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ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การแอปพลิ เคชัน TTB Touch ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
FACTORS OF QUALITY FOR TTB TOUCH APPLICATION SERVICE AFFECT
CUSTOMER SATISFACTION AT TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED (TTB) IN CHAINGMAI.
นางสาวศิรพิ ร ห้ามไธสงค์
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน
TTB Touch ทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ของธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าทีเ่ คยใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ของลูกค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 314 กลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างหลายขัน้ ตอน (Multi – stage Random Sampling) จากธนาคารทหาร
ไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มี 19 สาขาคานวณหาสัดส่วนประชากร
แยกตามรายสาขา การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพการ
ให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเค
ชัน TTB Touch ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ 5 ด้าน
พบว่า ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ความเชื่อมัน่ ในบริการและ
การตอบสนองต่อความต้องการ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01 โดยทีด่ า้ นความเอาใจใส่ใน
บริการมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.1 ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้าใน
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ธนาคารทหารไทยธนชาตได้
เป็ นร้อยละ 73.30 ระดับคุณภาพการให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ รวม
เท่ากับ 3.92 และระดับความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ รวม
เท่ากับ 3.83 ส่วนสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ลูกค้าใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
TTB Touch ธนาคารทหารไทยธนชาต เลือกใช้บริการเนื่องจาก ข้อมูลสือ่ สารสะดวกในการ
ติดต่อกับธนาคารสามารถใช้บริการได้ 24 ชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละ 38.9
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study customer satisfaction of application
service “TTB Touch” in Chiang Mai using financial transaction service via TTB Touch
application by using questionnaire as a research tool. Sample group consist of
customers who had used financial transaction services via application. Total 314 sample
groups by multi-stage random sampling method which has 19 branches to calculate the
proportion of population by branch. The data were analyzed using descriptive statistics
consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation. As for hypothesis
testing, coefficient analysis was used. Pearson's Correlation and multiple regression
analysis. The results revealed that service quality affects customer satisfaction in using
financial transaction services via TTB Touch application in provincial areas in all 5 areas
found that the concrete service Reliability confidence in service and response to
demand There is a statistically significant level of 0.01, while service attention is
statistically significant at 0.1 level, which can jointly predict customer satisfaction in
using financial transaction services via the TTB Touch application is 73.30 percent. The
level of service quality was found that the overall level was at a high level. The total
mean was 3.92 and the customer satisfaction level was found that the overall level was
at a high level. The total average was 3.83. The main reasons why customers use
financial transactions choose the service because Communication information is
convenient for contacting the bank, available 24 hours a day, accounting for 38.9%.
บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลและมีสว่ นสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของมนุษย์ให้มี
ความสะดวกสบายมากขึน้ และสมาร์ทโฟนคือเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้
ชีวติ ของมนุษย์อย่างมาก จนแทบจะกลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ในชีวติ มนุษย์ไปแล้ว เพราะในยุคนี้
