
ส่วนประสมการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการ SCB 

Easy App ของธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

ฉัตรวสิา พราหมณ์ลอย1
 

ดร.สุรว ีศุนาลยั2 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้บริการ SCB Easy 

App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในนนทบุรี (2)เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ในนนทบุรี และ (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดและกระบวนการ

ตดัสินใจใช้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในนนทบุรี เป็นการ

วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้

อาศยัอยูใ่นนนทบุรี และเป็นผูใ้ชบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช ้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใชเ้ทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ 

Pearson Correlation ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการในนนทบุรีมีระดบักระบวนการตดัสินใจใช้

บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจใช้บริการแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติและพบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในนนทบุรีในภาพรวม

ระดบัสูงมาก 
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Abstract 

 

 The objectives of this study were (1) to study decision process of consumers use 

SCB Easy App service of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Nonthaburi (2) to 

study the differences of personal characteristics to decision process of consumers using SCB Easy 

App service of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Nonthaburi and (3) to study 

the relationships between the Marketing mix and decision process of consumers in Nonthaburi.  

A survey research was employed and the data were obtained from questionnaires of 400 people 

who use SCB Easy App service of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Nonthaburi. 

Data were analyzed using descriptive statistics, including percentage, mean, and standard deviation. 

The hypotheses were tested with inferential statistics using Independent Sample T-test, One-way 

ANOVA, and Pearson Correlation. The results of this study found that in overall, consumers in 

Nonthaburi had the high level of decision process. The results of hypotheses testing reveal that 

consumers in Nonthaburi who had differences in gender, age, education level, occupation, and 

income had statistically different towards decision process. It is also found that the marketing mix 

and decision process factors were related to decision process at a high level. 
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1. บทน า 
หากพูดถึงเร่ืองธุรกรรมการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิล การจ่ายเช็ค การโอนจ่ายเงิน

ระหวา่งบุคคล (P2P) ต่างๆ แน่นอนวา่ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัก็คือ การด าเนินการท่ีราบร่ืนและปลอดภยั

ท่ีสุด ในอุตสาหกรรมดา้นการเงินจึงตอ้งปรับตวัและหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาพฒันาบริการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดดี้ท่ีสุดปัจจุบนัคงหนีไม่พน้การให้บริการทางการเงินบน

ระบบออนไลน์หรือ Online banking  

จากผลส ารวจธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (2562) พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใช้บริการ 

Mobile Banking กว่า 37 ล้านบัญชี เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีแล้วกว่า 11 ล้านบัญชี 

สะทอ้นให้เห็นความนิยมของคนไทยท่ีเพิ่มมากข้ึนต่อบริการน้ี อนัเป็นสัญญาณดีท่ีแสดงให้เห็นถึง

การกา้วสู่ความเป็น 4.0 และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทย 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเป็นอีกหน่ึงผลกระทบ คนไทยท าธุรกรรมออนไลน์

มากข้ึน การใชง้าน Mobile Banking เพิ่มจาก 0.9% ในปี 2553 เป็น 34.8% ในปี 2559 ท าใหธ้นาคาร

ตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับ รวมถึงแนวนโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุน Cashless Society เพื่อลดตน้ทุนการ

จดัการเงินสด การใช้ QR Payment ท่ีก าลังจะเกิดข้ึนและตามมาด้วยการแข่งขนัจากคู่แข่งนอก

อุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโทรคมนาคม หรือ กลุ่ม Startup ผ่านทางบริการและนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึง

เนน้ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั 

 เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารท่ีมุ่งเน้นการพฒันา

นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าอยู่เสมอ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาส่วนประสม

การตลาดกับกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีได้น าไปใช้ในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุดต่อไป รวมถึงเพื่อ

เป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจจะพัฒนา Mobile Banking และน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาการบริการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 



2. วตัถุประสงค์งานวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ SCB Easy App ของ

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB Easy App ของผู ้ใช้บริการธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดและการตดัสินใจใช้บริการ 

