บรกิารผ่านระบบ e – banking ของธนาคารไทยพาณิชย ์พบว่า ประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาชพีที่แตกต่างกนั             
มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั  
 6. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มรีะดบั
รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามต้องการใช ้Application ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัและน่าเชื่อถอื สามารถอ านวย
ความสะดวกในการใชบ้รกิาร ตลอดจนสามารถใชบ้รกิารไดต้ลอดเวลา และมคีวามรวดเรว็ในการท ารายการธุรกรรม
ต่างๆ ท าใหค้วามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ณฐัธดิา จาตุวฒัน์ (2556: 68) ศกึษาเรื่อง ความ
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พงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้รกิารผ่านระบบ e – banking ของธนาคารไทยพาณิชย ์พบว่า ประชากรศาสตร ์จ าแนก
ตามรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ในดา้นองคป์ระกอบ ดา้นเนื้อหา และดา้นความเป็นชุมชน 
ดา้นความตอ้งการเฉพาะ ดา้นการสือ่สาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการคา้มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 
SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหา ดา้นความเป็นชุมชน ดา้นความต้องการเฉพาะ และ
ดา้นการสื่อสาร และดา้นการเชื่อมโยง มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนด้านองค์ประกอบ และการการค้าไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิาร SCB 
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1. ด้านองค์ประกอบ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการออกแบบ การจดัวางประเภทของการท าธุรกรรมใหใ้ชง้านไดง้่าย 
และมคีวามสวยงาม ไม่ใช่ปจัจยัหลกัที่ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมของผูใ้ชบ้รกิาร SCB EASY APP 
ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นองคป์ระกอบจงึไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ               
อาภาภรณ์ วธันกุล (2555: 155) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทาง
เวบ็ไซต์พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย พบว่า ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ด้านองค์ประกอบไม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2. ด้านเนื้อหา พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก SCB EASY APP มปีระเภทของการท าธุรกรรมทีค่รบถว้น และสะดวกต่อการ
ใชง้าน การท าธุรกรรมมคีวามปลอดภยั รวมถงึมกีารอธบิายการใชง้านอย่างละเอยีด ง่ายต่อการรบัรู ้เขา้ใจ ซึง่รายการ
ธุรกรรมทีค่รบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบลิ โอนเงนิ จ่ายค่าบรกิารต่างๆ ทีม่คีวามเชื่อถอืไดน้ัน้ เป็นปจัจยัหลกัในการ
ใช ้Application ของผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นเน้ือหา จงึมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้
บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                      
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อารยิา ลลีารศัม ี(2558: 67) ไดศ้กึษาเรื่อง องคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
และความไว้ใจในการซื้อสนิค้าที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นเน้ือหามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แบรนด์
เนมผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  3. ดา้นความเป็นชุมชน พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เนื่องมาจาก Application มกีารออกแบบใหร้ะบบเชื่อมต่อ สามารถส่งต่อขอ้มูล
ไปยงับุคคลอื่นได ้ตลอดจนการบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ของผูต้ดิต่อลงในระบบได ้สรา้งความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ในการท าธุรกรรม เช่น เมื่อโอนเงนิไปยงับุคคลอื่น ผูโ้อนสามารถส่งต่อรูปถ่ายรายการโอนเงินไปยงัผูร้บัโอนได้ทนัที
โอนไม่ต้องออกจาก SCB EASY APP เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่งต่อขอ้มูลของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นความเป็นชุมชนจงึมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB 
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ อารยิา ลลีารศัม ี(2558: 67) ไดศ้กึษาเรื่อง องคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และความไวใ้จในการ