แทบทุกกิจกรรมทีเ่ ราทาผูกไว้กบั สมาร์ทโฟนทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสือ่ สาร ดูหนัง ฟั ง
เพลง ธนาคารออนไลน์ และอื่นๆ
ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็ นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งทีม่ กี ารมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี
ให้กา้ วทันความเปลีย่ นแปลงของยุคปั จจุบนั โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน ซึ่งปั จจุบนั ธนาคารทหารไทยธนชาตได้มกี าร
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พัฒนาแอปพลิเคชัน หลังจากมีการควบรวามกิจการระหว่างธนาคารสาหรับให้บริการในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้ช่อื ว่า TTB Touch ให้สามารถใช้งานได้งา่ ยขึน้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน TTB Touch ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะทาการศึกษาเกีย่ วกับ “ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch ทีส่ ง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่”
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch ทีส่ ง่ ผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch ทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch ทีส่ ง่ ผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการ
กาหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
2) ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
2.1) ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2.2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
2.3) ความเชื่อมันในบริการ (Assurance)
2.4) การตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness)
2.5) ความเอาใจใส่ในบริการ (Empathy)
2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
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ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทใ่ี ช้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch
ขอบเขตด้านระยะเวลาผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ
นิตยนันทเวช (2553: 18) คุณภาพการบริการเป็ นการคาดหวังขัน้ พืน้ ฐานของ ลูกค้าที่
ธนาคารต้องตอบสนองให้ได้ซง่ึ เกณฑ์ทล่ี ูกค้าใช้วดั คุณภาพการบริการลูกค้า ซึง่ วัดจากสิ่งที่
มองเห็นได้ในการบริการ ความเชื่อถือได้การตอบสนองการรับประกันและการเอาใจใส่ลูกค้า มัก
คาดหวังว่าอย่างน้อยจะต้องได้รบั เท่ากับทีเ่ ขาคาดหวัง หากคุณภาพของบริการต่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ลูกค้าหวังไว้ลูกค้าจะมองหาบริการจากคู่แข่งขันของธุรกิจในการแก้ไขปั ญหาครัง้ ต่อไป
1 ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ชาญณรงค์ โชคบารุงสุข (2552: 23)
เนื่องจากบริการเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มลี กั ษณะทาง กายภาพทีส่ ามารถจับต้องได้ ลูกค้าจึงใช้
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพทีม่ ตี วั ตนอยู่ในบริเวณรอบๆ ของการบริการในการวัด
คุณภาพบริการลักษณะความเป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถจับต้องได้ โดยเน้นทีอ่ ุปกรณ์
เครื่องมืออานวยความสะดวกทางวัตถุทใ่ี ช้ในการให้บริการต้องมีมาตรฐานและ
ความพร้อมทีจ่ ะใช้งานบริการดังต่อไปนี้
2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) อรวิกา นิตยนันทเวช (2553: 18) คือ
มุมมองทีล่ ูกค้าดูจากความสามารถในการส่งมอบ บริการของพนักงานในการ
ให้บริการได้ตามทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้าอย่างน่ าเชื่อถือโดยมีการใช้งานหน้าจอและ
รูปแบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตรงตามเวลาตามทีต่ กลงกันไว้ สามารถแสดงทีจ่ ะ
แสดงผลงานการบริการให้ได้อย่างทีโ่ ฆษณาไว้และมีความถูกต้องแม่นยาทุกครัง้ ไม่
เกิดความผิดพลาด บุคลากรมีความเชีย่ วชาญเป็ นอย่างดี
3 ความเชื่อมันในบริการ (Assurance) อรวิกา นิตยนันทเวช (2553: 18) ด้านความ
เชื่อมันในการบริการจะมองทีค่ วาม สามารถของระบบการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของธนาคารทีป่ ราศจากความเสีย่ งอันตรายตลอดจน
ความสามารถในการใช้บริการเพือ่ นาความน่าเชื่อถือและความมันใจมาสู
่
ล่ ูกค้าซึ่ง
รวมถึงสถานภาพในตัวผูใ้ ห้บริการ
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4 การตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) อรวิกา นิตยนันทเวช (2553:
19) คือ การมุ่งมันเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือลูกค้าการ ให้บริการอย่างรวดเร็วฉับไวและ
