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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้	 ความคาดหวัง	 และความพึงพอใจที่มีต่อ	

Application	“KTB	Net	Bank”	ของผู้รบับรกิารธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยใช้การวจิยัเชงิส�ารวจ	

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างจ�านวน	400	คน	ผลการวิจัย	พบว่า	ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน	

จะมีจ�านวนครั้งต่อเดือนและระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 แตกต่างกัน

รวมทั้งความคาดหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	 Application	 “Net	 Bank”

ตลอดจนระยะเวลาที่เคยใช้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application

“Net	 Bank”	 นอกจากน้ันยังพบว่า	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังที่มีต่อการใช้	

Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ในด้านความสะดวกรวดเร็ว	 และความน่าเชื่อถือ	 แต่ไม่แตกต่างกันใน

ด้านความปลอดภัย

ค�าส�าคัญ : แอปพลิเคชัน / พฤติกรรมการใช้ / ความคาดหวัง / ความพึงพอใจ / ธนาคารกรุงไทย
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Abstract

 The objective of this research is to study the expectation and gratification of the 

users of the application “KTB Net Bank” of Krung Thai Bank Public Company Limited. This 

is a survey research. The questionnaire is used to collect data from 400 samples.

 The study findings reveal that users with difference in age differ in the number of 

uses of the Application per month and duration, while the duration of use has a positive 

relationship with the gratification of its use. In addition, it is found that the users show a 

higher level of gratification than their expectation toward the Application in term 

of speed, ease, and credibility, while there is no difference with regard to safety.

Keywords: Application, Use Behavior, Expectation, Gratification, Krung Thai Bank
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บทน�ำ

	 การเติบโตของ	Smartphone	และ	Mobile	Device	อื่น	ๆ	อย่าง	Tablet	เป็นที่จับตามอง

ของนักธุรกิจทั่วโลกเพราะนั่นแสดงให้เห็นพฤติกรรมในการเข้าโลกออนไลน์ที่ก�าลังจะเปลี่ยนไปของ

ผู้บริโภค	 นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพาต่าง	 ๆ	 ไม่ได้แค่ให้ผู้ใช้เข้าโลกออนไลน์ผ่าน

Web	Browser	เท่านั้น	แต่ยังเปิดให้มีการสร้าง	Application	ต่าง	ๆ	เพื่อตอบโจทย์การใช้งานต่าง	ๆ	

ในแทบจะทุกกิจกรรมของชีวิตเช่นการจดบันทึก	 อ่านข่าว	 เล่นเกม	 ดูแผนที่	 ฯลฯ	 ท�าให้	 Mobile	

Application	ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

	 อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ	นั่นคือ	ธุรกิจของธนาคารต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	แม้แต่ภาครัฐ

วิสาหกิจเองก็มีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อย	ๆ 	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	ทั้งนี้จากผลส�ารวจ

ยังเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มจ�านวนของลูกค้าที่ท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์	 บนมือถือ	

หรือทาง	 Social	Media	 ว่าการใช้บริการผ่านช่องทางสาขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี	 พ.ศ.	 2559	

จึงคาดการณ์ได้ว่า	 ผู้บริโภคทั่วโลกจะหันมานิยมใช้บริการธนาคารออนไลน์มากขึ้น	 ความท้าทายของ

ธนาคารในระยะข้างหน้า	 อยู่ที่การปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ยิ่งไปกว่านั้น	

คือ	 การที่ธนาคารจะต้องมีการวางกลยุทธ์ดิจิตอลให้เป็นรูปธรรม	 และบรรจุไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

แผนหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 (ธนาคารกรุงเทพ,	2558)	กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารจึงได้ตระหนัก

ที่จะมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจัยท่ีส�าคัญของธุรกิจ

ธนาคารในปี	พ.ศ.	2560	จะเป็นด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางการเงินอย่างรวดเรว็ท�าให้ธนาคาร

ต้องปรับวิธีการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

	 ทั้งนี้เนื่องจากแข่งขันทางด้านดิจิตอลของทุกธนาคาร	ท�าให้ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ซ่ึงเป็นเพียงธนาคารเดียวที่มีช่ือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย	 เนื่องจากเป็น

ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล	 รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของธนาคารหรือที่เรียกว่า	 รัฐวิสาหกิจ	

ซ่ึงสังกัดอยู่กับกระทรวงการคลังอันถือได้ว่าเป็นกลไกของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศชาติ	 (ธนาคารกรุงไทย,	 2545)	 จะต้องหาแนวทางศึกษาและท�าการวิจัยเพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการบรกิารทางเทคโนโลยแีละการรกัษาฐานลกูค้า	รวมทัง้ไม่เสยีลกูค้า

