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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจคุณภาพการบริการใน
ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกร
ไทยในจังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา ซึง่ มีสมมติฐานในการวิจยั คือ ลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่าง มีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ทีแ่ ตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ ใ่ี ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic
Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 จานวน 400 ตัวอย่าง
สถิตทิ ่ใี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างค่า Paired
Sample t-test การทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการตอบสนองของ
ลูกค้า รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมัน่ ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ด้านการบริการ และด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตอบสนองของลูกค้า รองลงมา คือ ด้าน
ความเชื่อมัน่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการบริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังและความความพึงพอใจคุณภาพการบริการ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, สถานการณ์โควิด – 19, การใช้บริการ
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Abstract
This research aimed to 1) identify the expectation and satisfaction on the service quality
of Kasikorn Bank’s electronic banking in Songkhla during the covid-19 pandemic and 2) compare
the expectation and satisfaction on the service quality of Kasikorn Bank’s electronic banking in
Songkhla during the covid-19 pandemic. The research hypothesis predicted that the differences
in demographics may result in different expectations and satisfaction of the service quality. The
samples were 400 Kasikorn Bank’s electronic banking users in the Songkhla area during the
covid-19 pandemic. The statistical tools used in the analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, paired sample t-test, t-test, and F-test with One-Way ANOVA.
The result stated that the samples had a high level of expectation on the service quality,
particularly on the responsiveness followed by reliability, empathy, service, and creditability.
Moreover, the samples also reflected a high satisfactory level of service quality, specifically on
the responsiveness followed by reliability, creditability, service, and empathy. However, there was
no statistically significant difference between the expectation and the satisfaction. In addition, the
samples differed in terms of work duration, educational background, and income showed a
different expectation and satisfaction as the statistically significant level at .05.
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เป็นครัง้ แรกทีโ่ ลกได้รจู้ กั “โรคไวรัสโคโรน่า” สายพันธุใ์ หม่ 2019 นับตัง้ แต่ประเทศจีนประกาศว่า
พบผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ มืองอู่ฮนั ้ มณฑลหูเปย่ เมือเดือนธ.ค. 2562 ถึงวันนี้ไม่มใี ครคงไม่รจู้ กั COVID-19 ทีก่ าลัง
แพร่ระบาดไปทัวโลก
่
ขณะนี้มยี อดผูต้ ดิ เชือ้ สะสมเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ เมืองอู่ฮนของจี
ั่
น มีขอ้ มูลว่า การ
ระบาดครัง้ แรกเกิดขึน้ ทีต่ ลาดค้าสัตว์ปา่ เมืองอู่ฮนหรื
ั ่ อตลาดขายอาหารทะเลสด
South
China
Seaboard เมืองอู่ฮนั ่ มณฑลหูเปย่ ประเทศจีน จากนัน้ การแพร่ระบาดกระจายไปในหลายพืน้ ที่ ไวรัสโค
โรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด – 19 ทาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชวี ติ ได้ โดย
ทีเ่ ชือ้ ไวรัสตัวนี้ตวั นี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลังของผู
่
ป้ ว่ ย
สาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ในประเทศไทยบ้าน เราพบผูต้ ดิ เชือ้ รายแรกเป็น
นักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2563 ซึง่ ในช่วงแรกจะพบการ
ติดเชือ้ เฉพาะผูท้ เ่ี ดินทางมาจากต่างประเทศ จากนัน้ จึงค่อยเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเกิดขึน้ สถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด – 19 นับเป็ นวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหันโดยทีไ่ ม่มปี ระเทศใดในโลกคาดการณ์
เตรียมระบบสุขภาพทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากไวรัสตัวนี้ตดิ ต่อจากคนสู่คนได้งา่ ย จานวน

