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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์
ระบบเคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านการเอาใจใส่ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน และด้านความ
ตั้งใจใช้งาน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของลูกค้า การใช้บริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารกสิกรไทย 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the levels of customer satisfaction towards k-cash 
connect plus banking services of Kasikornbank public company limited. The sample consisted of four 
hundred respondents. The data were collected using questionnaires. The Statistics used to analyze 
the data included frequency, percentage, mean. standard deviation and multiple regression analysis. 
The results of this research found the following. The quality of service was composed of reliability, 
Response side, Confidence, Tangible, and responsiveness aspects were a positive influenced on 
customer satisfaction towards k-cash connect plus banking services of Kasikornbank public company 
limited with a statistical significance of 0.01 level, Technology adoption factor was composed of the 
perception of the benefits of use, The perception of ese of use, Attitude, and Intention aspects was a 
positive influenced on customer satisfaction towards k-cash connect plus banking services of 
Kasikornbank public company limited with a statistical significance of 0.01 level. 
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บทน า 
 หากพูดถึงเรื่องการเงินก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงธนาคาร เพราะถือเป็นองค์กรทางการเงินที่ส าคัญเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่ อเราต้องการท าธุรกรรมการเงินต่ าง ๆ เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน สมัครบัตรเครดิต  
ขอสินเช่ือ เป็นต้น ซึ่ งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ เราต้องท าผ่าน ธนาคารทั้ งนั้น  และในปัจจุบันที่ เทคโนโลยีต่ าง ๆ  
มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากจนท าให้เกิดการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่เรียกว่า Internet Banking ธนาคาร
อินเตอร์เน็ต ธนาคารออนไลน์ หรือเว็บออนไลน์ของธนาคารที่มีความปลอดภัยสูง และเปิดให้เราสามารถเข้าไปจัดการ
ตรวจสอบหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กับเงินในบัญชีของเราได้ด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีช่ือเรียก                
แตกต่างกันไป ธุรกรรมทางการเงินในยุคปัจจุบันนั้น มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากมีวิธีในการท าธุรกรรม              
ทางการเงินที่ง่ายและสะดวกผ่านทางมือถือ ยิ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับ 4G ก็ยิ่งท าให้มีความรวดเร็วในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าความสะดวกรวดเร็วที่ได้มาจากสัญญาณเครือข่ายที่รวดเร็ว ก็ท าให้เกิด
ความเสี่ยงต่อกลุ่มมิจฉาชีพที่จ้องฉวยโอกาสกับเงินในบัญชีของผู้ใช้งาน จะเห็นได้จากข่าวคราวการฟ้องร้องที่ปรากฏให้
เห็นอยู่เป็นระยะ ๆ แต่หากมีการจัดการที่ดีก็สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับเงินในบัญชีได้ไม่ยาก ปัญหาต่าง ๆ ของ
การท าธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต อาทิ เช่น ปัญหาการถูกโจรกรรมข้อมูล เพื่อเข้ามาท าธุรกรรมทางการเงินแทนผู้ถือบัญชี
ที่แล้วเคยเกิดปัญหาถูกปลอมรหัสผ่าน E-bank ที่สมัครไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งแล้วถูกคนร้ายโกงเงินไปเป็นล้าน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนับว่าได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง แต่ทราบหรือไม่ว่ามีเทคนิคเพื่อป้องกันกลโกงดังกล่าวง่าย ๆ เช่น การเปลี่ยน
รหัสอย่างสม่ าเสมอ รหัสส าหรับท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือนั้น นอกจากควรเป็นความลับที่รู้เฉพาะผู้ถือบัญชีแล้ว
ยังควรท าการเปลี่ยนบ่อย ๆ ด้วยเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของกลุ่มมิจฉาชีพนั่นเอง การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีธนาคารไว้เป็นความลับ ควรท าการ Log out ออกทันที และควรหลีกเลี่ยงการเมมโมรี่รหัสผ่านเอาไว้ในมือถือหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้รหัสผ่านมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่มา
จากการท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์อีกปัญหาหนึ่งที่พบมากในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การโกงในลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นบ่อย เนื่องมาจากการตื่นตัวในการลงทุนของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งการท าธุรกิจออนไลน์นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะ
กับยุคสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเดินทางก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน              
เพื่อการลงทุนได้แล้ว และเพื่อป้องกันกลโกงต่าง ๆ เหล่านี้ จึงต้องด าเนินการตรวจสอบเส้นทางการเดินเงินทุน และควร
หลีกเลี่ยงตรวจสอบวิธีการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน บัญชีที่ใช้ในการโอน และท าธุรกรรมเป็นบัญชีในรูปแบบของนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส่ในการลงทุนซึ่งผู้ที่สนใจควรตรวจสอบ และให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากทดลองลงทุนด้วยเงินจ านวนน้อย ๆ ก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจทดลองจากการเงินลงทุนในจ านวนท่ีไม่ก่อความ
เสียหายกับเงินในกระเป๋าของตนเองมากเกินไปดูก่อนได้ แม้ว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์จะมีข้อควร
ระวังและอาจมีโอกาสถูกโจรกรรมโดยมิจฉาชีพได้ แต่ก็นับเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คนในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมากลดระยะเวลาในการเดินทาง และรอคิวที่บรรดาผู้คนอาจต้องเคยประสบพบเจอกันมาแล้วในอดีต 
ทั้งยังสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอัตราดอกเบี้ยในการโอนและท าธุรกรรมข้าม
ธนาคารที่ต่ ากว่าแบบทั่วไป เพียงใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ                  
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็สามารถเช่ือได้เลยว่าจะมีความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ 4 G              
ได้เป็นอย่างดี 
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 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ท าวิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้ธุรกรรมการเงินออนไลน์ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงคิด
ที่จะท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส 
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ตรงกับลักษณะ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้รับบริการที่ใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไขบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใช้บริการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)               
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนลียี ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์
ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