SCB Easy App ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

3. สมมติฐานงานวจิยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy App ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใช้บริการ 

SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพฒันาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น SCB Easy App ให้

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสร้างความพึงพอใจใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

2. สามารถทราบลกัษณะประชากรท่ีมีกระบวกการตดัสินใจใช้บริการ SCB Easy App ใน

จงัหวดันนทบุรี 

5. ขอบเขตงานวจิัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือลูกคา้ของธนคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) ท่ีใช้

บริการ SCB Easy App ในจงัหวดันนทบุรี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาส่วนประสมการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการ  



SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขอบเขตเน้ือหาการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 อาย ุ
    1.1.3 ระดบัการศึกษา 
    1.1.4 อาชีพ 
   1.1.5 รายได ้
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

   2.1 การตดัสินใจใชบ้ริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

    2.1.1 การรับรู้ปัญหา 

2.1.2 การคน้หาขอ้มูล 

2.1.3  ประเมินทางเลือก 

2.1.4  การตดัสินใจใชบ้ริการ 

2.1.5  การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 



6. กรอบแนวคดิการวจิัย 
                ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

7. วธิีด าเนินการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้ิจยัไดว้จิยัในส่วนของการวจิยัเชิงปริมาณโดยใช้

แบบสอบถามชนิดปลายปิด แบบสอบถามสร้างข้ึนจากหลกัการ ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษาอาชีพ และรายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดบัการศึกษา 

4.  อาชีพ 

5.  รายได ้
ส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภณัฑ ์ 

2.  ราคา 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4.  การส่งเสริมการตลาด  

5.  บุคลากร 

6.  กระบวนการของการใหบ้ริการ  

7.  ลกัษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ SCB EASY APP 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ในจงัหวดันนทบุรี 

1.  การรับรู้ปัญหา 

2.  การคน้หาขอ้มูล 

3.  ประเมินทางเลือก 

4.  การตดัสินใจใชบ้ริการ 

5.  การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ 



ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนกรณี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก ดงัน้ี 

คะแนนท่ีให ้ ระดบัความคิดเห็น 

5 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั มีเกณฑ์การให้คะแนนกรณีขอ้ค าถามเชิงบวก 

ดงัน้ี 

คะแนนท่ีให ้ ระดบัความคิดเห็น 

5 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

 



การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แบ่งไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็น 

4.21-5.00 มากท่ีสุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอ้ย 

1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายของค่าความสัมพนัธ์ แบ่งไดด้งัน้ี 

ค่า r  ระดบัความสัมพนัธ์ 

0.90-1.00 สูงมาก 

0.70-0.90 สูง 

0.50-0.70 ปานกลาง 

0.30-0.50 ต ่า 

0.00-0.30 ต ่ามาก 

 

8. สรุปผลการวจิัย 
1. การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูบ้ริโภคในนนทบุรี ท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล จ านวน 400 คน พบวา่ ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีอายุระหวา่ง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 266 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.5 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท/30,001–40,000 บาท จ านวน 127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.8 



2. การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด  

พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 

ภาพรวมอยูท่ี่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 

ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้น

ส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั โดยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภค

นนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี SCB Easy App รองรับความตอ้งการ

ในการท าธุรกรรมทางการเงิน (เช่น การจ่ายค่าสาธารณูปโภค, เติมเงินมือถือ, digital wallet) ฟีเจอร์

ต่างๆ ใน SCB Easy App ใช้งานง่าย (เช่น เมนูการโอนเงิน, การจ่ายค่าสาธารณูปโภค) SCB Easy 

App มีความน่าเช่ือถือและปลอดภยั และสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน SCB 

Easy App 

2.2 ดา้นราคา มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคนนทบุรีมี

ระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี การใช้งาน SCB Easy App ช่วยลดค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการโอนเงินการใช้งาน SCB Easy App การใช้งาน SCB Easy App ช่วยลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมโอนเงิน, การช าระค่าบริการต่างๆ และ