ให้แก่คู่แข่งรายใหม่ทีก่�าลงัเข้ามาซ่ึงจากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็น้ีส่งผลให้โครงสร้าง

ต้นทุนของอุตสาหกรรมลดลงและเกิดช่องทางการท�าธุรกรรมที่หลากหลาย	

	 อย่างไก็ตาม	 ธนาคารกรุงไทยมีการหาแนวทางการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีโดยเริ่มจาก

การศึกษาถึงแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร	 เพศ	 วัย	 การเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการ	 รวมท้ังความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ



106

◆ ศุภรัตน์ ถาวรชื่น โมไนยพล รณเวช ◆

ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นส�าคัญอีกด้วย	 เพื่อน�ามาปรับปรุง

และพัฒนาการบริการใช้	Application	 “KTB	Net	Bank”	 ของผู้รับบริการธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ซ่ึงแม้ในอดีตธนาคารกรุงไทยจะมีการศึกษาและวิจัยในการพัฒนาช่องทางที่ส�าคัญของ

การพฒันาระบบทางด้านธรุกรรมทางอินเทอร์เนต็	แต่ข้อมลูทีไ่ด้กจ็ะต้องมคีวามทนัสมยัและสอดคล้อง

กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคในสมยัปัจจุบนั	และ	Application	“	KTB	Net	Bank”	ผู้รบับรกิารธนาคารกรงุไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่ม

ฟังก์ชันต่าง	 ๆ	 ให้ผู้รับบริการสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยมากที่สุดธนาคารกรุงไทยจึงต้องการเร่ง

การพฒันาระบบการบรกิารธรุกรรมทางด้านอินเทอร์เนต็	เพือ่การแข่งขนัทีท่ดัเทยีมกบัธนาคารพาณิชย์

อ่ืน	 ๆ	 และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้งานทางด้านอินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้น

เรื่อย	ๆ	และธนาคารกรุงไทยเองจะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการของธนาคารในอนาคตได้

กระจายไปยังช่องทางที่เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้	 เพื่อรองรับบริการและการท�าธุรกรรมในรูปแบบ

ดิจิตอล	ช่องทางการให้บรกิารทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้	เพือ่ให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึการบรกิารของธนาคาร

ได้อย่างราบรื่น	 และสร้างประสบการณ์การใช้งานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมทั้งมีการเช่ือมโยง

ข้อมูลทางการเงินของผู้รับบริการ	เชือ่มโยงกับสาธารณูปโภคต่าง	ๆ 	เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับ

บรกิารให้ได้มากทีส่ดุ	และยังให้ความส�าคัญในเรือ่งความปลอดภัยของข้อมลูสารสนเทศในกลุม่ลกูค้า

ที่ใช้งานเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นส�าคัญอีกด้วย	

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application

“KTB	Net	Bank”	ของผู้รับบริการธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางไอที	 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ	 หรือแม้กระทั่งด้านความปลอดภัย	 เพื่อ

ตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสังคมพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกรรมทางธนาคารที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพื่อการก้าวตามทันเทคโนโลยี	 รักษายอดขาย	 รักษาฐานลูกค้าเก่า	 ขยายฐาน

ลูกค้าใหม่	 และมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	อีกทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช	้

Application	“KTB	Net	Bank”	ของผู้รับบริการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	

Bank”	กับพฤติกรรมการใช้Application	“KTB	Net	Bank”	ของผู้รับบริการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)
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	 3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	กับ	

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	ของผู้รับบริการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 4.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังท่ีมีต่อการใช้	 Application	

“KTB	Net	Bank”	กับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	ของผู้รับบริการ	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 1.	ผู้รับบริการที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้	 Application

“KTB	Net	Bank”	แตกต่างกัน

	 2.	ในกลุ่มผู้รับบริการ	ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

	 3.	ในกลุ่มผู้รับบริการ	พฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	มีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

	 4.	ในกลุ่มผู้รับบริการ	 ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB

Net	Bank”	มีความแตกต่างกัน	

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	ทฤษฎีความคาดหวัง	 ที่อธิบายว่าการที่บุคคลใดจะกระท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะมีความคาดหวัง

ว่าจะได้รับความส�าเร็จเป็นผลตอบแทนการกระท�าและเป็นเหตุของการกระท�า	 เพราะพฤติกรรมของ

มนุษย์เกิดจากความคาดหวังที่จะได้รับผลส�าเร็จจากการกระท�านั้น	 ๆ	 โดยองค์ประกอบของความ

คาดหวังประกอบด้วย	V=	Valence	หมายถึงความพึงพอใจ	I	=	Instrumentality	หมายถึงเครื่องมือ

แนวทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามพงึพอใจรวมถงึ	ความเชือ่ถอื	และ	E	=	Expectancy	หมายถงึความคาดหวงั

ของบุคคลนั้น	 ๆ	 บุคคลมีความต้องการหลายอย่าง	 หากความต้องการพื้นฐาน	 (อาหาร	 ที่อยู่อาศัย	

เครือ่งนุง่ห่ม	ยารกัษาโรค)	ได้รบัการตอบสนองแล้วกจ็ะมคีวามต้องการในระดับสงูขึน้	ๆ 	จากเแนวคิดนี้

สามารถน�าไปอธิบายความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้รับบริการ

ที่มีต่อ	Application	“KTB	Net	Bank”	ได้
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	 2.	แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ	 ส�าหรับความส�าเร็จในการบริการขึ้นอยู่กับการสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าประทับใจในบริการจนลูกค้าจดจ�าแบรนด์และกลับมาใช้บริการเป็นประจ�า	 ดังนั้น

ความพงึพอใจมคีวามส�าคัญต่อผู้ให้บรกิาร	โดยความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารเป็นตัวก�าหนดคุณลกัษณะ

ของการบรกิาร	ผู้บรหิารและผู้ปฏิบติังานต้องท�าการส�ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารเกีย่วกบัการใช้

บริการกับผลิตภัณฑ์นั้นว่าลักษณะของการเสนอบริการมีการดึงดูดใจลูกค้าในลักษณะใด	 นอกจากน้ี

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการถือเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะน�าพาการบริการไปสู่ผู้ใช้บริการ	 องค์กรควรสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ให้บริการ	 ท�าให้ผู้ให้บริการมีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายและ

ต้ังใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ที่น�าไปซ่ึงคุณภาพการบริการและน�าพาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

และส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จในที่สุดจากเแนวคิดนี้สามารถน�าไปอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ	Application	“KTB	Net	Bank”	ได้

	 3.	แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	ทั้งนี้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะต่าง	ๆ 	ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซือ้	(Buyer’s	Response)	หรือการตดัสินใจของ

ผู้ซ้ือ	(Buyer’s	Purchase	Decision)	หรอืเรยีกโมเดลนีว่้า	S-R	Theory	(ศิรวิรรณ	เสรรีตัน์	และคณะ,	

2539:	110-112)	ซึ่งทฤษฎีนี้ประกอบด้วย	

	 	 1. สิ่งกระตุ้น	 (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองภายในร่างกาย	 (Inside	 Stimulus)

และสิง่กระตุ้นจากภายนอก	(Outside	Stimulus)	นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิง่กระตุ้นภายนอก

เพือ่ให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการผลติภัณฑ์	สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซ้ือสนิค้า	(Buying

Motive)	สิง่กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	สิง่กระตุ้นทางการตลาด	(Marketing	Stimulus)	

ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	ด้านราคา	 (Price)	ด้านการจัดช่องทางการจ�าหน่าย	 (Place)	ด้าน

การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 และสิ่งกระตุ้นอ่ืน	 ๆ	 (Other	 Stimulus)	 เป็นสิ่งกระตุ้น

ความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การซ่ึงบริษัทควบคุมไม่ได้	 สิ่งเหล่านี้ได้แก่	 สิ่งกระตุ้นทาง

เศรษฐกิจ	 (Economic)	 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี	 (Technological)	 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและ

การเมือง	(Low’s	Black	Political)	และสิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม	(Cultural)	

	 	 2.	ความรูส้กึนกึคิดของผู้ซ้ือ	(Buyer’s	Black	Box) ความรูส้กึนกึคิดของผู้ซ้ือเปรยีบเทยีบ

เหมอืนกล่องด�า	(Black	Box)	ซ่ึงผู้ผลติและผู้ขายไม่สามารถทราบได้	จงึต้องพยายามค้นหาความรูส้กึ

นกึคิดของผู้ซ้ือ	ความรูส้กึนกึคิดของผู้ซ้ือได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะของผู้ซ้ือ	และกระบวนการตัดสนิใจ

ของผู้ซื้อ	รวมทั้งลักษณะของผู้ซื้อ	(Buyer	Characteristics)	และพฤติกรรมผู้บริโภคจะเกิดขึ้นจาก

ด้านของความรูส้กึนกึคิดของผู้ซ้ือโดยทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั	ทัง้อาย	ุเพศ	ระดับการศึกษา	และระดับ

ฐานะซ่ึงเป็นปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บรโิภค	โดยผู้วจัิยจะน�าแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์และ

อภิปรายทั้งความสัมพันธ์และความแตกต่างของสมมติฐานต่อไป
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	 	 4.	แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Banking)	และแนวคิดเกี่ยวกับ