 1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ ลูกค้าบรรษัทธนกิจ ลูกค้าผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็ก ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม 
 1.2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้ ด้านการเข้าถึงจิตใจ และด้านการตอบสนอง มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 1.3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่าย  
ของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรม
การเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช               
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้ ด้านการเข้าถึงจิตใจ และด้านการตอบสนอง มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของ
การใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าต่อการใช้บริการธุรกรรม
การเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย, 2563 กลุ่มลูกค้าเครือ

ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ (Multi-Corporate Business) เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ            
ที่มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป 2.ลูกค้าบรรษัทธนกิจ (Large Corporate Business) เป็นกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 400 ล้านบาทถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี 3.ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (Small 
and Medium Enterprises) เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่มียอดขาย 10 - 400 ล้านบาทต่อปี 4.ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม 
(Micro Business) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปีหรือวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , 2542 ได้ให้ความหมายของการ
บริการว่า คือ “พฤติกรรมกิจกรรมการกระท าที่บุคคลหนึ่งท าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเป้าหมาย และมีความ
ตั้งใจในการส่งมอบบริการอันนั้น” หรือ “บริการ คือ สิ่งที่จับสัมผัสแตะต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย 
บริการจะได้รับการท าขึ้นและจะส่งมอบผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้น ๆ ได้โดยทันทีหรือในเวลาเกือบ
ทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น”  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ศศิพร เหมือนศรีชัย, 2555 ได้ให้ค านิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้งาน และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์
ความรู้ทักษะและความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler, 2003 ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความรู้สึก
พอใจหรือผิดหวังของลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติทางผลิตภัณฑ์หรือ             
การท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า หากผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า
จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่หากระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า จะท าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและหากผลที่รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าจะท าให้เกิดความประทับใจ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส  ธนาคารกสิกรไทย , 2563 K-Cash Connect Plus             
เป็นบริการ Online Banking ส าหรับธุรกิจเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการระบบการเงินให้สามารถบริหาร
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นบริการส าหรับบริษัท และกลุ่มบริษัทที่ต้องการท าธุรกรรมทางการเงินแบบ Online 
สามารถท ารายการช าระเงินรวมถึงการเรียกดูข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นที่สามารถใช้งานได้
กับ Browser ได้ทุกประเภท โดยไม่จ าเป็นต้องลงแอพพลิเคช่ันและมีการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ
ตามที่ได้ต าลงกับผู้ใช้บริการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เคยใช้บริการธุรกรรมการเงิน

ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ลูกค้าที่เคยใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงใช้การก าหนดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากร กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 5% หรือ 0.05 ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน โดยส ารองแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน 
รวมเป็น 400 คน 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกกลุ่มนั้นเครือธนาคาร

กสิกรไทยแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจกับลูกค้าแต่ละกลุ่มในเชิงลึก ทั้งข้อมูลทางการเงินรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นตัวแทนประชากรที่ต้องการวิจัยในครั้งน้ี โดยระบุกลุ่มที่จะท าการตอบแบบสอบถาม  

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้กรอกเป็นผู้ให้ค าตอบเอง (Self-administered Questionnaires) จนครบ
จ านวนตัวอย่าง 400 คน 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากลูกค้า            

ที่เคยใช้บริการตามกลุ่มที่ได้จัดแบ่งไว้ ซึ่งภายในแบบสอบถามหนึ่งชุดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มลูกค้าเครือธนาคารกสิกรไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่          

ลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ ลูกค้าบรรษัทธนกิจ ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม    
ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง             

ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการเอาใจใส่ โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า Likert Scale รวม             
5 ด้าน จ านวน 18 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) โดยก าหนดให้มี 5 ระดับ             
ความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการ
รับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า Likert 
Scale รวม 4 ด้าน จ านวน 12 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) โดยก าหนดให้มี            
5 ระดับความคิดเห็นเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ ระบบ                 
เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า Likert Scale จ านวน 
10 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยก าหนดให้มี 5 ระดับความคิดเห็นเกณฑ์ การ
ให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคช้ัน เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ส่วนที่  1 กลุ่มลูกค้าเครือธนาคารกสิกรไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่  2 คุณ ภาพการบริการ ได้แก่  ด้ านความน่าเช่ือถือ  ด้ านการตอบสนอง ด้ านความเช่ือมั่ น  

ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการเอาใจใส่ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ            
เคแคช คอน เน็กซ์  พลั ส  ของธนาคารกสิกรไทย จ ากั ด  (มหาชน ) วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยค่ า เฉลี่ ย  ( Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของ
การใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
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ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่  4 ความพึ งพอใจของลูกค้ าที่ มี ต่ อการใช้บริการธุ รกรรมการเงินออนไลน์ ระบบ เคแคช  
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
ส่ วนที่  1 คุณ ภาพการบริ ก าร  ได้ แก่  ด้ าน ความ ไว้ ใจห รื อค วามน่ า เช่ื อถื อด้ านการตอบ สนอง  

ด้านความเชื่อมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการเอาใจใส่ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ส่วนที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของ
การใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเครือธนาคารกสิกรไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ 
ลู ก ค้ า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า รข น าด ก ล า งแ ล ะ เล็ ก จ า น วน  1 0 5  ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  2 6 .3 0  ร อ งล งม าคื อ  
ลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และลูกค้าบรรษัทธนกิจ จ านวน 68 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 17.00 ตามล าดับ 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช  
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความไว้ใจหรือ                 
ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านการเอาใจใส่ ผลการวิเคราะห์
คุณภาพการบริการโดยรวม พบว่า คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับดี 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการบริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช 
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  
ของการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน ผลการวิเคราะห์
การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี  

ส่วนที่  4 ข้อมูลความพึ งพอใจของลูกค้ าต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช  
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
การใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน)                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง 

ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านการเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
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ธุ รก รรม การ เงิน ออน ไล น์ ร ะบ บ  เค แค ช  ค อน เน็ ก ซ์  พ ลั ส  ขอ งธน าค ารก สิ ก ร ไท ย  จ ากั ด  (ม ห าชน )   
โดยค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 72.4 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.724) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน  
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)                     
โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 47.1 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.471) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง 
ด้านความเช่ือมั่น ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านการเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธุ รก ร รม การ เงิน ออน ไล น์ ร ะบ บ  เค แค ช  ค อน เน็ ก ซ์  พ ลั ส  ขอ งธน าค ารก สิ ก ร ไท ย  จ ากั ด  (ม ห าชน )  
โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 72.4 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.724) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1.1 ด้านความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ (x1) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากธนาคารให้เน้น
เรื่องความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าไว้ใจในบริการและเลือกใช้บริการมากที่สุด โดยมีการจัดการระบบการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรยุค 4.0 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดให้ธุรกิจในยุคดิจิตัลและ
ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ จึงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัญพัชญ์ ศักดิ์ดิเรกรัตน์ , 2559               
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบว่า ความ
คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสัญญาณและความเช่ือมั่นในการด าเนินงานขององค์กรเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในทางกลับกันปัจจัยความคาดหวังไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจ
โดยตรง แต่เกี่ยวข้องโดยอ้อมผ่านปัจจัยคุณภาพการบริการได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกคุ้มค่า ส าหรับปัจจัยคุณภาพการบริการเกี่ยวข้องกับความรู้สึกคุ้มค่า ความรู้สึกพึงพอใจ และความรู้สึกคุ้มค่า
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้สึกพึงพอใจข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ การสร้างความแตกต่างการให้บริการด้วยการพัฒนาคุณภาพ
สัญญาณหรือการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ และการให้ความส าคัญกับลูกค้าเดิมด้วยการให้สิทธิประโยชน์ท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าจะช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ โดยการให้สิทธิประโยชน์นั้นควรเน้นให้สามารถใช้สิทธิกับ
ร้านอาหารเล็ก ๆ มากขึ้น หรือเป็นการแลกสิทธิกับสินค้ามูลค่าน้อย ๆ เนื่องจากจะท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้ใช้สิทธิบ่อยครั้ง
และแลกสิทธิได้สะดวก ซึ่งจะยิ่งท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเครือข่าย และโน้มน้าวให้เกิดการ
ทดลองใช้สิทธิประโยชน์ได้ง่าย อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะให้เป็นสิทธิประโยชน์ช่ัวคราวเพียงแค่ผู้ให้บริการท าให้ลูกค้า
รู้สึกว่าได้รับสิ่งตอบแทนหรือได้เห็นการใส่ใจจากผู้ให้บริการบ้างเท่านั้น 
  1.2 ด้านความมั่นใจ (x2) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์
ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินไว้อย่าง
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ สม่ าเสมอ ดังนั้นปัจจัยคุณภาพการบริการ
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ด้านความมั่นใจ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ 
พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ             
แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร , 2559 ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Net bank) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจั ยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัย                 
ด้านกระบวนการบริการ ในส่วนของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอ
ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน  
  1.3 ด้านสิ่งท่ีสามารถสัมผัสได้ (x3) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถท าธุรกรรมการเงินได้
อย่าง Real Time ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้บริการอย่างละเอียดและครบถ้วน รวมถึงการได้รับบริการหลังการขาย
เป็นอย่างดี ดังนั้นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์, 2557  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าจีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท และประกอบอาชีพรับจ้าง ลูกจ้าง ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ
ศูนย์บริการลูกค้าจีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าลูกค้าพึงพอใจอันดับแรก คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ อยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเห็น           
อกเห็นใจผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับมากด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจ               
ในการบริการอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภคอยู่ในระดับมากตามล าดับผล การ             
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ไม่แตกต่างกันส่วนลูกค้าที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน 
  1.4 ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถช าระเงินโดยมี 
Notification แจ้งเตือนการโอนเงินให้กับผู้ใช้บริการ สรุปการท ารายการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เลือกรูปแบบรายงาน
ข้อมูลทางการได้หลากหลายและมีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช 
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วรรณพร หวลมานพ, 2558 ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้
แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่ามีความถี่ในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี่ย 1-15 นาที ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ท าธุรกรรมทางการเงินพ้ืนฐาน โดยมี
ลักษณะของการใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและต่า งธนาคาร 
ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ             
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พึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดรองลงมาคือ 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
  1.5 ด้านการตอบสนองลูกค้า (x5) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากมีระบบป้องกันความปลอดภัย 
เช่น การเข้ารหัสก่อนใช้งาน สามารถทราบขั้นตอนในใช้งานอย่างชัดเจนมั่นใจในการกรอกข้อมูลช าระเงินและยังรองรับ
การใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นปัจจัยคุณภาพการบริการ               
ด้านการตอบสนองลูกค้า จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช  
คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์, 2557 ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ
ลูกค้าจีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี คิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และประกอบอาชีพรับจ้าง ลูกจ้าง 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าจีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 
จันทบุรี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจอันดับแรก คือ ด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการอยู่ในระดบัมากดา้นความน่าเช่ือถือ ไว้ใจในการบริการอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายด้านการ