พร้อมให้บริการเสมอ ซึง่ สะท้อนถึงการเตรียมการของธนาคาร ในการให้บริการแก่
ลูกค้าโดยประเด็นทีใ่ ช้ประเมิน
5 ความเอาใจใส่ในบริการ (Empathy) สุรวิทย์ ไชยประทุม (2554: 24) คือ ธนาคาร
ต้องทาการเอาใจใส่ความต้องการของ ลูกค้าและให้บริการทัง้ ก่อนการให้บริการ
ระหว่างการให้บริการและหลังบริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1) ด้านประสิทธิภาพในการใช้บริการ ประเดิมชัย คงสุวรรณ (2548 : 26) การสร้าง
ความพึงพอใจใช้บริการธนาคารผ่าน อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจผูร้ บั บริการ
สาหรับผูท้ าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ ให้บริการ มีดงั นี้ การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประทับใจผูร้ บั บริการสาหรับผูท้ าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ
2) ด้านคุณค่าในการใช้บริการ Anton and Petouhoff (2002) ระดับของความพึง
พอใจของลูกค้าจะเกิดจากความ แตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวัง
ของบุคคล การคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และความรูใ้ นอดีตของผูซ้ อ้ื ส่วน
ผลประโยชน์จากคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์หรือการทางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและ
ฝ่ ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่า
เพิม่ เกิดจากการผลิตและจากการตลาดรวมทัง้ มีการทางานร่วมกันกับฝ่ ายต่างๆ โดยยึดหลักการ
สร้างคุณภาพรวมคุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขันคุณค่าทีม่ อบให้กบั ลูกค้าจะต้อง
มากกว่าต้นทุนของลูกค้าคุณค่ารวมสาหรับลูกค้าเป็ นผลรวมของผลประโยชน์หรือ
อรรถประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่งคุณค่าผลิตภัณฑ์พจิ ารณาจากความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
3) ด้านข้อมูลสือ่ สารในการใช้บริการ ชาติชายลิขติ ธนาคม (2553: 20) ได้ให้ทศั นะใน
เรื่องนี้ว่าความพึงพอใจในการสือ่ สาร ขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีบ่ ุคคลได้มาเปรียบเทียบกับสิง่ ทีบ่ ุคคล
ต้องการความพึงพอใจไม่ควรผูกอยู่กบั ความมีประสิทธิภาพของข่าวสารใดๆ ถ้าหากว่าการ
ติดต่อสือ่ สารเป็ นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจการติดต่อสือ่ สารจะเกิดขึน้ เราอาจจะรูส้ กึ
ต้องการข่าวสารบางอย่าง หรือเสนอ ข่าวสารตามแนวทางบางอย่างของเรา เมื่อข่าวสารถูก
สือ่ สารตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับความรูส้ กึ ของเรา เราจะมีความพึงพอใจในการรับบริการ
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4) ด้านความสะดวกในการใช้บริการ Aday and Andersen (1975) ศึกษาโดยการ
สอบถามผูร้ บั บริการว่าสิง่ ผูร้ บั บริการต้องการและหากได้สงิ่ นัน้ จะทาให้เกิดความพึงพอใจมี
อะไรบ้างจากคาตอบทีไ่ ด้นามาจัดกลุ่ม
5) ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่
เกีย่ วข้องดังทีก่ ล่าวข้างต้น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง นามากาหนดเป็ นตัวแปรตามได้บูรณาการ
แนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการใช้บริการจากทฤษฎีของ Aday and Anderson
(1975) งานวิจยั ของรุ จี ศรี อ่อนดี (2549) และงานวิจยั ของ ปราโมทย์ เหล่างาม (2548) โดยมี
ตัวแปรตาม 5 มิติ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ปราโมทย์เหล่างาม (2548) ได้ทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านการทาธุรกรรมของฝ่ ายสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาศรีย่านมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านการทาธุรกรรมของฝ่ ายสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน จากการศึกษาพบว่า 1) ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
55.15 อายุ 21 – 40 ปี รอ้ ยละ 33.04 ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอ้ ยละ 40.00 รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 15,001 บาทขึน้ ไป ร้อยละ 60.91 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.21 2) ความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านการทาธุรกรรมของฝ่ ายสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาศรี
ย่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ุด ด้านบุคลากรผูใ้ ช้บริการเป็ นอันดับที่1 รองลงมาด้านรวดเร็วเป็ น อันดับที่2 ลูกค้าที่
ความพึงพอใจ ระดับมากด้านกระบวนการบริการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ดา้ นเอกสาร
และด้านสถานที่ บริการตามลาดับ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูใ้ ช้บริการเพศอายุระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการทา
ธุรกรรมของฝ่ ายสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาศรีย่านไม่แตกต่างกัน
รุ จีศรี อ่อนดี (2549) ได้ทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารไทยพานิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสิรริ าช จากการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการธนาคารไทยพานิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสิรริ าช
จาแนก คุณลักษณะพบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ ี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนผูใ้ ช้บริการทีม่ เี พศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่
แตกต่างกัน
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นปภา พสิฐมุกดา (2551) ได้ทาการศึกษาถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์(ไทย) จากัด (มหาชน) และธนาคารซิ
ตี แบงก์ในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดฯ และธนาคารซิตแ้ี บงก์ในระดับพึงพอใจทัง้ ด้าน
การให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ าดหวังไว้, ด้านคุณค่าการให้บริการโดยรวม และด้าน
ความพึงพอใจโดยรวม โดยลูกค้าส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้บริการในด้านการให้บริการ
โดยเปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ าดหวังไว้และด้านความพึงพอใจโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุวชั รีพฤกษมาศ(2552) ได้ทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการบริการ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขุมวิท จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าทีม่ ปี ระเภททีใ่ ช้บริการ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการบริการ และด้านพนักงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนด้านอาคารสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และลูกค้าทีม่ จี านวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการ/เดือนต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิต
พรพรรณ ช้างงาเนียม (2553) ได้ทาการศึกษาถึงลักษณะบุคคลความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของลูกค้า
ธนาคารในกรุงเทพมหานคร การวิจยั ครัง้ นี้พฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน
โทรศัพทมือถือด้านความถีใ่ นการเช็คยอดเงินมีความสัมพันธกับ อายุ การศึกษา อาชีพ ความ
พึงพอใจในส่วนของบริการด้านคุณค่าทีล่ ูกค้าได้รบั ความพึงพอใจในส่วนของระบบด้านรูปแบบ
ทางกายภาพและด้านความปลอดภัย พฤติกรรมในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพทมือถือด้านความถีใ่ นการโอนเงินมีความสัมพันธ์กบั อาชีพรายได้ความพึงพอใจในส่วน
ของบริการด้านต้นทุนความพึงพอใจในส่วนของระบบด้านรูปแบบทางกายภาพและด้านความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทมือถือ ด้านความถีใ่ น
การเติมเงินโทรศัพทมือถือมีความสัมพันธ์กบั อายุ การศึกษารายได้ความพึงพอใจในสวนของ
บริการด้านคุณค่าทีล่ ูกค้าได้รบั ต้นทุนการติดต่อสือ่ สารความพึงพอใจในส่วนของระบบด้าน
รูปแบบทางกายภาพและด้านความปลอดภัย
สุรวิทย์ ไชยประทุม (2554) ได้ทาการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการของธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
กสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ดมีระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง เพือ่ ให้ระดับ
คุณภาพของการให้บริการเพิม่ ขึน้ เป็ นระดับมากหรือมากทีส่ ุด ดังนัน้ ธนาคารควรมีนโยบายทีจ่ ะ
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เป็ นสถาบันทางการเงินทีด่ าเนินการด้วยความมันคงและมี
่
ความยังยืนด้วยคุณภาพครอบคลุม
พืน้ ทีส่ ว่ นภูมภิ าค สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันได้
ส่งเสริมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และรองรับการให้บริการ
หลากหลายทันสมัยอย่างมีคุณภาพพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไปสูว่ สิ าหกิจชุมชนพึง่ พาตนเองและเพิม่ มูลค่าของสินค้า
รวมทัง้ เพิม่ ผลผลิตส่วนผสมผสานภูมปิ ั ญญาไทย
วิ ธีดาเนิ นงาน
การศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB Touch ทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้ 1. กาหนดขัน้ ตอนในการศึกษาวิจยั 1. ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 4. แหล่งทีม่ าของข้อมูลและวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล 5. การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTICS) การแจกแจงความถี่ และ อัตรา