ซื้อสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นเน้ือหามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมผ่านเวบ็ไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  4. ด้านความต้องการเฉพาะ พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP 
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก Application สามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชง้านใหต้รงต่อ
ความตอ้งการเฉพาะของบุคคล เช่น การเขา้สูร่ะบบโดยใชก้ารแสกนลายนิ้วมอื หรอืการกดรหสั และการก าหนดวงเงนิ
ในการท าธุรกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบตัินี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการปรบัรูปแบบการใช้งาน ให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของตนเองได ้โดยสามารถตัง้ค่าจาก Application ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นความตอ้งการเฉพาะ
จงึมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถยีร (2557: 109) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยั
ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB Net Bank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ 
ดา้นความตอ้งการใชเ้ฉพาะมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB NetBank ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5. ด้านการสื่อสาร พบว่า มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้มกบัความพงึพอใจในการใช้บรกิาร SCB 
EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เนื่องมาจาก SCB EASY APP มกีารสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารอยู่โดยตลอด ซึง่การสือ่สารขา่วสารใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัรูถ้งึการเปลีย่นแปลง หรอืโปรโมชัน่ต่างๆ นัน้เป็นสิง่ทีด่ ี
แต่หากมกีารประชาสมัพนัธ์บ่อยครัง้เกินไป ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความร าคาญใจ และไม่พึงพอใจในการใช้
บรกิารของ SCB EASY APP  ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ดา้นการสื่อสารจงึมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการ
ใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                    
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555: 158) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม              
การซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย พบว่า ปจัจยัการตลาด 
ทางเว็บไซต์ ด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย  
   6. ด้านการเชื่อมโยง พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก SCB EASY APP  มคีวามสามารถในการเชื่อมโยงรายการธุรกรรม
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทัง้สามารถท าธุรกรรมทัง้ภายในธนาคารไทยพาณิชย์ และกับธนาคารอื่นๆ ได้                    
โดย Application มคีุณสมบตัสิแกน Bar Code / QR Code เพื่อช าระค่าสนิคา้ หรอืบรกิาร เช่น ช าระค่าสาธารณูปโภค 
การจ่ายค่าสนิคา้ผ่าน QR Code เป็นตน้ ซึง่คุณสมบตัดิงักล่าวช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกสบาย ลดระยะเวลา
ในการท าธุรกรรม รวมถงึลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ดา้นการสื่อสารมอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถยีร (2557: 111) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB Net Bank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นการเชื่อมโยง
มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB Net Bank ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  7. ดา้นการคา้ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก Application มกีารแจง้เตอืนทีห่ลากหลายช่องทาง เช่น SMS, e – mail, และ 
LINE รวมถึงมีช่องทางในการช าระค่าสินค้า และบริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
Application ของธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ สามารถท าไดเ้ช่นเดยีวกบั SCB EASY APP ท าให ้E-Banking ของทุกธนาคาร
ไม่มคีวามแตกต่างกนัในด้านการคา้ ดงันัน้ปจัจยัการตลาดทางเวบ็ไซต์ ด้านการค้าจงึไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ              
ในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555: 155) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม             
การซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย พบว่า ปจัจยัการตลาด 
ทางเวบ็ไซต ์ดา้นคา้ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
ยอดนิยมของประเทศไทย ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

จากการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
พบว่า กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 24 – 32 ปี มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท / ห้างร้าน ดังนัน้ผู้ให้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)              
ควรออกแบบ Application ให้สอดคล้องกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ในด้านอายุ การศกึษา และอาชพี เพื่อให้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มากที่สุด สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ เช่น การออกแบบควรให้มีรายการธุรกรรมที่
ครบถ้วน มกีารจดัหมวดหมู่การท าธุรกรรมใหอ้ยู่ในประเภทเดยีวกนั สามารถใชง้านได้สะดวก ไม่ซบัซ้อน ตลอดจน
สามารถทีจ่ะเชื่อมโยงการท ารายการธุรกรรมกบัผูอ้ื่นไดส้ะดวก มรีายละเอียดแจง้การท าธุรกรรมอย่างครบถว้นมรีะบบ
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม รวมถงึเน้นการปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชง้าน เช่น การก าหนดวงเงนิ การจดัหมวดหมู่
รายการธุรกรรม การบนัทกึรายการทีใ่ชป้ระจ า เป็นต้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิาร รวมถงึสรา้ง
ความแตกต่างในการใช ้Application จากการน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั  

2. ด้านการตลาดทางเวบ็ไซต ์(7c) 
พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการตลาดทางเวบ็ไซต ์ดา้นเนื้อหา ดา้นความเป็นชุมชน ดา้นความตอ้งการ

เฉพาะ ดา้นการสือ่สาร และดา้นการเชื่อมโยง มอีทิธพิลต่อความความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

ด้านการเชื่อมโยง ทีมดิจิตอลแบงก์กิ้งควรพฒันา Application ให้รองรบักบัการช าระเงนิด้วย คิวอาร์โค้ด 
บารโ์คด้ ซึง่เป็นทีนิ่ยมอย่างมากในปจัจุบนั ตลอดจนการขยายตลาดการใชค้วิอารโ์คด้ บารโ์คด้ ใหไ้ดจ้ านวนมากทีส่ดุ 
เพื่อทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะใช ้SCB EASY APP ในการท าธุรกรรมมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ การใชง้านจะตอ้งสามารถใชง้านไดง้่าย และ
ไม่มคีวามซบัซอ้นในการใชบ้รกิาร เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ซึง่ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญักบัการสแกนควิอารโ์ค้ด บารโ์คด้ เพื่อช าระค่าสนิคา้ บรกิารไดท้ัง้ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารอื่ น และ
ผูป้ระกอบการอื่น รวมถงึเชื่อมโยงรายการธุรกรรมใน Application ไดโ้ดยไม่ยุ่งยาก  

ด้านความต้องการเฉพาะ ทีมดิจิตอลแบงก์กิ้งควรให้ความส าคญักบัการปรบัเปลี่ยนรูปแบบ รายการท า
ธุรกรรม รวมถงึการตัง้ค่าต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการใชช้วีติของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจดักลุ่มรายการ
ธุรกรรม การก าหนดความปลอดภยัในการเขา้ถึง การก าหนดวงเงนิในการท าธุรกรรม เป็นต้น โดยการปรบัเปลี่ยน
ดงักล่าว จะต้องสามารถท าไดโ้ดยง่าย และจะต้องตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผูใ้ชบ้รกิาร SCB EASY APP 
อย่างแท้จรงิ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยให้ความส าคญักบัการบนัทกึ
ขอ้มูลอตัโนมตั ิการปรบัเปลีย่นรูปแบบ การปรบัเปลีย่นรายการท าธุรกรรม ใหม้คีวามสะดวกสบายตรงกบัรปูแบบการ
ใชช้วีติของผูใ้ชบ้รกิาร  
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ดา้นความเป็นชุมชน ทมีดจิติอลแบงกก์ิง้จะต้องค านึงถงึความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมกบัธนาคารอื่น 
การบันทึกบัญชีผู้ใช้อื่น เช่น บัญชีบุคคลอื่น หน่วยงานให้บริการอื่นได้อย่างไม่ยุ่งยาก เป็นต้น ทัง้นี้  ผู้พัฒนา 
Application ควรจะเพิม่การรบัฟงัขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และยงัสามารถน าไปปรบัปรุง
พฒันา SCB EASY APP ใหต้รงต่อความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้กีดว้ย เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภค
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยสามารถท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ สามารถบันทึกบัญชี                 
ผูใ้ชง้านอื่นใน Application และสามารถสง่ต่อรายการธุรกรรมทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ไดอ้ตัโนมตัผิ่านทาง Social Media 
ต่างๆ ได ้

