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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งใน
กรุงเทพมหานครและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการ
วิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Empirical Research) ด้วยการใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ที่เคยใช้บริการโมบายแบงกิ้ง จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหา ค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และ การวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis)
ผลการศึกษา แสดงว่า ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30- 39 ปี การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นรายเดือน 30,001-50,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยส่วน
ใหญ่ใช้ธุรกรรมหรือบริการธนาคาร ด้านถอนเงิน/โอนเงิน ธนาคารที่ใช้บริการเป็นประจาและธนาคาร
ที่ใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม“ผ่านโมบายแบงกิ้ง” มากที่สุด เป็นธนาคารกสิกรไทย จากการวิเคราะห์
เส้นทางโมเดลโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึง
พอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Relative ChiSquare มีค่าเท่ากับ 1.427 ค่าP-value มีค่าเท่ากับ 0.13726 ค่าRMSEA มีค่าเท่ากับ 0.033 ค่า
GFI มีค่าเท่ากับ0.023 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าNFI มีค่าเท่ากับ0.98 ค่าNNFI มีค่าเท่ากับ0.99
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พอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร มีค่าความแม่นยา (Squared
Multiple Correlation for Structural Equations) เป็นดังนี้ มีความแม่นยาในการอธิบาย ตัวแปร
ความพึงพอใจ มากที่สุดเท่ากับ 0.61 รองลงมามีความแม่นยาในการอธิบายตัวแปรความภักดีเท่ากับ
0.36 และความแม่นยาในการอธิบายตัวแปรการรับรู้คุณภาพระบบ เท่ากับ 0.15
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ABSTRACT
This study has purpose to develop a causal model with the perception of
mobile banking user in Bangkok for the bank image via the quality of system,
satisfaction, loyalty. Validation the relation between the casual model and the
empirical data. This is the quantitative research that develop from a literature review
& empirical research. The research has using questionnaires as tool for data
collection. Number of sample size is 400 persons whom used to get service on
mobile banking. The statistics used in data analysis are Frequency distribution,
Percentage, Mean, Standard Deviation and Path Analysis.
The results of the study show that majority of respondents are Women
between 30-39 years old. Most graduated on bachelor degree, Work in Private
Company and Average income per month is 30,001-50,000 Baht. Mostly use banking
transaction on withdraw and transfer money. Kasikorn Bank has the most frequency
using transaction on mobile banking. Based on the casual model analysis, the
research has shown the Relative Chi-Square 1.427, P-Value 0.13726, RMSEA 0.033, GFI
0.023, AGFI 0.97, NFI 0.98, NNFI 0.09 and CFI 1.The Squared Multiple Correlation for
Structural Equations was as follow. The highest satisfaction variable was 0.61. Loyalty
variance was 0.36 and Systematic perceptual variable was 0.15
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ในยุคปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของยุค Digital ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้บริโภค ที่หลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งในวงการการธนาคาร
ที่มีความสาคัญกับชีวิตประจาวันของคนทั่วไป เพราะพฤติกรรมของลูกค้าที่เน้นในเรื่องความ
สะดวกสบาย ในเวลาที่จากัด จึงทาให้แนวโน้มของ Digital Banking มีความสาคัญ โดยเฉพาะการทา
ธุรกรรมด้านการเงิน ให้เกิดรูปแบบทางการเงินที่อานวยความสะดวก และตอบสนองมากขึ้น สามารถ
ทาธุรกรรมได้ทุกที่ Digital Banking มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการทาธุรกรรมทางการ
เงิน ทุกอย่างบนสมาร์ตโฟน ทาให้การทาธุรกรรมด้วยเงินสดของผู้บริโภคจะลดน้อยลง (หน่วย
วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการค้า ธนาคารออมสิน, 2560) เนื่องจากผู้บริโภคเห็นประโยชน์จากความ
สะดวกสบายในการทาธุรกรรมบนสมาร์ตโฟน ซึ่งธนาคารอาจต้องปรับเปลี่ยนการบริการโดยจัดหา
เครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ มาตอบโจทย์ลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาสาหรับ Digital Banking จึง
เป็นการสร้างคุณค่าและความหมาย (Value) ที่ต้องรุกหนักใน 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย
การพัฒนาการเข้าถึงหรือช่องทางในการทาธุรกรรมต่างๆ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์
การทาธุรกรรมการเงินที่สะดวก และมีความปลอดภัยสูงสุด การให้ความสาคัญแก่การพัฒนาบริการ
ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นช่องทางการใช้บริการธนาคารที่ได้รับความนิยม ให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยยกระดับบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ให้
ทาธุรกรรมได้ครบวงจร เน้นตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เน้นเรื่องการใช้งานที่ “ง่าย” และ
“ใช้ได้จริง” รวมถึงช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ” ทั้งการโอนเงิน ชาระบิลต่าง ๆ รวมทั้งการ
ชาระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ และการซื้อสินค้าออนไลน์ ได้ง่ายดาย เบ็ดเสร็จในที่เดียว แต่
ธุรกรรมที่ผู้บริโภคใช้บริการมากที่สุดคือ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) โดยผู้บริโภค
นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น จากกระแสความนิยมใช้ Facebook, Instagram, Twitter ในมือถือ
หรือสมาร์ตโฟน ตลอดจนความนิยมในการดาวน์โหลด Mobile Application ทีใ่ ช้ในการ
ติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network เช่น LINE การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) จึง
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งช่องทาง Bank และ Non-Bank แม้สัดส่วนของ Bank จะมากกว่า NonBank แต่อัตราการเติบโตของ Non-Bank สูงมากกว่าแสดงให้เห็นว่า สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
เริ่มเข้ามามีบทบาทในระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้โลกของ Digital Banking ต้อง
ปรับตัวรองรับรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียในทุกช่องทาง รวมถึงการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ของ
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การใช้ Digital Banking ทั้งรูปแบบการพัฒนาบริการเสริม และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ทั้งหมดนี้
เพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆ
ปัญหาที่เกิดขึ้นการที่ธนาคารจะรักษาลูกค้าไว้ได้คือการพัฒนาระบบ สร้างภาพลักษณ์
ธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและให้ลูกค้าเกิดความภักดีมากที่สุดแต่ผลวิจัยของ Gallup กลับพบว่า
คนไทย 61% รู้สึกเฉยๆ ไม่ผูกพันกับธนาคารหลักของตน พร้อมจะเปลี่ยนธนาคารได้เสมอเมื่อมี
ผลประโยชน์ที่ดีกว่า และพึงพอใจมากกว่า
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิจัยหลายท่านยังคงให้ความสนใจและศึกษาวิจัยใน
เรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความเชื่อมั่น (Flavián, Guinalíu & Torres, 2005) ความพึงพอใจ
ของลูกค้าธนาคาร (Gan, Clemes, Wei & Kao, 2011) การใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (WaiChing Poon, 2007) ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารบนมือถือ (Zhou, 2011) แรงจูงใจความ
ไว้วางใจและความตั้งใจที่จะใช้บริการทางการเงินเคลื่อนที่ (Chemingui & Lallouna, 2013) ความ
พึงพอใจด้านคุณภาพระหว่างลูกค้าที่ทาธุรกรรมและลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Yen, 2014)
อะไรทาให้ลูกค้าธนาคารบนมือถือภักดี (Thakur, 2014) ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดี (Narteh,
2013)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
ระบบ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
ระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2.2 เพื่อทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
ระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.3 ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการศึกษา
1.3.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