ผูต้ ดิ เชือ้ จึงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว หลาย ๆ ประเทศได้มมี าตรการต่าง ๆ เพื่อ “Flatten the Curve” นัน้ คือ
ชะลอการระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้ Healthcare Demand มากกว่า Healthcare Supply บางประเทศ เช่น
จีน สามารถเพิม่ Supply ได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างโรงพยาบาลใหม่ แต่ประเทศอื่น ๆ มักต้องใช้
มาตรการทาง Demand Side เพื่อลดการแพร่ระบาด ในปจั จุบนั คือ การล็อกดาว์น (Lockdown) หรือการ
ปิดเมืองซึง่ เป็นการระงับกิจกรรมหลายประเภททีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
ทันที เพื่อจากัดการเคลื่อนทีก่ ลุ่มคนและลดการสัมผัสใกล้ชดิ
ธนาคารกสิกรไทยเริม่ พัฒนาระบบโมบายแบงค์ก้งิ โดยเปิ ดตัว ATM SIM เมื่อปี 2008 ยุคแรก
ATM SIM สามารถตรวจสอบยอดเงิน โอนเงินไปยังบัญชีอ่นื ๆ ของธนาคารกสิกรไทย ชาระค่าสินค้า
ต่ า ง ๆ ได้ สามารถตัง้ เตือ นการช าระเงิน ได้ ถือ ว่ า ล้ า มาก หลัง จากที่ส มาร์ท โฟนเริ่ม บู ม กระแส
แอปพลิเคชันก
่ าลังมาได้มกี ารเปิดตัว K Mobile Banking ปี 2013 คราวนี้บริการทุกอย่างถูกเสริมเพื่อให้
การทาธุรกรรมง่ายขึน้ กว่าสมัยเป็น ATM SIM และปลดล็อคสกิลหลายอย่าง อาทิเช่น โอนเงินใส่แค่เบอร์
โทรศัพท์ทม่ี ใี นเครือ่ ง, โอนเงินต่างธนาคาร, จ่ายบิลผ่านการสแกนบาร์โค้ด,ตรวจสอบบัญชียอ้ นหลัง และ
ในปจั จุบนั Mobile Banking_สามารถทาการเปิดบัญชีออนไลน์รวมไปถึงการให้บริการสินเชื่อผ่าน Mobile
Banking อีกด้วย
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็ นแรงหนุ นสาคัญทีส่ ะท้อนจากผลสารวจทีท่ าให้การทาธุรกรรม
ผ่าน Mobile Banking มีการเร่งเติบโตสูงขึน้ พบว่าผูบ้ ริโภคไทยโดยภาพรวมมีการโอนเงินและชาระค่า
สิน ค้า และบริก ารผ่ า น Mobile Banking อยู่ท่ี 19 ครัง้ ต่ อ สัป ดาห์ ซึ่ง เพิ่ม มากกว่ า การใช้ง านในช่ ว ง
การระบาดระลอกแรกที่มอี ตั ราการใช้งานอยู่ท่ี 17 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ขณะที่มผี ู้บริโภคกว่าร้อยละ 53.9 มี
การใช้งานที่เพิม่ มากขึน้ ขณะทีม่ ลู ค่าการทาธุรกรรมผ่าน e-Money คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ
15.5-17.7 ซึง่ สะท้อนการเติบโตเร่งขึน้ จากร้อยละ 9.9ในปี 2563 ซึง่ มากลุ่มของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ด้านรายได้ทม่ี จี ากัด เช่น พนักงานบริษทั ขนาดใหญ่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีย่ งั เห็นการใช้
งานที่เพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มกี าร Work From Home การลดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ หรือการแพร่ระบาดของโควิด ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคทีซ่ อ้ื เพิม่ ขึน้ นี้มยี อดขายการซือ้ ต่อครัง้ เพิม่ ขึน้
จากผลสารวจครัง้ ก่อน 350 บาท และยังคงเน้นการใช้จ่ายไปทีก่ ลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคที่
ใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมไปถึงสินค้าแฟชัน่ เป็ นต้น อย่างไรก็ดกี ารแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังส่งผล
กระทบกับผูบ้ ริโภคบางส่วน ทาให้รายได้ลดลงเนื่องจากถูกลดเงินเดือนหรือยอดขาย ค่าคอมมิชชัน่ หรือ
ขาดรายได้เนื่องจากตกงาน ถูกเลิกจ้าง Mobile Banking ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังคงเป็ นทีน่ ิยมใน
หมู่ผบู้ ริโภคไทย ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสถาบันการเงินมีความร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์
ขนาดใหญ่มากขึน้ ขณะทีฟ่ งั ก์ชนการใช้
ั่
งานสาหรับชาระค่าสินค้าบริการผ่าน Mobile Banking
ก็เป็นทีเ่ ข้าใจง่าย ทาให้ผบู้ ริโภคปรับตัวการใช้งานได้เร็วขึน้ นอกจากนี้ ผู้บริโภคไทยยังคงนิยม
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชี่ยลเน็ตเวิรค์ เช่น Facebook, Instagram Line ร้านค้ามักมีการ
รับชาระสินค้าผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ Mobile Banking ยังคงขยายตัวอย่าง
ั่
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางฝงธนาคารพาณิ
ชย์ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ท่มี ฐี านผู้ใช้
จานวนมากอาทิ e-Market Place หรือ Food Delivery ทาให้สามารถชาระผ่ าน Mobile Banking ได้