ร้อยละ
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (INFERENTIAL STATISTICS) ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน อาทิ ค่าเฉลีย่ และ
ค่าส่วนเบีย่ งเบนจากมาตรฐาน
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MULTIPLE REGRESSION ANNYSIS:MRA) โดยใช้
วิธแี บบ ENTER เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
(DEPENDENT VARIABLE) หนึ่งตัวแปร และตัวแปรอิสระ (INDEPENDENT VARIADLE)
ตัง้ แต่ 2 ตัวแปรขึน้ ไป
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
• ลูกค้าใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน TTB TOUCH ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.2
• มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ 55.6
• ระดับการศึกษาลูกค้าใช้บริการส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
66.7
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• ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 34.6
• รายได้สว่ นใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 37.3
ข้อมูลเกีย่ วกับคุณภาพการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน TTB TOUCH
คุณภาพการให้บริ การ
̅ S.D. ระดับความคิ ดเห็น
𝒙
3.89 0.89
1. ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
มาก
3.98 0.86
2. ด้านความเชื่ออถือไว้วางใจได้
มาก
3.94 0.87
3. ด้านความเชื่อมันในบริ
่
การ
มาก
3.91 0.87
4. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
มาก
3.90 0.89
5. ด้านความเอาใจใส่ในบริการ
มาก
รวม
มาก
3.92 0.87
คุณภาพการให้บริการในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน ธนาคารอินเทอร์เน็ต
จากตารางพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.87) โดยเมื่อพิจารณาราย
คุณลักษณะ พบว่าด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก (  =3.98, S.D.=0.86) รองลงมาคือ
ด้านความเชื่อมันในบริ
่
การอยู่ในระดับมาก (  = 3.94, S.D. = 0.87) และด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.87) และน้อย ทีส่ ุด คือ ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการอยู่ในมาก (  = 3.89, S.D. =0.89)
ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
TTB
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ
1. ด้านประสิทธิภาพ
2. ด้านคุณค่า
3. ด้านข้อมูลสือ่ สาร
4. ด้านความสะดวก
5. ด้านความปลอดภัย

̅ S.D. ความพึงพอใจ
𝒙
3.77 0.92
มาก
มาก
3.84 0.95
มาก
3.89 0.93
มาก
3.83 1.00
มาก
3.82 0.93
รวม
3.83 0.95
มาก
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
TTB touch จากตารางพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 0.95) โดยเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลสือ่ สารอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, S.D.
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=0.93) รองลงมาคือ ด้านความสะดวกอยู่ในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 1) และน้อยทีส่ ุด
คือ ด้านประสิทธิภาพอยู่ในมาก(  = 3.77, S.D. =0.92)
อภิ ปรายผล
ปั จจัยด้านคุณภาพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน TTB touch ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรมของการบริการความเชื่อถือ
ไว้วางใจความเชื่อมันในบริ
่
การ การตอบสนองต่อความต้องการ และความเอาใจใส่ในบริการ
ข้อเสนอแนะ
1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ธนาคารควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงข้อมูลการ
บริการเว็บไซต์ให้มคี วามทันสมัยเสมอ สวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีรปู แบบการให้บริการทีใ่ ช้
งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน และควรมีการบริการ หลังการขายทีด่ ี
2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริการมีความต้องการทีห่ ลากหลายธนาคารควรมีการ
รองรับการใช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยควรปรับปรุงพัฒนาระบบบริการให้สามารถใช้งานได้ตามที่
กาหนดไว้มกี ารส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการเพือ่ ทาให้ลูกค้าทราบถึงการ
ให้บริการเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการรับรูป้ ั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชัน TTB
TOUCH ทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าต่อไป
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