โมบายแบงก์กิง้	(Mobile	Banking)	ช่วยท�าให้ผู้วจิยัทราบถงึลกัษณะ	แนวทางการใช้ทีป่ระสบผลส�าเรจ็

ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และ	Mobile	Banking	ได้ชัดเจนมากขึ้น	ซึ่งน�ามาปรับใช้กับแบบสอบถาม

ทั้งในส่วนของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	bank”

	 	 5.	แนวคิดเกี่ยวกับกฎ	4	I	การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	ทั้งนี้มัลลิกา	กาญจนะจุฑะ	(2541)	

อธิบายไว้ดังนี้	1.	Information	นักการตลาดจะต้องรู้จักสารสนเทศ	หรือ	Information	ที่มีคุณค่าต่อ

กลุม่ลกูค้า	หรอืกลุม่เป้าหมาย	หรอืนกัการตลาดควรจะต้องรูว่้าข้อมลูข่าวสารทีล่กูค้าเราต้องการนัน้	คือ

อะไร	และสามารถน�าเสนอให้กบัลกูค้าของเรา	2.	Individual	เป็นการเพิม่โอกาสในการน�าเสนอเนือ้หา	

และรปูแบบของข้อมลูข่าวสารสนเทศ	ให้แตกต่างในผู้ใช้แต่ละรายได้	หรอืศัพท์ทีท่างการตลาดเรยีกว่า	

Customize	หรอื	Tailor-made	นัน่เอง	3.	Interactive	รปูแบบในการขายสนิค้าและบรกิารขององค์การ

ธรุกจิทีเ่ป็นแบบ	Interactive	ทีเ่หน็ได้ชัดเจนทีส่ดุน่ันคือ	การใช้พนกังานขาย	4.	Integration	การผสม

ผสานรูปแบบการบริการทางอินเทอร์เน็ตมีความเป็นลักษณะการบูรณาการหลาย	ๆ	อย่างเข้าด้วยกัน	

การเช่ือมโยงข้อมลู	และระบบอินเทอร์เนต็ให้เพิม่ขดีความสามารถของการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	ข้อมลู

มีความรวดเร็ว	ทุกที่ทุกเวลา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ลักษณะทางประชากร

	 -	เพศ	 -	 ระดับการศึกษาสูงสุด

	 -	อายุ		 -	 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

พฤติกรรมการใช้	Application	“Net	bank”

ความคาดหวังในการใช้	Application

“Net	bank”

ความพึงพอใจหลังการใช้	Application

“Net	bank”

เปรียบเทียบ

➤

➤

➤

➤

➤
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วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	

(Survey	 Research)	 โดยศึกษา	 ณ	 ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว	 (Cross-section	 Study)	

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	ผู้รับบริการธนาคารกรุงไทยที่สมัครใช้	Application	“KTB	Net	

Bank”	ขนาดตัวอย่าง	400	คน	ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	การเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	เฉพาะผู้รับบริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	หลังจากนั้นใช้

การเลือกตัวอย่างแบบโควตา	(Quota	Sampling)	ในการเลือกสาขาจากแต่ละภาคนครหลวง	และใช้

การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	ในการเลือกผู้รับริการ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดยแบ่งเน้ือหาของค�าถาม

ออกเป็น	 4	 ส่วน	 คือ	 ลักษณะทางประชากร	 พฤติกรรมการใช้	 Application	 “KTB	Net	 Bank”

ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 และความพึงพอใจที่มีต่อการใช	้

Application	“KTB	Net	Bank”	

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ใช้การแจกแจง

ความถี่	 (Frequency	 Distribution)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Mean)	 และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	เพือ่ใช้ในการอธบิายลกัษณะทางประชากร	พฤติกรรม

การใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	ความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	และสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	

Statistics)	ใช้ในการทดสอบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน

สมมติฐานการวิจัย	 ได้แก่	 Independent	Sample	T-Test,	Oneway	ANOVA	(F-Test),	Paired	

Sample	T-Test	และPearson	Correlation	

ผลกำรวิจัย 

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่	 1 ผู้รับบริการที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมในการใช้	Application	“Net	Bank”	แตกต่างกัน	พบว่า

	 ผู้รับบริการที่มีเพศ	 และอายุแตกต่างกันจะมีจ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	 Application

“KTB	 Net	 Bank”	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษา	 และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีจ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
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	 ผู้รบับรกิารทีม่อีายุ	ระดับการศึกษา	และรายได้เฉลีย่ต่อเดือนแตกต่างกนัจะมรีะยะเวลาทีเ่คย

ใช้บริการ	Application	“KTB	Net	Bank”	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีเพศ

แตกต่างกันจะมีจ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญ

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1

พฤติกรรมกำรใช้ Application 

“KTB Net Bank”