ง่ายและสะดวกขึน้ ผูป้ ระกอบการได้มกี ารออกโปรโมชันลดราคาสิ
่
นค้าบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
สาหรับผูใ้ ช้รายใหม่ ทาให้มผี ใู้ ช้งานจานวนมากขึน้ และมีปริมาณการทาธุรกรรมเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายเป็ นอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารใช้จ่ายด้วยเงินสดลดลง มากกว่าจะเป็ นการใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนทางกับ
สภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั อยู่บนความไม่แน่ นอนท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ธนาคารกสิกร
ผู้ใ ห้บริก าร Mobile Banking ต้อ งเผชิญ กับความท้า ทายอีก มากในภายภาคหน้ า จากการแข่ง ขัน ที่
เข้มข้นในตลาด เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีทศิ ทางเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว และน่าจะมีความอ่อนไหวต่อ
กลยุทธ์ทางการตลาด และพร้อมทีจ่ ะเปลี่ยนแอปพลิเคชันที
่ ใ่ ช้งานเดิม หากมีแรงจูงใจจากการใช้งานที่
สะดวกสบายมากขึน้ ดังนัน้ ธนาคารกสิกรไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาฐานลูกค้าของ
ตนเอง เพื่อพยายามจูงใจให้ลกู ค้ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
สงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผูใ้ ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา
มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ใ ช้บ ริก ารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ Electronic Banking ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลาทีแ่ ตกต่าง มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โค
วิด - 19 ทีแ่ ตกต่างกัน
3. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ใ ช้บ ริก ารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ Electronic Banking ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลาทีแ่ ตกต่าง มีความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โค
วิด - 19 ทีแ่ ตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
มีตวั แปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น
ระดับการศึกษา และการบริการทีใ่ ช้เป็นประจา
ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
ส่ ว นความพึงพอใจคุ ณ ภาพการบริการ ประกอบด้ว ย ด้านการบริการ ด้านความเชื่อ ถือ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการค้นคว้าครัง้ นี้ ผู้ท่ใี ช้บริการอิเ ล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking
ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่ นอน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ธนาคารกสิกรไทย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
วรรณวิษา หนูมา (2559) กล่าวว่าความคาดหวังในคุณภาพบริการ หมายถึง การคาดการณ์ ล่วงหน้า
ของผู้รบั บริการโดยหวังเอาไว้ว่า เป็ นตัวกาหนดบริการที่ดแี ละมีคุ ณภาพ คือ คุณภาพบริการ 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ความเป็ นรูปธรรมของบริการ 2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า
4)การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า 5) การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
แนวความคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) กล่าวว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการมีปจั จัยสาคัญ ๆ
ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์บริการ 2) ราคาค่าบริการ 3) สถานทีบ่ ริการ 4) การส่งเสริมแนะบริการ 5) ผูใ้ ห้บริการ
6) สภาพแวดล้อมของการบริการ 7) กระบวนการบริการวิธกี ารนาเสนอบริการ
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพการบริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์
Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005 อ้างถึงใน ปทิตตา หวายสันเทียะ, 2560) ได้นา
หลักของแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ (SERQUAL) มาประยุกต์ใช้ใหม่เพื่อให้เข้ากับบริบท

ของการใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
2) ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย 3) ด้านความพร้อมของระบบ 4) ด้านความเป็นส่วนตัว
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรรณทิพย์ ใหม่เนียม (2557) ศึกษาความคาดหวังและการรับรูข้ องลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคาร : การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นต่อความคาดหวังและระดับการรับรูข้ องลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์
ในภาพรวม พบว่า ลูกค้ามีคามคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์
ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ด้านการเข้าใจความต้องการของผูร้ บั บริการ
ด้านความน่ าเชื่อถือหรือความไว้วางใจได้ ด้านการให้ความมันใจ
่ และด้านการตอบสนองความต้องการ
ตามลาดับ
รัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ (2562) ศึกษาคุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการซ้า
ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศกึ ษาพืน้ ทีส่ ่วนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค 203
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการบริการ พบว่าระดับความคิดเห็นของ
ความพึงพอใจการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากั ด (มหาชน) ด้านการบริการ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 2) ลูกค้าทีม่ าใช้บริการทีม่ เี พศ อายุระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการกลับมาใช้บริการธนาคารซ้า ไม่แตกต่างกัน 2) ทัศนคติต่อการบริการ
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการบริการ สามารถร่วมกันกันทานายการกลับมาใช้บริการธนาคารซ้า
ได้รอ้ ยละ 33.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
อาภาภรณ์ นิยมธรรม (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชีย่ นชุมพร ผลการศึกษา พบว่า 1) ความภักดีของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชีย่ นชุมพร อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน
2) คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชีย่ นชุมพร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผู้รบั บริการ และด้านการ
รูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ
ศุภรัตน์ ถาวรชื่น (2560) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจที่มตี ่อการใช้ แอปพลิเคชัน
KTB Netbank ของผูร้ บั บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังด้าน
ความปลอดภัยและด้านความสะดวกรวดเร็วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะ เวลาทีเ่ คยใช้บริการแอป
พลิเคชัน KTB Netbank ส่วนความคาดหวังด้านความน่ าเชื่อถือมี ความสัมพันธ์ทางบวกทัง้ กับความถี่
ในการใช้ต่อเดือนกับระยะเวลาที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชัน KTB Netbank ระยะเวลาที่เคยใช้บริก าร
แอปพลิเคชัน KTB Netbank มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการใช้แอปพลิเคชัน KTB
Netbank ทัง้ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก รวดเร็ว และด้านความน่ าเชื่อถือ ผูร้ บั บริการมีความ
คาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจที่มตี ่อการใช้แอปพลิเคชัน KTB netbank ทัง้ ในด้านความสะดวกรวดเร็ว

และด้านความน่ าเชื่อถือ แต่ผู้รบั บริการมีความคาดหวังไม่แตกต่างกับความพึงพอใจที่มตี ่อการใช้แอป
พลิเคชัน KTB Netbank ในด้านความปลอดภัย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าครัง้ นี้ ผู้ท่ใี ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของ
ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่ นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับผูท้ ใ่ี ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ที่แน่ นอน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดย
ใช้สูต รของ W.G. Cochran (1977 อ้างถึงใน ยุท ธ ไกยวรรณ์ , 2561) ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 385
ตัวอย่าง และเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บตัวอย่างเพิม่
อีกร้อยละ 4 เท่ากับ 15 ตัวอย่าง มีจานวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง โดยขัน้ ตอนการได้ตวั อย่างใช้วธิ กี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังคุณภาพการบริการในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจคุณภาพการบริการในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) จานวน 25 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผู้วจิ ยั สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และขอคาแนะนาและนามาปรับปรุงแก้ไข
3. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
3.1 อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