ตอบสนองต่อผู้บริโภคอยู่ในระดับมากตามล าดับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาอาชีพและ
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกันส่วนลูกค้าที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน  
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านความตั้งใจใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว ร้อยละ 47.1 (Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.471) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน (x1) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถท า
รายการช าระเงินใด้หลายรูปแบบตรงความต้องการ มียอดช าระมูลค่าสูงต่างธนาคารได้รับภายในวันเดียวและยังลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสามารถท าออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารได้ตลอด ดังนั้นปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์
ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย, 2555 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
บาร์โค้ดสองมิติ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความสนุกในการใช้งาน ความสอดคล้องกับคุณค่า
ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีตความง่ายในการใช้งานและความมีประโยชน์ตามล าดับ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้งานกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวายมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นด้านการยืนยนัในเทคโนโลยี
และการใช้งานจริงตามล าดับผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยด้าน
การรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย โดยปัจจัยการรับรู้มี
ผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่า
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ความต้องการและประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความสนุกในการใช้
งานตามล าดับ ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้
ในเทคโนโลยี บาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกท้ังผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ
และรายได้แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน 
  2.2 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน (x2) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถเข้า
ฟังก์ช่ันการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่ซับซ้อน มีข้อมูลสถานะทางการเงินครบถ้วน แสดงผลการท ารายการที่ง่ายต่อ
การอ่าน ภาษาที่ใช้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้
งาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุรีพร ทองทะวัย, 
2555 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ ยอมรับของผู้ว่าจ้ างในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs): กรณี ผู้ ให้บริการด้ านการพัฒนา ระบบงาน (Application Development Outsourcing)                  
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพ การให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงานจาก
ภายนอกองค์การ กรอบแนวคิดของงานวิจัยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และเครื่องมือวัด
คุณภาพ การให้บริการของ Yoon and Hyunsuk (2004) ประกอบด้วย 6 มิติ คือ ความไว้วางใจ (Reliability) การ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การประกันคุณภาพ (Assurance) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) กระบวนการ 
(Process) และการศึกษา (Education) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าย คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานของผู้ ว่าจ้างกลุ่ม SMEs ในภาพรวมคือ ความไว้วางใจ การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ ทั้ง 3 มิตินี้มีผลต่อทั้งในด้านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอก 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ว่าจ้างมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้บริการจากภายนอกซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจ ท่ีจะใช้
บริการด้านการพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การต่อไปในอนาคต 
  2.3 ด้านทัศนคติในการใช้งาน (x3) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากระบบมีความทันสมัย                  
ช่วยประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมการเงินมากขึ้นและสามารถท ารายการโอนได้ง่ายขึ้น ดังนั้ นปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านทัศนคติในการใช้งาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ 
เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย, 2555 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี บาร์โค้ดสองมิติ               
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นด้านความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความสนุกในการใช้งาน ความสอดคล้องกับคุณค่าความต้องการ 
และประสบการณใ์นอดีตความง่ายในการใช้งานและความมีประโยชน์ตามล าดับ ยิ่งไปกว่าน้ันผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านการยืนยันในเทคโนโลยีและการใช้งาน
จริงตามล าดับผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยด้านการรับรู้มี
ผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีบารโ์ค้ดสองมิตขิองผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย โดยปัจจัยการรับรู้มีผลกระทบตอ่การ
ยอมรับในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่าความต้องการและ
ประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความสนุกในการใช้งานตามล าดับ 
ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ในเทคโนโลยี 
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บาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพและรายได้
แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน 
  2.4 ด้านความตั้งใจใช้งาน (x4) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นระบบท่ีลูกค้าเลือกใช้บริการ
เป็นตัวเลือกแรก ๆ เสมอมีการแนะน าต่อให้บุคคลอื่นทีรู้จักใช้งานและยังใช้ต่อในอนาคต ดังนั้นปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านความตั้งใจใช้งาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ              
เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จุรีพร ทองทะวัย, 2555 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ ยอมรับของผู้ว่าจ้าง
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนา ระบบงาน (Application Development 
Outsourcing) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพ การให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการพัฒนา
ระบบงานจากภายนอกองค์การ กรอบแนวคิดของงานวิจัยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และ
เครื่องมือวัดคุณภาพ การให้บริการของ Yoon and Hyunsuk (2004) ประกอบด้วย 6 มิติ คือ ความไว้วางใจ 
(Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การประกันคุณภาพ(Assurance) ความเข้าอกเข้าใจ 
(Empathy) กระบวนการ (Process) และการศึกษา (Education) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าย คุณภาพการให้บริการ
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานของผู้ ว่าจ้างกลุ่ม SMEs ในภาพรวมคือ              
ความไว้วางใจ การศึกษาและการประกันคุณภาพ ท้ัง 3 มิตินี้มีผลต่อทั้งในด้านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่าย
ของการใช้บริการจากภายนอก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ว่าจ้างมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้บริการจากภายนอก
ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจ ท่ีจะใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การต่อไปในอนาคต  
   