ลักษณะทำงประชำกร

เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

จ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	Application	

“KTB	Net	Bank”	

   

ระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	Application

	“KTB	Net	Bank”

   

 หมายถึงมีความแตกต่าง

 หมายถึงไม่มีความแตกต่าง

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิยที	่2	ในกลุม่ผู้รบับรกิาร	ความคาดหวงัในการใช้	Application	

“Net	Bank”	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้	Application	“Net	Bank”	พบว่า	

	 ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	Application	“Net	Bank”	ในภาพรวมและด้านความน่าเชื่อถือ

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	 Application	 “KTB	 Net	 Bank	 อย่างมี

นัยส�าคัญ	ในขณะที่ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	Application	“Net	Bank”	ด้านความปลอดภัยและ

ด้านความสะดวกรวดเร็วไม่มีความสัมพันธ์กับจ�านวนครั้งต่อเดือนในการใช้	 Application	 “KTB

Net	Bank	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	 Application	 “Net	 Bank”	 ในภาพรวม	 ด้านความน่าเช่ือถือ

ด้านความปลอดภัย	 และด้านความสะดวกรวดเร็ว	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาในการใช	้

Application	“KTB	Net	Bank”	อย่างมีนัยส�าคัญ
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ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2

ควำมคำดหวังที่มีต่อกำรใช้ Application

 “KTB Net Bank”

พฤติกรรมกำรใช้ Application “KTB Net Bank”

จ�ำนวนครั้งต่อเดือนที่ใช้

บริกำร Application 

“KTB Net Bank”

ระยะเวลำที่เคยใช้

บริกำร Application

 “KTB Net Bank”

ด้านความปลอดภัย  

ด้านความสะดวกรวดเร็ว  

ด้านความน่าเชื่อถือ  

ภาพรวม  

	หมายถึงมีความสัมพันธ์

	หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่	 3	 ในกลุ่มผู้รับบริการ	 พฤติกรรมการใช้	 Application	

“Net	Bank”	มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“Net	Bank”	พบว่า	

	 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ทั้งในภาพรวม	 ด้านความ

น่าเช่ือถอื	ด้านความปลอดภัย	และด้านความสะดวกรวดเรว็	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัจ�านวนครัง้ต่อเดือน

ที่ใช้บริการ	Application	“KTB	Net	Bank”	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ในขณะที่ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ทั้งในภาพรวม

ด้านความน่าเช่ือถือ	 ด้านความปลอดภัย	 และด้านความสะดวกรวดเร็ว	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	Application	“KTB	Net	Bank”อย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้ Application 

“KTB Net Bank”

พฤติกรรมกำรใช้ Application 

“KTB Net Bank”

จ�ำนวนครั้งต่อเดือน

ในกำรใช้ Application

 “KTB Net Bank”

ระยะเวลำที่เคยใช้บริกำร 

Application 

“KTB Net Bank”

ด้านความปลอดภัย  

ด้านความสะดวกรวดเร็ว  

ด้านความน่าเชื่อถือ  

ภาพรวม  

	หมายถึงมีความสัมพันธ์
	หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่	 4	 ในกลุ่มผู้รับบริการ	 ความคาดหวังกับความพึงพอใจ

ที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	มีความแตกต่างกัน	พบว่า

	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	

Bank”	ทั้งในภาพรวม	และด้านความสะดวกรวดเร็ว	และด้านความน่าเชื่อถือ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ในขณะที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกับความคาดหวังที่มีต่อการใช้	Application	

“KTB	Net	Bank”	อย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 4

ควำมคำดหวังที่มีต่อกำรใช้ Application

 “KTB Net Bank”

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้ Application

 “KTB Net Bank”

ด้านความปลอดภัย 
ด้านความสะดวกรวดเร็ว 
ด้านความน่าเชื่อถือ 

ภาพรวม 
	หมายถึงมีความแตกต่าง

	หมายถึงไม่มีความแตกต่าง

อภิปรำยผล

	 สมมติฐานการวจัิยที	่1 ผู้รบับรกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมพีฤติกรรมการใช้

Application	“KTB	Net	Bank”	แตกต่างกัน

	 ผลการศึกษาพบว่า	ผู้รับบริการที่มีลักษณะทางประชากร	ได้แก่	เพศและอายุมีความแตกต่าง

กันจะมีพฤติกรรมการใช้	Application	 “KTB	Net	Bank”	 แตกต่างกันด้านจ�านวนครั้งต่อเดือนใน

การใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	และผู้รับบริการมีลักษณะทางประชากรได้แก่	อายุ	ระดับ

การศึกษา	และรายได้เฉลีย่ต่อเดือนมคีวามแตกต่างกนัจะมพีฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	