3.2 อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ฮันท์ ตาแหน่ ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
3.3 นายสุธาวิทย์ นวลชื่น ผูจ้ ดั การทีมบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า ธนาคารกสิกรไทย
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั หรือเนื้อหา (IOC: Index
of Consistency) ซึง่ พบว่าในแต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
4. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั อีกครัง้ และ
หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ ม ผู้ท่ใี ช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา
จ านวน 30 คน เพื่อ หาค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยใช้ค่ า สัม ประสิท ธ์แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่งจากการทดสอบค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
อยู่ในเกณฑ์ท่มี ี
ความเชื่อมันสู
่ ง เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการโพสลิงค์แบบสอบถาม และ QR code ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook Line E-mail Messenger และในเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ข้อ มูล ของธนาคารกสิก รไทย ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั จะระบุไว้ว่าผูท้ ส่ี ามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องเป็ นผูท้ ใ่ี ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic
Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 เท่านัน้ จานวนทัง้ สิ้น
400 ตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเก็บข้อมูล 10 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ประเมินระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
สงขลา โดยการทดสอบความแตกต่างค่า Paired Sample t-test
4. การเปรียบเทียบความคาดหวัง และความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19
ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา จาแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test)
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบ
รายคู่ต่อด้วยวิธ ี LSD

ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.50 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 54.00 โดยส่วนใหญ่มอี าชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ซึง่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.25 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.75
และส่วนใหญ่การบริการทีใ่ ช้เป็นประจา คือ โอนเงินระหว่างบัญชีผใู้ ช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 51.25
2. กลุ่ มตัว อย่างมีระดับความคาดหวังคุ ณภาพการบริการในช่ว งสถานการณ์ โควิด - 19 ใน
การใช้บริก ารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ( X = 4.64) รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมัน่ ( X = 4.62) ด้านการรูจ้ กั
และเข้าใจลูกค้า ( X = 4.57) ด้านการบริการ ( X = 4.57) และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ( X = 4.56)
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ด้านการบริการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.59) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ( X = 4.63) รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมัน่ ( X = 4.61) ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ( X = 4.58) ด้านการบริการ ( X = 4.57) และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ( X = 4.56)
4. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
สงขลา ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา (n=400)

คุณภาพบริการ
1. ด้านการบริการ
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
3. ด้านการตอบสนองของลูกค้า
4. ด้านความเชื่อมัน่
5. ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า
โดยรวม

ความคาดหวัง
S.D.
X
4.56
0.45
4.55
0.50
4.64
0.45
4.62
0.47
4.57
0.48
4.59
0.42

ความพึงพอใจ
S.D.
X
4.56
0.48
4.58
0.47
4.63
0.47
4.61
0.47
4.56
0.50
4.59
0.44

t

Sig

.065
1.753
.464
.882
.691
.984

.948
.080
.643
.378
.490
.912

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

5. การเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ดังตาราง 2
ตาราง 2
การเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking
ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (n=400)

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
การบริการทีใ่ ช้เป็ นประจา
*p < .05, **p < .01

ด้านการ
บริการ
.336
1.599
2.827**
2.626*
3.894**
1.298

ความคาดหวังคุณภาพการบริการ
ด้านความ
ด้านการ
ด้านความ ด้านการรูจ้ กั
เชื่อถือ
ตอบสนองของ
เชื่อมัน่
และเข้าใจ
ไว้วางใจได้
ลูกค้า
ลูกค้า
1.443
.027
.227
.016
1.701
.952
2.573*
2.493*
4.311**
3.440**
4.827**
6.511**
2.267
1.105
973
3.363**
4.411**
3.121*
2.686*
4.876**
1.945
.766
.526
1.299

โดยรวม

.456
2.316*
5.121**
2.303*
4.366**
1.087

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุต่ างกัน มีความคาดหวังคุ ณภาพการบริการในช่ว ง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการตอบสนองของลูกค้า และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้าน
ความเชื่อมัน่ ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่ มตัวอย่ างที่ม ีรายได้ เ ฉลี่ยต่ อ เดือ นต่ า งกัน มีค วามคาดหวัง คุ ณ ภาพการบริก ารในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ดังตาราง 3

ตาราง 3
การเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking
ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (n=400)

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
การบริการทีใ่ ช้เป็ นประจา
*p < .05, **p < .01