1.3.1.1 เพิ่มเติมและขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
1.3.1.2 เพิ่มเติมและขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
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1.3.1.3 เพิ่มเติมและขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
1.3.2 ประโยชน์ในการนาไปใช้
1.3.2.1. เป็นแนวทางให้กับธนาคารในประเทศไทย ในการปรับภาพลักษณ์ธนาคาร
เพื่อเพิ่มการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง
1.3.2.2 เป็นแนวทางให้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธนาคาร ในการประยุกต์ใช้
ภาพลักษณ์ธนาคาร เพื่อเพิ่มการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโม
บายแบงกิ้ง

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
บทนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปกรของการศึกษาซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นข้อมูล จากเอกสารงานวิชาการและทบทวนงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามากาหนด
สมมติฐานโดยแบ่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องภาพลักษณ์ธนาคาร
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องคุณภาพระบบ
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความพึงพอใจ
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความภักดี
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 สมมติฐานงานวิจัย
2.7 กรอบแนวความคิด
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรือ่ งภาพลักษณ์ธนาคาร
Chen (2005) กล่าวว่า "ภาพลักษณ์ของธนาคาร" เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกธนาคารที่
สาคัญที่สุดสาหรับลูกค้า
Aydin & Ozer (2005) กล่าวว่า ภาพลักษณ์จากประสบการณ์การบริโภคของลูกค้าและ
ประสบการณ์เหล่านั้นจะช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการบริการโดยรวม ในทานองเดียวกัน
Che-Ha & Hashim (2007) กล่าวว่า ยืนยันว่าแบรนด์กระตุ้นความรู้สึกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่
สาคัญในการอธิบายความพึงพอใจของลูกค้า ในทานองเดียวกัน
Mihelis (2001) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ธนาคารถูกวัดด้วยความน่าเชื่อถือ ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
Abratt & Mofokeng (2001) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรอาจกลายเป็นสิ่งที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ยากต่อการ
เลียนแบบเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จาเป็นในการพัฒนาขึ้นมา
Herstein (2008) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคุณภาพทางเทคนิค
ที่สาคัญ เช่น ความรู้สึกที่ลูกค้ารับรู้ถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และสร้างขึ้นโดยคุณภาพการ
ทางานรวมถึงมารยาทในการให้บริการ
Kang & James (2004) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ถูกมองว่าเป็นตัวกรองในแง่ของการรับรู้ของ
ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพ

5

Hsiong-Ming (2011) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรจึงเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ของ
ประสบการณ์การแสดงผลความเชื่อความรู้สึกและความรู้ทั้งหมดที่ผู้คนมีเกี่ยวกับ องค์กร
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรือ่ งคุณภาพระบบ
Raietal (2002) กล่าวว่า คุณภาพของระบบและคุณภาพข้อมูลเป็นตัวกาหนดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
Roca (2006) กล่าวว่า ข้อมูลที่มีคุณภาพและคุณภาพของระบบเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจ
Gu (2009) กล่าวว่า การรับรู้ความสะดวกในการใช้งานมีผลต่อความไว้วางใจในบริการ
ธนาคารบนมือถือ
Lee & Chung (2009) กล่าวว่า คุณภาพของระบบมีผลกระทบอย่างมากต่อความไว้วางใจ
จากผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในบริบทของการยอมรับเทคโนโลยี
Kimetal (2004) กล่าวว่า ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลความสะดวกในการใช้งานการนา
ทางและการแสดงภาพ ลักษณะเหล่านี้อาจสร้างความประทับใจครั้งแรกของผู้ใช้ต่อเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
Kim (2004) กล่าวว่า คุณภาพของระบบสะท้อนถึงความเร็วในการเข้าถึงความสะดวกในการ
ใช้การนาทางและรูปลักษณ์ของธนาคารบนมือถือ
Vance (2008) กล่าวว่า คุณภาพของระบบรวมถึงโครงสร้างการนาทางและการแสดงภาพ