Bank”	แตกต่างกันด้านระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	Application	“KTB	Net	Bank”	สอดคล้องกับ

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค	ทีว่่า	เพศ	อาย	ุต่างกม็คีวามหลากหลายภายใต้สงัคมทีม่ขีนาดใหญ่

และสลับซับซ้อน	เช่นเดียวกับระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ที่มีความหลากหลายเช่นกัน

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวรรณพร	 หวลมานพ	 (2559)	 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่า	ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งาน	(อายุ	อาชีพ	รายได้)
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส	 (ความถ่ีในการใช้งาน)

ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ง

พลสั	แต่ตัวตัวแปรอาชีพ	และรายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลเิคช่ันเคโมบาย

แบงก์กิ้งพลัส

	 สมมติฐานการวิจัยที่	2	ในกลุ่มผู้รับบริการ	ความคาดหวังที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	

Net	Bank”	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ในกลุ่มผู้รับบริการ	ความคาดหวังท่ีมีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	

Bank”	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	ได้สอดคล้องกับกฎ	

4	“I”	คือความคาดหวังมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โดยประการแรกคือให้ผู้รบับรกิารมส่ีวนร่วม	

ประการต่อมา	ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้บริการ	เพราะโดยธรรมชาติของลูกค้านั้นจะ

รู้สึกพอใจและสบายใจถ้าการใช้บริการนั้นมาจากการตัดสินใจด้วยตัวเอง	 และจากการที่อินเทอร์เน็ต

เป็นสื่อในลักษณะโต้ตอบกันได	้ หรือ	 Interactive	 นั้น	 และยังสอดคล้อง	 วิชัย	 วินิจนุกูล	 (2544)	

ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของลูกค้าส่วนบุคคล	 ธนาคารไทยพาณิชย์ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต	 ใน

จังหวังเชียงใหม่	พบว่า	ลูกค้าคาดหวังกับบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	 โดยการบริการธนาคารอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้านิยมใช้มากที่สุดคือ

การสอบถามยอดเงินในบัญชีคงเหลือ	 ณ	 ปัจจุบัน	 ส�าหรับประโยชน์ของบริการธนาคารอินเทอร์เน็ต	

ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่าได้ประโยชน์โดยเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 และสามารถใช้บริการได้

ตลอดเวลา

	 สมมติฐานการวิจัยที่	 3	 ในกลุ่มผู้รับบริการ	 พฤติกรรมการใช้	 Application	 “KTB	 Net

Bank”	มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	

	 ผลการศึกษาพบว่า	พฤติกรรมการใช้	 ได้แก่ระยะเวลาที่เคยใช้บริการ	Application	 “KTB	

Net	Bank”	ในด้านความปลอดภัยและด้านความน่าเชื่อถือและในกลุ่มผู้รับบริการ	พฤติกรรมการใช้	

ได้แก่จ�านวนครั้งต่อเดือนที่ใช้บริการ	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี

พฤติกรรมทีก่ล่าวว่า	ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้	เมือ่ได้รบัผลส�าเรจ็ตามความมุง่หมาย	และ

ความพึงพอใจยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้	 และภายหลังจากการตัดสินใจ

ใช้บรกิารจะเกดิการใช้บรกิารซ�า้	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยทีเ่กีย่วข้องของวรรณพร	หวลมานพ	(2559)

การศึกษาเรือ่งพฤติกรรมและความพงึพอใจของผู้ใช้แอพพลเิคช่ันเคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัของธนาคาร

กสิกรไทย	 จากัด	 (มหาชน)	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบว่า	 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน
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(ความถี่)	 ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน	

(ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านการจัดจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสริมการตลาด)	ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ที่มี

ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกิ้งพลัสมากกว่า	6	ครั้ง/สัปดาห์	มีความพึงพอใจในการใช้

แอพพลเิคช่ันเคโมบายแบงก์กิง้พลสัมากทีส่ดุ	ซ่ึงถือได้ว่าเป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบวก	ส�าหรบัประเด็น

พฤติกรรมของผู้ใช้งาน	 (ความถี่)	 ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน

	 สมมติฐานการวิจัยที่	 4 ในกลุ่มผู้รับบริการ	 ความคาดหวังกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช	้

Application	“KTB	Net	Bank”	มีความแตกต่างกัน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้รับบริการที่มีความคาดหวังที่มีต่อการใช้	 Application	 “KTB	 Net	

Bank”	แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	แตกต่างกัน	

โดยที่ความคาดหวังบางด้านมีมากกว่าความพึงพอใจ	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังที่อธิบาย

ไว้ว่า	 การที่บุคคลใดจะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับความส�าเร็จเป็นผลตอบแทน	

