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่
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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชันโมบาย
่
แบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาคุณภาพของการให้บริการ และระดับความพึงพอใจ
ในการใช้ บ ริก าร ในแอพพลิเ คชัน่ โมบายแบงค์ ก้ิง ธนาคารออมสิน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ร วบรวมข้อ มู ล คือ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการจากแอพพลิเคชัน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.75 ซึง่ มากกว่าเพศชาย ที่มรี อ้ ยละ 40.25 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 74.50 รองลงมาได้แก่ อายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ
18.75 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 9,000-15,000 บาท เป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 41.00
การทดสอบสมมติฐ านความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพของการบริก ารและความพึง พอใจ ต่ อ
แอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้วยการวิเคราะห์สมการสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ พบว่า
คุณภาพบริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่ มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 และคุณภาพ
บริการ ด้านการให้บริการอย่างถูกต้องน่ าเชื่อถือ การเข้าถึงและใช้งานง่าย และความเป็ นมิตรต่อการใช้งาน
ไม่ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจในแอพพลิเ คชันโมบายแบงค์ก้ิงธนาคารออมสิน ประสิทธิภาพการพยากรณ์
เท่ากับร้อยละ 11.5
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลอดช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา อัตราการใช้งานธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เติบโต
ขึ้นอย่า งต่ อ เนื่อ ง โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยได้รายงานผลการทาธุ ร กรรมทางการเงิน ผ่ านช่ อ งทาง
อิเล็คทรอนิกส์จากปี 2559 มีจานวน 3.20 ล้านครัง้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 13.40 ล้านครัง้ ในปี 2563 (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2564) สาเหตุหลักทีท่ าให้ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มอี ตั ราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องนี้ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือที่มคี วามรวดเร็วในการรับและส่ ง
ข้อ มูล พร้อ มทัง้ โทรศัพ ท์มอื ถือ ที่ร องรับการใช้งานของแอปพลิเ คชัน ที่ซ ับ ซ้อ นได้สูงมากยิ่ง ขึ้น นัน่ เอง
นอกจากนัน้ การตื่นตัว ต่ อ เทคโนโลยีของธนาคารพาณิชย์ใ นประเทศไทยที่ทุกธนาคารต่ า งมีน โยบาย
ทางด้านการเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้ น ทัง้ ยังเป็ นไป
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทีว่ างแนวนโยบายให้ประเทศไทยเป็ นสังคมไร้เงินสด เพื่อให้ทุก
ธุรกรรมทางการเงินโปร่งใส และไม่มตี น้ ทุนเพื่อการบริหารจัดการเงินสดทีส่ งู อีกต่อไป
เมือ่ ระบบธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารขยายตัวสูง การแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้า
เพื่อ เข้า มาใช้ง านบริก ารในกลุ่ ม ธนาคารพาณิช ย์จ ึง เพิ่ม สูง ขึ้น ท าให้ธ นาคารต่ า งๆ ต้อ งจัด หาบริก าร
อิเล็กทรอนิกส์ทม่ี คี วามเฉพาะตัว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่ างดี จนลูกค้าสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องจนไม่มกี ารเปลี่ยนไปทาธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น จึงมีการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่องการรับรูค้ ุณภาพการใช้งานระบบในงานวิจยั ระดับสากลเป็ นจานวนมาก โดยเน้นศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการ (ญาณิศา พลอยชุม, 2557)
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อ
แอพพลิเ คชันโมบายแบงค์
่
ก้ิงธนาคารออมสิน เพื่อ นาข้อ มูล ที่ได้รบั มาใช้เ พื่อ การปรับปรุงคุ ณภาพการ
ให้บริการของระบบแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ให้ลูกค้าหรือผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ต่อไป
ได้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1 เพื่อศึกษาระดับการรับรูถ้ งึ คุณภาพการให้บริการของแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพของการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชันโมบาย
่
แบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน

สมมุติฐานของการวิ จยั
คุ ณ ภาพของการบริก ารมีอิทธิพ ลต่ อ ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเ คชัน่ โมบายแบงค์ก้ิง
ธนาคารออมสิน โดยสามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยรายข้อได้ ดังนี้
1. คุณภาพของการบริการ ด้านการให้บริการอย่างถูกต้องน่ าเชื่อถือ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้งานแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
2. คุ ณ ภาพของการบริก าร ด้า นความปลอดภัย มี อิท ธิพ ลต่ อ ความพึง พอใจในการใช้ง าน
แอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
3. คุณภาพของการบริการ ด้านการใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพืน้ ที่ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้งานแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
4. คุณภาพของการบริการ ด้านการเข้าถึงและใช้งานง่าย มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
5. คุณภาพของการบริการ ด้านความเป็ นมิตรต่อการใช้งาน มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
งานแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ธนาคารออมสิน
ขอบเขตของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ ลูกค้าของธนาคารออมสินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ทีเ่ คยมีประสบการณ์ใช้งาน
แอพพลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ของธนาคารออมสิน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคารออมสินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ทีเ่ คยมีประสบการณ์ใช้
งานแอพพลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ของธนาคารออมสิน ซึง่ ได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ W.G.