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านคุณภาพการบริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าธนาคารควรจะพัฒนาระบบการใช้งานในบริการธุรกรรมการเงินอย่างต่อเนื่องตามสังคมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยได้รับประโยชน์ในการใช้งาน 
ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการท าธุรกรรมการเงินมากขึ้นมีวิธีการใช้งาน                   
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านการยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินออนไลน์ระบบ เคแคช คอนเน็กซ์ พลัส ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) พบว่าธนาคารควรมีวิธีการใช้งานของระบบที่ตอบโจทย์ในความต้องการลูกค้าโดยง่ายต่อการใช้งานสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อบริการให้ยอมรับในด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเพราะยุคปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญกับมนุษย์               
ทุกอย่างจะต้องมีความทันสมัยเหมาะกับการใช้งานมีประโยชน์ ท าให้เกิดพฤติกรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีหาวิธี
ลองใช้วธิีการใหม่ ๆ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสีย หากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิด
ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจโดยอาจ
มีค าแนะน าเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากผูว้ิจัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.พิชัย 

ภู่สัมพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์นี้ ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีประโยชน์ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการจัดท าจนท าให้สารนิพนธ์ที่จัดท านั้นมีความครบถ้วน               
ของเนื้อหาและความถูกต้อง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์                
เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่ได้ให้ความ
กรุณาในการตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการท าสารนิพนธ์นี้ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการท า  
สารนิพนธ์และรู้ถึงคุณค่าของงานอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยให้ความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ให้ก าลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกท้อแท้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง 
และส าหรับมิตรภาพที่ดีท่ีมีให้กันเสมอมา ท่ีมีส่วนช่วยให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์ รวมถึงผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามจนประสบความส าเร็จออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วม            
ในความส าเร็จของสารนิพนธ์ฉบับนี้ท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ณ ท่ีนี้ด้วย 

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์  
หากผลงานวิจัยมีสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยของมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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