จะส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้ในเทคโนโลยีด้านมือถือ นอกจากนี้คุณภาพของระบบอาจส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ที่ได้รับ คุณภาพของระบบต่าจะช่วยลดความคาดหวังของผู้ใช้ในการได้รับผลบวก
ในอนาคต
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรือ่ งความพึงพอใจ
Amin & Isa (2008) กล่าวว่า ความสามารถของธนาคารในการส่งมอบผลประโยชน์เหล่านี้
อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาและขยายฐานลูกค้า
ธนาคารอิสลามจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินบริการทางการเงินและมีระบบที่
จะปรับปรุงและปรับปรุงความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
Levesque & McDougall (1996) กล่าวว่า ความสะดวกและความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคารเป็นปัจจัยสาคัญสองประการที่น่าจะมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
Oliver (1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน หากประสิทธิภาพการรับรู้ตรงหรือแม้กระทั่งเกินความ
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คาดหวังของลูกค้าในการให้บริการพวกเขาพอใจ ถ้าไม่ได้พวกเขาไม่พอใจ ภายใต้ทฤษฎีนี้ผู้บริโภค
คาดหวังถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ ความคาดหวังเหล่านี้มาจากประสบการณ์ที่
ผ่านมากับตัวผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอื่น ๆ และทัศนคติและ
ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ของผู้บริโภค
Bhattacherjee (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือปัจจัยที่ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้
งานต่อเนื่อง
Anderson (1994); Bayus (1992) และ Homburg & Giering (2001) กล่าวว่า การให้
ความสาคัญกับบริการความพึงพอใจอาจถูกกาหนดให้เป็นเงื่อนไขของลูกค้าที่เกิดจากความรู้สึกซึ่ง
เป็นผลมาจากการประเมินทุกแง่ทุกมุมที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับผู้ให้บริการมากกว่าการเป็น
สถานการณ์เฉพาะธุรกรรม
Anderson (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่สะสมจะสะท้อนถึงการแสดงผลที่เกิดขึ้นจาก
ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการของ บริษัท ซึ่งก็คือลูกค้าต้องได้รับประสบการณ์กับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อกาหนดระดับความพึงพอใจตามประสบการณ์ปัจจุบันและที่ผ่านมา
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับตัวแปรเรือ่ งความภักดี
Chaudhuri & Holbrook (2001) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ วัดระดับความมุ่งมั่น
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้าในขณะที่ความจงรักภักดีในพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่เปิดเผยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ / แบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ซื้อซ้า
Fournier (1998) กล่าวว่า ความจงรักภักดีถูกจัดอยู่ในทัศนคติ และความภักดีทางพฤติกรรม
Oliver (1999) กล่าว่า ความจงรักภักดีเป็นความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการซื้อสินค้า/บริการที่
ต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแม้จะมีอิทธิพลในสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดที่อาจ
มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคมีความภักดีในกระบวนการต่อเนื่อง:
ประการแรก ด้านประสิทธิภาพแบรนด์ ประการที่สอง ความชอบแบรนด์, พฤติกรรมที่สาม ต้องการ
ซื้อตราสินค้าใหม่ และสุดท้าย ความมุ่งมั่นในการดาเนินการซื้อคืน
Engel (1982) กล่าวว่า ความจงรักภักดีของตราสินค้าเป็นสิทธิพิเศษทัศนคติและการ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกในช่วงเวลาหนึ่งโดย
ผู้บริโภค
Srinivasan (2002) และ Anderson & Srinivasan (2003) กล่าวว่า ได้กาหนดความ
จงรักภักดีต่อ e-retailers (e-loyalty) ในฐานะทัศนคติที่ดีของลูกค้าต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยซึ่งส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้า
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Zeithaml (1996) กล่าวว่า การวัดความจงรักภักดี ทาได้โดยดูที่จานวนลูกค้าที่ยังคงซื้อจาก
บริษัท อย่างต่อเนื่องจากทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างขึ้นสาหรับพวกเขา ความ