ซ่ึงขึน้อยูก่บัลกัษณะของแต่ละบคุคลด้วยความคาดหวงัของลกูค้า	จะมคีวามผันแปรตามเพศ	ช่วงอาย	ุ

อาชีพ	หรอืจากลกูค้าไม่เคยมปีระสบการณ์ในการใช้บรกิารมาก่อน	แต่ในกรณีทีล่กูค้าเคยมปีระสบการณ์

ต่อการบริการที่มีความเก่ียวข้องกันมาก่อน	 เน่ืองมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา	 ลูกค้าจะ

เปรียบเทียบจากความคาดหวังก่อนซ้ือ	 ซ่ึงจะเกิดจากปัจจัยด้านต่าง	 ๆ	 เช่นการบอกปากต่อปาก	

การโฆษณา	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	เมื่อผู้รับบริการคาดการณ์หรือคาดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แตกต่างกันย่อม

มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันด้วย	

	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ	Christopher,	Vandermerwe	&	Lewis	 (1996:	123-125)	

ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการไว้ดังต่อไปน้ี	 คือ	 1.	 ความ

คาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน	 เช่น	 กลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิง	

กลุ่มคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ	 กลุ่มพนักงานที่ท�างานในโรงงานกับกลุ่มพนักงานที่ท�างานในส�านักงาน	

เป็นต้น	2.	ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์	จากการรับบริการ

จากผู้ให้บริการต่าง	 ๆ	 ซ่ึงแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 หรือจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมที่มี

ความเกี่ยวข้องกันในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อน	 แต่ในกรณีที่ลูกค้า

เคยมปีระสบการณ์ต่อการบรกิารทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัมาก่อน	ลกูค้าจะเปรยีบเทยีบจากความคาดหวงั

ก่อนซื้อ	ซึ่งจะเกิดจากปัจจัยด้านต่าง	ๆ	เช่น	การบอกปากต่อปาก	การโฆษณา	หรือการน�าเสนอของ

พนักงานขาย
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	 นอกจากนี้พบว่า	เมื่อใดที่ลูกค้าตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ	แสดงว่าลูกค้านั้นมีความคาดหวังว่า

จะได้รับการบริการที่ดีเป็นที่น่าพึงพอใจตามที่ลูกค้าต้ังใจไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับค�าอธิบายของนิติพล

ภูตะโชติ,	2549:	180-182	(อ้างอิงโดย	สุจิตตรา	ไนยนิตย์	2559:	24-25)	ที่พบว่า	ประสบการณ์ที่ได้

รับจากการบริการเหล่านี้จะสร้างความคาดหวังและไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการ	ได้แก่	การดูแล

เอาใจใส่อย่างดี	ความเอ้ืออาทรช่วยเหลอื	ความซาบซ้ึง	ความพร้อมของผู้ให้บรกิาร	การเปิดใจให้กว้าง

เพื่อรับฟังความคิดเห็น	ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	ความประทับใจในทุก	ๆ	ด้านสร้างสรรค์

สิง่ใหม่	ๆ 	ความปลอดภัย	ความจรงิใจ	ไมตรจิีต	และตอบสนองในสิง่ทีล่กูค้าปรารถนา	ทัง้นียั้งสอดคล้อง

กบังานวิจัยของนาตยา	ศรสีวุรรณ	(2551)	ศึกษาเรือ่งความคาดหวังของลกูค้าต่อการพฒันาการบรกิาร

ของธนาคารออมสิน	สาขาหัวหินผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังของลูกค้าต่อการพัฒนาบริการของ

ธนาคารออมสิน	 สาขาหัวหินในภาพรวมมีระดับความคาดหวังมาก	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	

ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกัน	 มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการของธนาคารออมสิน	 สาขาหัวหิน

ในภาพรวมที่แตกต่างกัน	ดังนั้นความคาดหวังที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการใช้ที่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

 1.	จากผลการศึกษา	 พบว่า	 วิธีที่จะสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มากกว่าความ

คาดหวัง	 ก็คือการอ�านวยความสะดวกสบายและการเข้าถึงบริการได้ง่าย	 ดังนั้นธนาคารกรุงไทยควร

ลดขั้นตอนในการท�ารายการ	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ให้สั้น	 กระชับ	 ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

เพื่อตอบสนองความคาดหวังเบื้องต้นของผู้รับบริการ

	 2.	จากผลการศึกษาพบว่า	วธิทีีจ่ะสร้างความพงึพอใจของผู้รบับรกิารให้มากกว่าความคาดหวัง	

ก็คือ	 การเพิ่มบริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นธนาคารกรุงไทยควรเพิ่มกิจกรรมใน	

Application	“KTB	Net	Bank”	ให้มีการรับ-ส่งเงินต่างประเทศ	(Western	Union)	การปลดล็อก