การใชง้าน SCB Easy App คุม้ค่ากบัค่าบริการอินเตอร์เน็ตท่ีท่านตอ้งช าระเงิน 

2.3 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดาวน์โหลด SCB Easy App 

ได ้ดาวน์โหลด SCB Easy Appไดท้ั้ง Google Play App Store เขา้ถึงช่องทางการดาวน์โหลด SCB 

Easy App ไดง่้าย และSCB Easy App จดจ าไดง่้าย 

2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ี

เป็นสิทธิประโยชน์ต่อท่านในการใช้ SCB Easy App อย่างสม ่าเสมอ มีการประชาสัมพนัธ์ SCB 

Easy App ตามส่ือต่างๆ มีการเพิ่มฟังก์ชัน่ใหม่ๆ ใน SCB Easy App อยา่งสม ่าเสมอ และมีกิจกรรม

ท่ีน่าสนใจโดยใหท้่านมีส่วนร่วมในการใช ้SCB Easy App 



2.5 ด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภค

นนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ความรวดเร็วในการรับสายของ อธิบาย

ข้อมูลต่างๆครบถ้วนและชัดเจน ความสุภาพและเต็มใจให้บริการ และความรู้ความเข้าใจใน

ผลิตภณัฑ ์

2.6 ดา้นกระบวนการของการให้บริการ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยผู ้บริโภคนนทบุรีมีระดับความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี มีฟังก์ชั่น

หลากหลายให้ใช้บริการ (เช่น การโอนเงิน, การกดเงินโดยไม่ใช้บตัร ATM, การจ่ายช าระบตัร

เครดิต) ขั้นตอนการใช้บริการ SCB Easy App สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนในการสมคัร SCB 

Easy App สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก และติดต่อธนาคารได้อย่างสะดวกในกรณี SCB Easy App เกิด

ปัญหาขดัขอ้ง 

2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีฟังก์ชัน่ต่างๆ ให้ใชบ้ริการ

อยา่งครบถว้น รูปภาพมีความสวยงามดึงดูดใหใ้ชบ้ริการ มีความน่าเช่ือถือและปลอดภยั (ระบบ PIN 

CODE/SCAN ลายน้ิวมือก่อนการเขา้ใช้งาน) และจดัประเภทเมนูเป็นหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการใช้

บริการไดด้ว้ยตวัท่านเอง 

3. วิเคราะห์กระบวนการตดัสินใช้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากัด 

(มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี  

พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคนนทบุรี กระบวนการตดัสินใจใช้บริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการประเมินหลงัการใช้ 

และขั้นการคน้หาขอ้มูล ตามล าดบั โดยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.1 ขั้นการรับรู้ปัญหา มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภค

ในนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การใช ้SCB Easy App รวดเร็ว และ

เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใชง้านของตนเอง มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ท่านชอบใช้

เทคโนโลย ีชอบทดลองของใหม่หรือตอ้งการใชง้านตามเพื่อน และท่านไดรั้บการแนะน าการใช้

บริการจาก SCB Easy App พนกังานธนาคาร 



3.2 ขั้ นการค้นหาข้อมูล  มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

โดยผูบ้ริโภคในนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ท่านทดลองก่อนใช้

บริการจริงดว้ยตนเอง ท่านสอบถามขอ้มูลการใช ้SCB Easy App จากพนกังานของธนาคาร ท่านหา

ขอ้มูลการใชง้านจากแหล่งต่างๆ (เช่น เวบ็ไซตข์องธนาคาร, ส่ือต่างๆ) และบุคคลในครอบครัวและ

บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัมีส่วนท าใหใ้ช ้SCB Easy App 

3.3 ขั้นการประเมินทางเลือก มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคในนนทบุรีมีระดับความคิดเห็นเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ลักษณะของการใช้งาน 

มีความทนัสมยั มีความสะดวกในการใช้งาน มีระบบการเช่ือมต่อส่งขอ้มูลท่ีมีความปลอดภยั และ

ระบบปฏิบติัการท่ีใชมี้ความน่าเช่ือถือ 

3.4 ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคในนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะ

สามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะความสะดวกรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย 

มีพิจารณาจากประสิทธิภาพในการใชง้าน และตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้

บริการ 

3.5 ขั้นการประเมินหลงัการใช ้มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ผูบ้ริโภคในนนทบุรีมีระดบัความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ท่านจะใช้บริการทาง

การเงินผา่น SCB Easy App ต่อไป ท่านจะแนะน าการใชบ้ริการใหแ้ก่คนท่ีรู้จกัหากมีความพึงพอใจ

ในการใชง้าน และเม่ือเกิดปัญหาในการใชง้านท่านจะติดต่อธนาคารโดยตรง 

4. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 เพศของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจใช้บริการ

โดยรวมแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายด้านแตกต่างกัน 5 ด้านโดยผูใ้ช้บริการนนทบุรีเพศหญิง 

มีระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสูงกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



4.2 อายุของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน มีระดบักระบวนการตดัสินใจใช้บริการ

โดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงท าใหก้ารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe ดงัน้ี 

1) ขั้นการรับรู้ พบว่า อายุของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายตุั้งแต่ 21–30 

ปี กบั อายุตั้งแต่ 31–40 ปี / อายุตั้งแต่ 31–40 ปี กบั อายุตั้งแต่ 41–50 ปี และ อายุตั้งแต่ 31–40 ปี กบั 

อายตุั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป 

2) ขั้นการค้นหาข้อมูล พบว่า อายุของผู ้บริโภคนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน มีระดับ 

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุ

ตั้งแต่ 21–30 ปี กบั อายตุั้งแต่ 31–40 ปี และ อายตุั้งแต่ 41–50 ปี กบั อายตุั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป 

3) ขั้นการประเมินทางเลือก พบวา่ อายุของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุ

ตั้งแต่ 21–30 ปี กบั อายตุั้งแต่ 31–40 ปี / อายตุั้งแต่ 31–40 ปี กบั อายตุั้งแต่ 41–50 ปี / อายตุั้งแต่ 31–

40 ปี กบั อายตุั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป และ อายตุั้งแต่ 41–50 ปี กบั อายตุั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป 

4) ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ พบวา่ อายุของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุ

ตั้งแต่ 21–30 ปี กบั อายตุั้งแต่ 31–40 ปี และ อายตุั้งแต่ 31–40 ปี กบั อายตุั้งแต่ 41–50 ปี 

5) ขั้นการประเมินหลงัการใช ้พบวา่ อายขุองผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุ

ตั้งแต่ 21–30 ปี กบั อายุตั้งแต่ 31–40 ปี / อายุตั้งแต่ 31–40 ปี กบั อายุตั้งแต่ 41–50 ปี และ อายุตั้งแต่ 

31–40 ปี กบั อายตุั้งแต่ 51 ปี ข้ึนไป 

4.3 ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจใช้

บริการโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายด้านแตกต่างกนั 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จึงท าใหก้ารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe ดงัน้ี 



1) ขั้นการรับรู้ปัญหา พบว่า ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

2) ขั้นการคน้หาขอ้มูล พบว่า ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั  

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

3) ขั้นการประเมินทางเลือก พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

4) ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั 

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ  านวน 2 คู่  ได้แก่ 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี / ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

5) ขั้นการประเมินหลงัการใช ้พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่าง

กนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบั ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

4.4 อาชีพของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ

โดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงท าใหก้ารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe ดงัน้ี 

1) ขั้นการรับรู้ปัญหา พบว่า อาชีพของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน มีระดับ 

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ได้แก่ ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ กบั พนกังานเอกชน / พนกังานเอกชน กบั คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

2) ขั้นการค้นหาข้อมูล พบว่า อาชีพของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ได้แก่ ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ กบั พนกังานเอกชน / พนกังานเอกชน กบั คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 



3) ขั้นการประเมินทางเลือก พบวา่ อาชีพของผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ กบั พนกังานเอกชน / พนกังานเอกชน กบั คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

4) ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า อาชีพของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่  ได้แก่ 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ กบั พนกังานเอกชน / พนกังานเอกชน กบั คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

5) ขั้นการประเมินหลังการใช้ พบว่า อาชีพของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน  

มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ นกัเรียน/

นกัศึกษา กบั พนกังานเอกชน /ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กบั พนกังานเอกชน / พนกังานเอกชน กบั 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

4.5 รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ

โดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงท าใหก้ารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe ดงัน้ี 

1) ขั้นการรับรู้ปัญหา พบว่า รายได้ของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน มีระดับ 

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ รายไดร้ะหวา่ง 

10,001–20,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 20,001–30,000 บาท / รายไดร้ะหวา่ง 10,001–20,000 บาท 

กบั รายไดร้ะหว่าง 30,001–40,000 บาท / รายไดร้ะหว่าง 20,001–30,000 บาท กบั รายไดร้ะหว่าง 

40,001 บาท ข้ึนไป / รายไดร้ะหวา่ง 30,001–40,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 40,001 บาท ข้ึนไป 

2) ขั้นการคน้หาขอ้มูล พบว่า รายได้ของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ รายไดร้ะหวา่ง 

10,001–20,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 20,001–30,000 บาท / รายไดร้ะหวา่ง 10,001–20,000 บาท 

กบั รายไดร้ะหว่าง 30,001–40,000 บาท / รายไดร้ะหว่าง 20,001–30,000 บาท กบั รายไดร้ะหว่าง 

40,001 บาท ข้ึนไป / รายไดร้ะหวา่ง 30,001–40,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 40,001 บาท ข้ึนไป 

3) ขั้นการประเมินทางเลือก พบว่า รายได้ของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน  

มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ รายได้

ระหว่าง 10,001–20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท / รายได้ระหว่าง 10,001–



20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 30,001–40,000 บาท / รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท กับ 

รายไดร้ะหวา่ง 40,001 บาท ข้ึนไป / รายไดร้ะหวา่ง 30,001–40,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 40,001 

บาท ข้ึนไป 

4) ขั้นการตดัสินใจใช้บริการ พบว่า รายได้ของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกัน  

มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ รายได้

ระหว่าง 10,001–20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท / รายได้ระหว่าง 10,001–

20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 30,001–40,000 บาท / รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท กับ 

รายไดร้ะหวา่ง 40,001 บาท ข้ึนไป / รายไดร้ะหวา่ง 30,001–40,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 40,001 

บาท ข้ึนไป 

5) ขั้นการประเมินหลังการใช้ พบว่า รายได้ของผูใ้ช้บริการนนทบุรีท่ีแตกต่างกนั  

มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ไดแ้ก่ รายได้

ระหว่าง 10,001–20,000 บาท กับ รายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท / รายได้ระหว่าง 10,001–

20,000 บาท กบั รายไดร้ะหวา่ง 30,001–40,000 บาท 

5.1.5 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 

SCB Easy App ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใช้

บริการ SCB Easy App ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี พบว่าปัจจยั

ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ โดยรวมใน

ระดบัสูง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.893 

9. อภิปรายผลการวจิัย 

จากการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการ SCB Easy App ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัไดท้  า

การอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1 วเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคนนทบุรีท่ี

มีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด อยูท่ี่ในระดบัมากท่ีสุด และในรายดา้นทั้ง 7 ดา้น 



ประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร 

ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั โดยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

เช่นกนั อาทิเช่น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จดัอยูใ่นอนัดบัมากท่ีสุด อาจเพราะ SCB Easy App 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สามารถเขา้ถึงช่องทางการดาวน์โหลดไดง่้ายทั้งใน 

Google Play และ App Store และยงัสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีไม่มีค่าบริการ ซ่ึงน าไปสู่ความ

สะดวกต่อผูบ้ริโภค รองลงมา ดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากฟีเจอร์ต่างๆใน SCB Easy App สามารถใช้