ดา้นเนื้อหา ทมีดจิติอลแบงกก์ิง้ควรใหค้วามส าคญักบัประเภทของการท าธุรกรรมใหม้คีวามครบถ้วน พรอ้ม
ทัง้จดัหมวดหมู่ใหส้ามารถใชง้านไดง้าน รวมทัง้มคี าอธบิายการใชง้านอย่างละเอยีด ตลอดจนมคีวามปลอดภยัในการใช้
งาน เช่น การแสกนลายนิ้วมอื การแสกนใบหน้า หรอืม่านตาในการท าธุรกรรม เพื่อเป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บั
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไม่ว่าจะเป็นความครบถ้วนของ
ประเภททางธุรกรรม มกีารอธบิายรายการธุรกรรมแต่ละประเภทอย่างละเอยีด และมคีวามปลอดภยัในการเขา้ใชง้าน 

ดา้นการสือ่สาร ทมีดจิติอลแบงกก์ิง้ควรใหค้วามส าคญัในการประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารผ่านช่องทางต่างๆ                
ใหเ้หมาะสม เนื่องจากหากสื่อสารน้อยจะท าใหผู้บ้รโิภคไม่สามารถรบัรูถ้งึขอ้มูลขา่วสารได ้ในขณะเดยีวกนัหากมกีาร
สือ่สารมากเกนิไปจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความร าคาญจากการแจง้เตอืน ดงันัน้ผูพ้ฒันาควรจะสือ่สารขอ้มูลขา่วสารต่างๆ 
ไปยงัผูบ้รโิภคอย่างพอด ีหรอืพฒันาใหผู้ใ้ชบ้รกิารปรบัเลอืกรูปแบบการรบัข่าวสารเองได ้เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า 
ผู้บริโภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขาย               
ผ่านช่องทาง SMS, E- mail, Line เป็นตน้ รวมถงึมชี่องทางการตดิต่อทีห่ลากหลาย  

ดา้นองคป์ระกอบ การออกแบบและการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ของ Application ควรจะง่ายต่อการใชง้าน 
ไม่ซบัซ้อน เน้นความสบายตา ตลอดจนควรมคี าอธบิายการค าธุรกรรมต่างๆ อย่างชดัเจน หากผู้พฒันาออกแบบให ้
Application มีตัวเลือกการใช้งานที่มากเกินไป หรือมีความซับซ้อนในการท าธุรกรรมผ่าน Application และไม่มี
ค าอธิบายประกอบ อาจสร้างความสบัสนให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น                  
อยู่ในระดบัดมีาก เกีย่วกบัการออกแบบ Application ใหง้่ายต่อการใชง้าน มคีวามสวยงาม และมกีารแนะน าวธิกีารใช้
งานทีช่ดัเจน 

ด้านการค้า ทมีดจิติอลแบงก์กิ้งควรให้ความส าคญักบัความสะดวกในการท าธุรกรรม ความสะดวกในการ
ตรวจสอบรายการทางธุรกรรม และการมีช่องทางการช าระค่าซื้อสินค้า หรือบริการที่หลากหลาย แต่ทัง้นี้                           
หาก Application มคีวามซบัซอ้นในการท าธุรกรรม หรอืมชี่องทางการช าระเงนิทีห่ลากหลายมากจนเกนิไป ผูใ้ชบ้รกิาร
อาจเกดิความสบัสนในการใหบ้รกิาร เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก เกี่ยวกบั
ความไม่ยุงยากของการท าธุรกรรม และมชี่องทางการช าระเงนิทีเ่พยีงพอ ตลอดจนต้องสามารถตรวจสอบสถานะของ
รายการทางธุรกรรมไดง้่าย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูง จาก                     
รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละ
เวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ                
อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการ               
สอบสารนิพนธท์ุกท่าน อกีทัง้ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรู้ถงึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยให้
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การท างานในการพฒันาความรูเ้ป็นไปอย่างมคุีณค่ามากขึน้ รวมถงึคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยใหก้ าลงัใจในยามเหน็ด
เหนื่อยและท้อแท้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือและแนะน าในการจดัท าวิจยัของผู้วิจยัมาโดยตลอด
สดุทา้ยนี้ 
 สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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