ด้านการ
บริการ
.182
.800
2.018
1.674
2.790*
.327

ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ
ด้านความ
ด้านการ
ด้านความ ด้านการรูจ้ กั
เชื่อถือ
ตอบสนองของ
เชื่อมัน่
และเข้าใจ
ไว้วางใจได้
ลูกค้า
ลูกค้า
.163
.035
.181
.188
2.810
1.807
1.228
2.656*
4.419**
4.219**
4.275**
6.502**
1.251
2.215
3.446**
3.030*
2.925*
4.182**
4.377**
4.243**
1.129
1.452
1.490
1.755

โดยรวม

.070
2.586*
4.732**
2.474*
4.037**
1.136

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มอี ายุต่ างกัน มีค วามความพึงพอใจคุ ณภาพการบริก าร
ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อ ถือ ไว้ว างใจได้ และด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด
- 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
กลุ่ มตัวอย่างที่ม ีระดับการศึกษาต่ า งกัน มีค วามความพึง พอใจคุ ณ ภาพการบริก ารในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองของลูกค้า ด้าน
ความเชื่อมัน่ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนองของลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของธนทัศน์ ธนีสนั ต์ (2559) ศึกษาความคาดหวังและการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการให้บริการของธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคาดหวังที่มตี ่อคุณภาพการใช้
บริการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ด้าน
ความเชื่อมัน่ ธนาคารกสิกรไทยจึงได้มกี ารนาเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลกั ษณะทางกายภาพ
ของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยี มาวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ เป็ นการสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ กบั ผูใ้ ช้บริการ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการรูจ้ กั และ
เข้าใจลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของพรรณทิพย์ ใหม่เนียม (2557) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้
ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร : การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขา
นอกศูนย์การค้า ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านการเข้าใจความต้องการของผูร้ บั บริการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด
ด้านการบริการ ธนาคารกสิกรไทยจึงได้มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีเป็ นตัวนาการดาเนินธุรกิจ โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมการเงินได้ทุกทีท่ ุกเวลาบน
โทรศัพท์มอื ถือหรือโมบายแบงกิ้ง สร้างความเชื่อมันในมาตรฐานและความปลอดภั
่
ยอันส่งผลให้ลูกค้าไว้
วางใจ ใช้บริการโมบายแบงกิ้งผ่านแอพพลิเคชันธนาคารบนโทรศั
่
พท์มอื ถือของธนาคารกสิกรไทย ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ สอดคล้องกับการศึกษาของธนทัศน์ ธนีสนั ต์ (2559) ศึกษาความคาดหวังและ
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคที่มตี ่อการให้ บริการของธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่า ระดับความคาดหวังทีม่ ตี ่อคุณภาพการใช้บริการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ด้านความน่ าเชื่อถือ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา ด้านการบริการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ได้แก่ ด้านการตอบสนองของลูกค้า สอดคล้อง
กับการศึกษาของอาภาภรณ์ นิยมธรรม (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการทีม่ ผี ลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชีย่ นชุมพร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยนชุมพร ด้านการตอบสนองต่อผู้รบั บริการ โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ด้านความเชื่อ มัน่ สอดคล้อ งกับการศึกษาของอาภาภรณ์ นิยมธรรม
(2559) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาโอเชีย่ นชุมพร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาโอเชีย่ นชุมพร ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผูร้ บั บริการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด ด้านความ