งานไดง่้าย (เช่น เมนูการโอนเงิน, การจ่ายค่าสาธารณูปโภค) ครอบคลุมเกือบทุกธุรกรรมทางการเงิน

ของธนาคารช่วยลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการโอนเงินจึงท าให้ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเดินทางไป

ธนาคาร ทั้งน้ี SCB Easy App มีความปลอดภยัน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรม

ทางการเงินผา่น SCB Easy App ได ้ซ่ึงจะสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ กรฐิตา ยศหนกั (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ี โมบาย

แอพพลิเคชัน่ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ 

9.2 วิ เคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ SCB Easy App ของผู ้บ ริโภคในนนทบุรี  พบว่า 

โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และในรายด้านทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย  

ขั้นการรับรู้ปัญหา ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ  

ขั้นการประเมินหลังการใช้ จดัอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนน 

ขั้นการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด อาจเพราะ SCB Easy App ดาวน์โหลดไดฟ้รี สมคัรใชง้านไดง่้าย 

มีความสะดวก สบาย ในการใช้บริการ และฟีเจอร์ของแอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั ผูบ้ริโภคทุก

ช่วงอายุสามารถเขา้ถึงได้ไม่ต้องกังวลถึงความไม่ปลอดภยัเพราะระบบปฏิบติัการท่ีใช้มีความ

น่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิตา อุดรชยันิตย ์(2562) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของการ

รับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือของระบบ Mobile Banking ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการรับรู้ประโยชน์ ของระบบ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความเช่ือถือในระบบ Mobile Banking ท่ี แตกต่างกนั 

9.3 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ SCB 

Easy App ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี โดยในขั้นการประเมินหลงั

การใช้ เพศหญิงจะมีระดับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสูงกว่าเพศชาย และผูบ้ริโภคท่ีมี



การศึกษาปริญญาตรีจะมีระดบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการในขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการสูงกวา่

ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จากการเก็บขอ้มูลในงานวจิยัน้ีพบวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี

ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา โดยส่วนมากวยัรุ่นและวยัหนุ่มสาว ท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จะใชบ้ริการ

ของธนาคารแค่การฝาก ถอน โอน ยงัไม่มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระหรือยงัไม่มีความรู้ในการลงทุนดา้น

กองทุน เป็นตน้ ท าให้ฟีเจอร์ต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ไม่ส าคญัต่อการเลือกใช้หรือการตดัสินใจใช้

บริการของธนาคารวา่ตอบโจทยว์ตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเทียบกบัผูท่ี้มีอายมุากกวา่ ในขั้นการ

รับรู้ปัญหา ผูท่ี้มีอายุ 31–40 ปี เป็นวยัท่ีสามารถเรียนรู้และมีการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ไวกว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ51 ปี ข้ึนไป ผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy App เป็นลกัษณะการผสมผสานอตัลกัษณ์ต่างๆ 

ภายในตวัผูใ้ช้บริการ ทั้งเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีหล่อหลอม

บุคคลแต่ละคนให้มีวยัวุฒิ คุณวฒิุแตกต่างกนัไป จนมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนหรือมีแบบฉบบั

ดา้นการตดัสินใจใช้บริการเป็นของตวัเอง ดงันั้น จึงมีแนวโน้มว่าเม่ือผูบ้ริโภคมีปัจจยัส่วนบุคคล

ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ รัชนีกร ด่านด ารงรักษ ์(2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB 

Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสะทอ้นความเป็นปัจเจกบุคคล 

ประสบการณ์ การเรียนรู้ สถานะ ความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละคน ผา่นกระบวนการตดัสินใจ

ใบริการ SCB Easy App ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy App แตกต่างกนั 

9.4 สมมตติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy App ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดันนทบุรี 

โดยในภาพรวมปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบั

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมในระดบัสูง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.893 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรัณฑรัตน์ รังสิยารมณ์ 

(2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั SCB EASY กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารไทยพาณิชย ์พบวา่ ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นช่องทางการจ าหน่าย

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

 



10. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการศึกษาพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้ลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง มีช่วงอายุ 31–40 ปี และมีรายได ้20,001–30,000 บาท / 30,001–40,000 บาท ดงันั้นควรเพิ่ม

ศกัยภาพทางการแข่งขนัรวมทั้งดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา เพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ มีอยู่ 6 ดา้น ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรให้

ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมกรตลาด ต่อไปน้ี 

1) ด้านผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการต้องการความสะดวกสบายและง่ายต่อการ

เขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ ดงันั้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการจะ

สามารถดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้มาใชง้านแอพพลิเคชัน่ของธนาคารไดม้ากยิง่ข้ึน 

2) ราคา เน่ืองจากผูใ้ช้บริการต้องการความชัดเจนในเร่ืองของอตัราค่าธรรมเนียมเม่ือ

ตอ้งการโอนเงินไปบญัชีขา้มเขตพื้นท่ี หรือเม่ือตอ้งการช าระค่าบริการอ่ืนๆ 

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือมีหลากหลายยีห่้อและพฒันาไป

ไวมากข้ึนหากผูใ้ห้บริการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงการดาวน์โหลดท่ีครอบคลุมทุกเวอร์ชั่นใน

โทรศพัทมื์อถือทุกยีห่อ้จะท าใหธ้นาคารมีกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

4) ส่งเสริมการตลาด จ าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มทิศทางของตลาด 

เพื่ออพัเดทใหอ้งคก์รไม่ไดถู้กกลืนหายไปจากกระแสสังคม ดงันั้นแอพพลิเคชัน่ของธนาคารจึงตอ้ง

มีการอพัเดทและเปล่ียนแปลงเพื่อตอบโจทยผ์ูใ้ช้บริการตามยุคสมยัต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยดึงดูด

ลูกคา้ใหม่ๆ  

5) บุคลากร จดัอบรมพนกังาน Call center หรือพนกังานสาขาเพิ่มเพื่อให้บริการลูกคา้

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 



6) ลกัษณะทางกายภาพ การเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ให้ปลอดภยัและถูกเก็บเป็น

ความลบัรวมไปถึงการใช้รหสัผา่นเขา้แอพพลิเคชัน่ โดย Touch ID ควรมีการจดัเก็บลายน้ิวมือใน

การเขา้แอพพลิเคชัน่แยกออกจากลายน้ิวมือในการปลดล็อคโทรศพัทดา้นการเขา้ถึงการใหบ้ริการ 

3. ข้อเสนอแนะของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB Easy App ของผูบ้ริโภค

นนทบุรี จากการศึกษาพบวา่กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น 

ควรเน้นให้ความส าคญัในเร่ืองของความเช่ือมัน่ องค์กรจะตอ้งไม่ลืมพฒันาการให้ความเช่ือมัน่ 

เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมทางการเงินจึงควรมีความน่าไวว้างใจทั้งขั้นตอน

การใชง้านในการท าธุรกรรมทุกขั้นตอน โดยองคก์รควรมีการพฒันาประสิทธิภาพและตรวจสอบ

ไดอ้ยา่งโปร่งใส และปรับปรุงการใช ้งานให้ทนัสมยัไปพร้อมๆ กนั เพื่อลดความผิดพลาดทางดา้น

ขอ้มูลและการโจรกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส่งผลไปถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รวา่มีศกัยภาพมากกวา่

คู่แข่งจะส่งผลใหผู้ใ้ชง้านไวว้างใจและยอมรับการใชง้านแอพพลิเคชัน่ข้ึนในท่ีสุด 

11. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ 

SCB Easy App ไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากความแตกต่างกนั อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม และค่านิยม 

เพื่อน าผลการศึกษาเปรียบเทียบ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ SCB Easy App ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีไม่เคยใชบ้ริการ SCB Easy App มาก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทาง

การตลาด และขยายตลาดได้มากข้ึน เช่น ความไวว้างใจในการใช้บริการ เพื่อจะท าให้รับรู้ถึง

ขอ้เทจ็จริง และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ 
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