Cochran เพราะประชากรของงานวิจยั มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนทีแ่ น่ นอน โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 384 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ มีการกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณภาพของการบริการ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
ก้งิ
ของลูกค้าของธนาคารออมสินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาตัง้ แต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
1.1 องค์ประกอบของคุณภาพบริ การ
Ghosh Kumar Sagib และ Barua Zapan (2014) อธิบายถึงเป้าหมายของการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจและคุณภาพการให้บริการว่าเป็ นการศึกษาที่ใช้ในการคาดการณ์การตัดสินใจในการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการตัดสินใจซือ้ ซ้า ซึง่ แนวคิดของคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดของ Zeithaml, Berry and
Parasuraman (1988) ทีไ่ ด้สร้างรูปแบบคุณภาพการบริการไว้เป็ นมิติ เพื่อใช้วดั การรับรูข้ องผูร้ บั บริการว่า
เป็ นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งมิติดงั กล่าวคือ 1) การได้รบั บริการที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ใช้เวลารอนาน
จนเกินไป 2) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อความหมาย รวมไปถึงการทาความเข้าใจ
เรื่องภาษาของผูร้ บั บริการ 3) ความรูค้ วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีมารยาททีด่ ี ให้เกียรติผรู้ บั บริการอย่างจริงใจ หรือเป็ นมิตรต่อการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคล 5) ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่ ความซื่อสัตย์ของผูใ้ ห้บริการ 6) การมีความสม่าเสมอใน
การให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การนาเสนอผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 7) ความพร้อมและความ
เต็มใจในการให้บริการของพนักงาน 8) การให้บริการที่ปราศจากอันตราย ความเสีย่ ง 9) ลักษณะทาง
กายภาพที่ขช่วยอานวยความสะดวกของผูน้ ับบริการ 10) การทาความเข้าใจความต้องการ เรียนรูค้ วาม
แตกต่างระหว่างบุคคล
1.2 เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริ การ
จากแนวคิดของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1994) มีการนามาใช้เพื่อสร้างเป็ นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพการให้บริการทีเ่ รียกว่า SERVQUAL โดยเครื่องมือวัดผลนี้รวบรวมมิตคิ ุณภาพการ
บริการเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangible) 2) ความน่ าเชื่อถือของบริการ
(Reliability) 3) การตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการ (Responsiveness) 4) ความไว้ว างใจ
(Assurance) 5) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)
โดยมิติการวัดคุณภาพของการบริการนี้เป็ นมิตกิ ารดาเนินงานที่มกี ารให้บริการทางกายภาพ ซึ่ง
แตกต่ า งจากการบริก ารด้ า นอิเ ล็ค ทรอนิ ก ส์ ที่ใ นป จั จุ บ ัน เริ่ม เข้า มามีบ ทบาทช่ ว ยในการให้ บ ริก ารที่
หลากหลายรูปแบบมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในรูปแบบการบริการผ่านเว็บไซต์ การบริการผ่านแอพพลิเคชัน ซึ่งไม่ได้
เป็นการให้บริการทีผ่ รู้ บั บริการได้พบเจอกับบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และไม่ได้เข้าไปในสถานทีท่ ม่ี กี ารให้บริการ
ทาให้ต่อมา Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005) ได้ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการ
ให้บริการ เพื่อรองรับการรูปแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการศึกษาเป็ นการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

ซึ่งประกอบด้วย 22 คาถามใน 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency) ด้านการทาให้บรรลุ
เป้าหมาย (Fulfillment) ความพร้อมของระบบ (System Availability) และความเป็นส่วนตัว (Privacy)
นอกจากคาถามพื้นฐานที่ใช้เพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนัน้
Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005) ยังได้เสนอให้มกี ารประเมินเพิม่ เติมอีกจานวน 11 คาถาม
ใน 3 ด้านกับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้เป็ นผู้ท่ใี ช้ งานเป็ นประจา ซึ่งเครื่องมือวัด
คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์น้ีเรียกว่าเป็ น เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการชุดรอง (Electronic
Recorery Service Quality : E-RecS-QUAL) ประกอบด้วย 1) การตอบสนองต่อการใช้บริการ
(Responsiveness) 2) การชดเชย (Compensation) 3) การติดต่อ (Contact)
ต่อมา Al‐Hawari et al. (2005 อ้างถึงใน Ghosh Kumar Sagib and Barua Zapan, 2014) ได้
พัฒนามิตเิ รื่องการรับรูค้ วามคุม้ ค่าในราคา (Customer perception of price) เพื่อการประเมินคุณภาพของ
บริการจากการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทการเงินการธนาคาร ได้แก่ ATM การบริการ Telephone
Banking และการบริการเว็บไซต์ธนาคาร เนื่องจากรูปแบบการให้บริการเหล่านี้มสี ่วนของการเงินทีเ่ ข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยทาให้ความคาดหวังในบริการของผูบ้ ริบริการมีความแกต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ ซึง่ ต่อมาได้ม ี
งานวิจยั อีกหลายฉบับทีพ่ บว่า คุณภาพของการบริการทางอิเล็คทรอนิกส์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร
นัน้ ผูร้ บั บริการมีความคาดหวังในคุณภาพทีแ่ ตกต่างไปจากการรับบริการทัวไป
่ ซึง่ Ghosh Kumar Sagib
and Barua Zapan (2014) สรุปมิตทิ งั ้ หมดพร้อมทัง้ จัดเรียงเข้ากับเครื่องมือประเมินคุณภาพของการ
บริการทางอิเล็คทรอนิกส์ไว้ดงั นี้
1. ด้านความน่ าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามทีไ่ ด้
สัญญาไว้ หรือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
2. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) คือ สามารถตอบสนองต่อปญั หาในการ
ใช้บริการและสามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างรวดเร็ว
3. ด้านความไว้วางใจ (Assurance) คือ ผูใ้ ห้บริการมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
และตอบสนองผูร้ บั บริการอย่างมันใจและถู
่
กต้องอยูเ่ สมอ
4. ด้านความปลอดภัย (Security) คือ คือการมีความเป็ นส่วนตัว สามารถรักษาข้อมูลการใช้งาน
หรือข้อมูลของผูใ้ ช้บริการไว้ได้อย่างปลอดภัย
5. ความพร้อมของระบบ (Convenience) คือ ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งาน ตอบสนองต่อการใช้
งานได้ตลอดเวลา โดยไม่มคี วามหน่วง (Delays)
6. คุณภาพด้านการเข้าถึงและใช้งานง่าย (Efficiency) คือ มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่
ทาให้ผใู้ ช้บริการสามารถค้นหาได้อย่างอิสระและรวดเร็ว
7. คุณภาพด้านความความเป็ นมิตรต่อการใช้งาน (Easiness to operate) คือ ความสามารถในการ
รับรู้ของผู้ใ ช้บริก าร ว่าระบบมีค วามเอื้อ ต่ อ การใช้งาน เข้าจวิธ ีการใช้งานได้ง่าย และใช้ภาษาสื่อ สารที่
เหมาะสม

2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ธนะสาร พานิชยากรณ์ (2561) ได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการรับ
บริการไว้ว่าความพึงพอใจเป็ นทัศนคติทเ่ี กิดขึน้ หลังจากทีผ่ รู้ บั บริการ หรือลูกค้าได้รบั สินค้าไปแล้ว โดยทา
การประเมินความพึงพอใจจากคุณค่าที่ตนได้รบั ไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังของตนเอง ซึ่งความพึง
พอใจในทางบวก หรืออาจเรียกว่า ความประทับใจ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
1. ความประทับใจจากการได้รบั บริการทีเ่ กินความคาดหวังของผูท้ ม่ี ารับบริการ
2. ความประทับใจทีเ่ กิดขึน้ จากความตืน้ ตันหรือประหลาดใจ
3. ความประทับใจด้วยความรูส้ กึ ทางบวก
ในการวัดความพึงพอใจนัน้ สามารถทาได้หลายวิธ ี ดังต่อไปนี้
1 การใช้แบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึง่ สามารถกระทาได้
ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจเป็นคาถามความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ เป็นวิธกี ารทีป่ ระหยัดค่าใช้จา่ ยในการเก็บข้อมูลและมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลวิธหี นึ่ง ซึง่
ปจั จุบนั รูปแบบการสอบถามผ่านแบบสอบถามได้มกี ารพัฒนาให้สามารถดาเนินการได้ผ่านระบบ online
2 การสัมภาษณ์ เป็นวัดความพึงพอใจโดยตรง ซึง่ ต้องอาศัยเทคนิคและวิธกี ารทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
จริง
3 การสังเกต เป็ นวิธกี ารวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดจา กิรยิ าท่าทาง วิธนี ้ตี อ้ งอาศัยการกระทา อย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบ
แผน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ประชากร คือ ลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ของธนาคารออมสิน 2) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานแอพ
พลิเ คชัน โมบายแบงค์ก้ิง ของธนาคารออมสิน ซึ่ง ได้จ ากการค านวณกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากสูต รของ W.G.
Cochran เพราะประชากรของงานวิจยั มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนทีแ่ น่ นอน โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 384 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึง่ เป็ นข้อมูลใน
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล เบื้อ งต้น ของผู้ต อบแบบสอบถาม เพื่อ ใช้ส รุ ป ผลการวิจ ัย เชิง พรรณา ซึ่ง เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามทีม่ หี นึ่งคาตอบ (Single Choice Questions)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชัน ด้านต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันจากแอพพลิเคชัน โดยใช้
เครือ่ งมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์สมการสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ หาความอิทธิพลของ
คุณภาพของการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชันโมบายแบงค์
่
กง้ิ ในแต่ละด้าน
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.75 ซึง่ มากกว่าเพศชาย ทีม่ รี อ้ ยละ 40.25 โดยมีอายุอยู่ในช่วง
21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 74.50 รองลงมาได้แก่ อายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็ นร้ อย
ละ 18.75 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 9,000-15,000 บาท เป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 41.00
2. การวิ เคราะห์คุณภาพการให้ บริ การ และระดับความพึงพอใจในการใช้ งานแอปพลิ เคชันโมบาย
่
แบงค์กิ้งธนาคารออมสิ น ในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้
จากการเก็บแบบสอบถามสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาสรุปค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อแอปพลิเคชันโมบายแบงค์
่
ก้งิ ธนาคารออมสิน กรณีศกึ ษา : ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการรับรูถ้ งึ คุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบาย
แบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน
คุณภาพการให้บริ การ
ค่าเฉลี่ย S.D.
แปลผล

ด้านการให้บริการอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
4.00 0.71
มาก
ด้านความปลอดภัย
4.30 0.58
มาก
ด้านการใช้งานได้ตลอดเวลา ในทุกพืน้ ที่
4.26 0.63
มาก
ด้านการเข้าถึงและใช้งานง่าย
4.20 0.77
มาก
ด้านความความเป็นมิตรต่อการใช้งาน
4.21 0.64
มาก
ระดับการรับรู้ถึงคุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้านการ
ให้บริการอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
ระดับการรับรูถ้ งึ คุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้านความ
ปลอดภัย มีค่าเท่ากับ 4.30 อยูใ่ นระดับมาก
ระดับการรับรูถ้ งึ คุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้านการใช้
งานได้ตลอดเวลา ในทุกพืน้ ที่ มีค่าเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก
ระดับการรับรู้ถึงคุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้านการ
เข้าถึงและใช้งานง่าย มีค่าเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก
ระดับการรับรูถ้ งึ คุณภาพของบริการจากแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ด้านความ
ความเป็นมิตรต่อการใช้งาน มีค่าเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคาร
ออมสิน
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
ความพึงพอใจในแอพพลิ เคชันโมบายแบงค์กิ้ง
4.58 0.52 มากทีส่ ุด
ระดับความพึงพอใจในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน มีค่าเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
3. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริ การและความพึงพอใจ ต่ อแอปพลิ เคชันโม
่
บายแบงค์กิ้งธนาคารออมสิ น ในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบความส่งผลระหว่างตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อความพึง
พอใจในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ
b
S.E.