เชื่อถือไว้วางใจได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอาภาภรณ์ นิยมธรรม (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการที่
มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยนชุมพร ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยนชุมพร ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของอาภาภรณ์ นิยมธรรม
(2559) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มผี ลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาโอเชีย่ นชุมพร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาโอเชี่ยนชุมพร ด้านความเชื่อ ถือ ไว้ว างใจ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ด้านการบริก าร
สอดคล้องกับการศึกษาของรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์ (2562) ศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจที่จะใช้บริก ารซ้าของลูก ค้าธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษาพื้นที่ส่ ว นกลาง
กรุงเทพมหานคร ภาค 203 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการบริการ พบว่า
ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการบริการของลูกค้าที่ใ ช้บริการธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จากัด
(มหาชน) ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า สอดคล้องกับ
การศึกษาของอาภาภรณ์ นิยมธรรม (2559) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มผี ลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชีย่ นชุมพร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยนชุมพร ด้านการรู้จกั และเข้า ใจผู้รบั บริการ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
สงขลา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์
โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
สงขลา โดยรวมและรายด้านไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ สถิติ สอดคล้องกับการศึกษา
ของศุภรัตน์ ถาวรชื่น (2560) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจที่มตี ่อการใช้แอปพลิเคชัน KTB
netbank ของผู้รบั บริก ารธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้รบั บริการมีค วาม
คาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน KTB netbank ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความคาดหวังคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา
1. ด้านการตอบสนองของลูกค้า จากผลการศึกษา พบว่า มีรา้ นค้าจานวนมากทีร่ องรับการทา
รายการผ่าน Electronic Banking ควรมีการเพิม่ จานวนร้านค้าทีร่ องรับการทารายการผ่าน Electronic
Banking ให้มขี อบเขตทีก่ ว้างมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่

2. ด้านความเชื่อมัน่ จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีบริการทีต่ รงกับความต้องการ
ควรเพิม่ บริหาร Electronic Banking ทีห่ ลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการมากกว่าเดิม
3. ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีการแจ้งข่าวสาร
ของการให้บริการ ธนาคารควรมีการบริการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการให้บริการ Electronic Banking
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการอย่างทัวถึ
่ ง
4. ด้านการบริการ จาผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทา
ธุรกรรม ธนาคารควรมีการปรับปรุงการให้บริการ Electronic Banking ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทา
ธุรกรรม
5. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีการพัฒนาระบบ
การให้บริการอย่างสม่าเสมอ ธนาคารควรปรับปรุงระบบการให้บริการ Electronic Banking อยู่
ตลอดเวลา เพือ่ ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทาธุรกรรม
ความพึงพอใจคุณภาพการบริการในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
หรือ Electronic Banking ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา
1. ด้านการตอบสนองของลูกค้า จากผลการศึกษา พบว่า มีรา้ นค้าจานวนมากทีร่ องรับการทา
รายการผ่าน Electronic Banking มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด เพิม่ จานวนร้านทีม่ กี ารรับการทาธุรกรรมผ่าน
Electronic Banking ให้มปี ริมาณทีม่ ากและเพียงพอกับความต้องการ
2. ด้านความเชื่อมัน่ จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีบริการทีต่ รงกับความต้องการ
มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ธนาคารควรสอบถามความคิดเห็นผูใ้ ช้บริการเกี่ยวกับรูปแบบการทาธุรกรรม เพื่อ
ปรับบริการการให้บริการทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
3. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีการพัฒนาระบบ
การให้บริการอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด ธนาคารควรปรับปรุงระบบ Electronic Banking ให้ม ี
ความทันสมัยอยูเ่ สมอ
4. ด้านการบริการ จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking สามารถกาหนด วัน เวลา และ
การชาระค่าสินค้าได้ล่วงหน้า มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ธนาคารควรมีการปรับให้ผใู้ ช้บริการสามารถกาหนด
วัน เวลา การชาระค่าสินค้าได้เองล่วงหน้า
5. ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า จากผลการศึกษา พบว่า Electronic Banking มีการแจ้งข่าวสาร
ของการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ธนาคารควรมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ Electronic
Banking ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ทราบอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก โดยเฉพาะ
กับกลุ่มตัวอย่างทีย่ งั ไม่ตดั สินใจใช้ Electronic Banking เพื่อจะได้ทราบถึงเหตุผลทีแ่ ท้จริงในการตัดสินใจใช้
บริการ Electronic Banking

2. ควรศึกษาในด้านอื่น ๆ เพิม่ เติม เช่น ทัศนคติ หรือแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
Electronic Banking เพื่อนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด ให้มคี วามเหมาะสม
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการต่อไป
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