รหัสบัตร	ATM	ด้วยตนเอง	การสมัครขอใช้บริการ	M-Pass	หรือ	Easy	Pass	ด้วยตนเอง	การจ่าย

ประกันสังคมบริษัท	การจ่ายประกันสังคมตนเองมาตรา	39	หรือ	40	เป็นต้น

	 3.	จากผลการศึกษา	พบว่า	ธนาคารกรุงไทยควรสร้างกิจกรรมใน	Application	“KTB	Net	

Bank”	หรือเครือข่ายของตน	โดยมีลักษณะเปน็แบบ	Interactive	สร้างบรรยากาศให้ลูกค้ามีส่วนร่วม

ในกจิกรรม	สร้างความรูส้กึให้ผู้รบับรกิารมอิีสระ	ได้แก่	การเปิดแฟนคลบัทีใ่ห้ลกูค้าหรอืสมาชิกพดูคุย

กับบุคคลส�าคัญขององค์การ	หรือศิลปินที่มีชื่อเสียง	การเปิดให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อตัวสินค้า

และบริการผ่านทาง	ใช้	Application	“KTB	Net	Bank”	โดยไม่ต้องผ่านพนักงานขาย

	 4.	จากผลการศึกษาพบว่า	 การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มากกว่าความคาดหวัง

ในภาพรวมท่ีสามารถท�าได้ก็คือ	 การน�าเสนอองค์กรที่แสดงถึงการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี	 มีการใช้
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นวตักรรมใหม่	ๆ 	มาประยกุต์ใช้ในงาน	ใช้ในธรุกจิของตน	น�าเสนอในด้านทีม่คีวามเป็นมาตรฐานสากล

ของธนาคารน�าเสนอนโยบายท่ีระบบงานการให้บริการมีความถูกต้องและแม่นย�าต่อการท�าธุรกรรม

การเงิน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น	 สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้รับบริการในการใช้ว่า	

Application	“KTB	Net	Bank”	ให้มากยิ่งขึ้นได้

	 5.	จากผลการศึกษา	พบว่า	แม้ว่าจะมีบริการใน	Application	“KTB	Net	Bank”	ต่าง	ๆ	

มากมาย	แต่ผู้รับบริการ	ก็ยังคงใช้แต่บริการขั้นพื้นฐานเพียงไม่กี่ประเภท	ดังนั้นธนาคารกรุงไทยควร

เพิ่งช่องทางในการแนะน�าแอปพลิเคช่ันและสร้างคู่มือการใช้	 ขั้นตอนในการใช้บริการประเภทอ่ืน	 ๆ	

และค�าเชิญชวนถึงบริการอื่น	ๆ 	ด้วย	เช่น	แผ่นพับ	โบชัวร์	คลิปวิดีโอสั้น	ๆ 	เข้าใจง่าย	เพื่อเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการใช้บริการที่มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมของผู้รับบริการด้านความคาดหวังและความ

พึงพอใจที่มีต่อ	Application	“KTB	Net	Bank”	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป	ควรศึกษาในด้านที่

เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผ่านระบบ	VDO	Call	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการท�างาน	 ขั้นตอนในการท�างาน	

ความพึงพอใจ	ความคาดหวังของผู้รับบริการ	เพื่อสร้างมิติทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

	 2.	ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับ	 Application	 “KTB	Net	 Bank”	 ที่เข้ากับ

ยุคสมัยทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน	ดังนั้น	ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษา	ถึงการพัฒนาของระบบ	

Application	“KTB	Net	Bank”	ตลอดเวลา	เพราะในปัจจุบัน	Application	ในแต่ละธนาคารต่างก็มี

ความส�าคัญและแข่งขันกันอย่างสูงทางด้านธุรกิจของธนาคาร	ทั้งส่วนแบ่งทางการตลาด	และผลก�าไร

	 3.	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ	 Application	 “KTB	 Net	 Bank”	 ด้านอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ด้าน

รูปลักษณ์การให้บริการ	 ด้านรูปแบบในการน�าเสนอของหน้าที่การใช้งาน	 ความยากง่ายในการเข้า

ใช้งาน	เพื่อให้ครอบคลุมถึง	Application	“KTB	Net	Bank”	มากยิ่งขึ้น

	 4.	ควรน�าการศึกษา	Application	“KTB	Net	Bank”	เป็นแนวทางวิธกีารศึกษา	การออกแบบ

เครื่องมือวิจัยไปปรับใช้การสร้างแอปพลิเคช่ันอ�านวยความสะดวกทางการเงินด้านอ่ืน	 ๆ	 เช่น	

TrueMoney	Wallet,	K–Mobile	Banking	Plus,	UP2ME	และAIS	mPAY	เป็นต้น
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