Beta
t
P Tolerance VIF
ค่าคงที่ (Constant)
3.212 .214
15.031 .000
1. การให้บริการอย่างถูกต้อง
.055 .056
.071
.977 .329
.418
2.395
น่าเชื่อถือ

2. ความปลอดภัย
.129 .060
.140 2.131 .034*
.515
1.942
3. การใช้งานได้ตลอดเวลาในทุก
.205 .068
.241 3.010 .003*
.349
2.867
พืน้ ที่
4. การเข้าถึงและใช้งานง่าย
-.053 .057 -.075 -.935 .350
.347
2.878
5. ความเป็ นมิตรต่อการใช้งาน
-.015 .059 -.018 -.262 .794
.452
2.211
R2 = 0.115, SEE = 0.525, F = 10.323, Sig = .000*
คุณภาพการบริการของแอพพลิเคชันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ
ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ได้รอ้ ยละ 11.5 (R2 = 0.115) โดยค่า F = 10.323 ซึง่ มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า คุณภาพบริการ ด้านความปลอดภัย
และด้านการใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ
ธนาคารออมสิน ในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธ รรมราช และคุ ณ ภาพบริการ ด้า นการให้บริการอย่า งถู ก ต้อ ง
น่าเชื่อถือ ด้านการเข้าถึงและใช้งานง่าย และด้านความเป็นมิตรต่อการใช้งาน ไม่มอี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ในแอพพลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคงที่ (Constant) อยู่ท่ี
3.212
โดยสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
สมการความสัมพันธ์ในรูปคะแนนดิบ
ความพึ ง พอใจในการใช้ แ อพพลิ เ คชั น โมบายแบงค์ ก้ิ ง ธนาคารออมสิ น ในพื้ น ที่ จ ัง หวั ด
นครศรีธรรมราช = 3.212 + (.055*การให้บริการอย่างถูกต้องน่ าเชื่อถือ) + (.129*ความปลอดภัย) + (.205*
การใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพืน้ ที)่ + ((-.053)*การเข้าถึงและใช้งานง่าย) + ((-.015)*ความเป็ นมิตรต่อการ
ใช้งาน)
สมการความสัมพันธ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ความพึ ง พอใจในการใช้ แ อพพลิ เ คชั น โมบายแบงค์ ก้ิ ง ธนาคารออมสิ น ในพื้ น ที่ จ ัง หวั ด
นครศรีธรรมราช = (.071*การให้บริการอย่างถูกต้องน่ าเชื่อถือ) + (.140*ความปลอดภัย) + (.241*การใช้
งานได้ตลอดเวลาในทุกพืน้ ที)่ + ((-.075)*การเข้าถึงและใช้งานง่าย) + ((-.018)*ความเป็นมิตรต่อการใช้งาน)
และสามารถอธิบายจากสมการพยากรณ์ ได้ว่า
หากคุณภาพการบริการ ด้านความปลอดภัย เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยจะทาให้ความพึงพอใจในการใช้แอพ
พลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เพิม่ ขึน้ 0.129 หน่วย
หากคุณภาพการบริการ ด้านการใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพืน้ ที่ เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยจะทาให้ความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เพิม่ ขึน้ 0.205
หน่วย

คุณภาพบริการด้านการให้บริการอย่างถูกต้องน่ าเชื่อถือ ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพ
พลิเคชันโมบายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
คุณภาพบริการด้านการเข้าถึงและใช้งานง่าย ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันโม
บายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
คุณภาพบริการด้านความเป็ นมิตรต่อการใช้งาน ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันโม
บายแบงค์กง้ิ ธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
อภิ ปรายผล
คุณภาพการบริการ ด้านความปลอดภัย มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันโมบายแบงค์
กิ้งธนาคารออมสิน ในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ญาณิศา พลอยชุม (2557) ทีท่ าการศึกษาเรือ่ งอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความ
พึงพอใจ และประโยชน์ สุทธิของผู้ใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรุงเทพมหานคร
พบว่า คุณภาพของระบบธุรกรรมทางการเงินด้านความปลอดภัย มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต โดยได้อธิบายถึงสาเหตุทค่ี วามปลอดภัยทีส่ ่งผลไปสู่
ความพึงพอใจนี้ เกิดขึน้ ตามทฤษฎีของ Delone และ McLean (1992) ทีก่ ล่าวว่า หากระบบการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตมีการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตโดยรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ก็จะส่งผลให้
ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการใช้งาน และหากระบบการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างไร้ความกังวลใจและความกลัวจะส่งผลให้ผใู้ ช้งานเกิดความพึงพอใจต่อ
ระบบการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถสรุปได้ว่า หากระบบการทาธุรกรรมทางการ
เงินผ่านอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยในการใช้งานทีม่ ากขึน้ ก็จะส่งผลให้ผใู้ ช้งานเกิดความพึงพอใจทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามไปด้วย
คุณภาพการบริการ ด้านการใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกพืน้ ที่ มีผลทาให้ความพึงพอใจในการใช้แอพ
พลิเคชันโมบายแบงค์ก้งิ ธนาคารออมสิน ในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Ghosh Kumar Sagib (2014) ทีท่ าการศึกษาความพึงพอใจและความ
ภักดีต่อแอพพลิเคชันทางการเงินในประเทศบังคลาเทศ พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความสามารถใน
การใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันทางการเงิน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิศา พลอยชุม (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อ
การใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์ สุทธิของผู้ใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของระบบเรื่องความีเสถียรภาพในการใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีอทิ ธิพลในเชิง
บวกต่อ ความพึงพอใจในการใช้งานระบบธุรกรรมทางการเงินผ่ านอินเตอร์เ น็ต เนื่อ งจากการใช้งานได้

ตลอดเวลาทีม่ คี วามต้องการ แม้จะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม จะทาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้เป็ นประจา
ตามความต้องการทีจ่ ะใช้งานได้ทนั ที ทาให้รสู้ กึ ดีกบั การใช้งานทีเ่ กิดขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษาพบว่า ความปลอดภัยในข้อมูลเป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชันทาง
การเงินพึงพอใจ และยินดีทจ่ี ะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการแอพพลิเคชัน ควรแสดงออกให้เห็น
ถึงรูปแบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รบั ทราบถึงความปลอดภัยที่ระบบ
มอบให้ เพื่อให้รสู้ กึ พึงพอใจมากยิง่ ขึน้ หรืออาจแสดงข้อความทุกครัง้ ทีม่ กี ารทาธุรกรรมภายในแอพพลิเคชัน
เพื่อแสดงออกในการยืนยันตัวบุคคล เป้าหมายคือความปลอดภัยสูงในการใช้งานนันเอง
่
2. จากการศึกษา พบว่า ความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชันในได้ทุกพืน้ ทีต่ ลอดเวลา เป็ นสิง่ ที่
ทาให้ผใู้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ทีม่ ี
จานวนเพียงพอรองรับการดาวโหลดข้อมูลในแต่ละวันของผูใ้ ช้บริการทัง้ หมดในระบบของแอพพลิเคชันนัน้ ๆ
และหากจาเป็ นต้องมีการหยุดให้การบริการในบางช่วงเวลาควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รบั ทราบ
และไม่เกิดเป็นความไม่พงึ พอใจ หากต้องการใช้งานในช่วงเวลาทีม่ กี ารปิดปรับปรุงการให้บริการ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาในเชิงพฤติกรรมการตอบสนองต่อระบบใหม่ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในแอพพลิเคชัน เพื่อให้รู้
ถึงความต้อ งการที่แ ท้จริงของลูก ค้า ในพื้นที่ เพื่อ น ามาใช้ใ นการวางแผนพัฒนาแอพพลิเ คชัน ที่มคี วาม
เฉพาะเจาะจง และเป็นทีน่ ่าสนใจใช้งานมากยิง่ ขึน้
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