จงรักภักดีจึงถูกกาหนดให้เป็นทัศนคติและพฤติกรรม
Reichheld (1993) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในเป็นการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไป
Ladhari (2011) กล่าวว่า ในธุรกิจการธนาคารลูกค้ามักจะมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการซื้อตาม
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งนาไปสู่ความภักดีหรือความปรารถนาที่จะเปลี่ยน
Jacoby & Kyner (1973) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นซื้อที่ไม่สุ่มแสดงให้เห็นในช่วงเวลา
ตามหน่วยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่น ๆ ทั้งในนามของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแบรนด์ทางเลือกจากของแบรนด์ที่คล้ายกัน ดังนั้นจึงเป็นไปตามที่ลูกค้าที่
จงรักภักดีต่อธนาคารของตนเป็นผู้ที่ยังคงอยู่กับผู้ให้บริการรายเดียวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากผู้ให้บริการและแนะนาธนาคารต่อผู้อื่น
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างธนาคารแบบดั้งเดิมกับอินเทอร์เน็ต ของ Flavián, Guinalíu & Torres (2005)
พบว่า ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินมีผลต่อความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการ
ประเมินว่าความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับภาพลักษณ์นี้แสดงออกในการกระจายตัวของ
บริการทางการเงินด้วยช่องทางแบบดั้งเดิมและในการจัดจาหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารนิวซีแลนด์
ของ Gan, Clemes, Wei & Kao (2011) พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารมีบทบาทในเชิงบวกและมี
นัยสาคัญในฐานะผู้ดูแลระหว่างมิติคุณภาพบริการ (ปฏิสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลลัพธ์
เครือข่าย และคุณภาพการให้กู้ยืม) และคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าในบริบทของภาคธนาคารของนิวซีแลนด์
จากการศึกษาเรื่องการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้: มุมมองของมาเลเซีย ของ
Poon (2007) พบว่าปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและความสะดวกสบายมีบทบาท
สาคัญในการกาหนดความยอมรับของผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในส่วนที่แตกต่างกันของ
กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้
จากการศึกษาเรื่องการตรวจสอบเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความไว้วางใจครั้งแรกในการให้บริการ
ธนาคารบนมือถือ ของ Zhou (2011) พบว่าการประกันโครงสร้างและคุณภาพข้อมูลเป็นปัจจัยหลักที่
มีผลต่อความไว้วางใจครั้งแรกในขณะที่คุณภาพข้อมูลและคุณภาพของระบบส่งผลกระทบต่อ
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ประโยชน์ที่ได้รับ ความไว้วางใจครั้งแรกจะมีผลต่อความสามารถในการรับรู้และปัจจัยทั้งสองนี้
คาดการณ์ความตั้งใจในการใช้งาน ดังนั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจาเป็นต้องเน้นการปรับปรุงความ
ไว้วางใจครั้งแรกเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้และการใช้งานระบบธนาคารบนมือถือ
จากการศึกษาเรื่องความต้านทานแรงจูงใจความไว้วางใจและความตั้งใจที่จะใช้บริการทาง
การเงินเคลื่อนที่ ของ Chemingui, Hajer & lallouna (2013) พบว่าปัจจัยหลักของความต้านทาน
ต่อการยอมรับบริการทางการเงินบนมือถือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในความ
ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดโดยการใช้บริการนี้กับลูกค้าที่ใช้ในการตั้งสาขา ผลการวิจัยยัง
พบว่าปัจจัยหลักที่เร่งให้เกิดการใช้บริการนี้คือความเข้ากันได้กับความต้องการพฤติกรรมและนิสัยของ
ลูกค้าโอกาสที่จะใช้มันเป็นการส่วนตัวบนพื้นฐานของการทดลองความรู้สึกด้านอารมณ์โดยความรู้สึก
พึงพอใจเมื่อใช้มันและ คุณภาพของระบบซึ่งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ
จาการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านคุณภาพระหว่างลูกค้าที่ทาธุรกรรมและ
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ของ Yen (2014) พบว่าความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบมี
ความสาคัญมากกว่าสาหรับลูกค้าที่ทาธุรกรรม แต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและความพึงพอใจด้านคุณภาพ
บริการมีความสาคัญสาหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
จากผลการศึกษาเรื่องอะไรทาให้ลูกค้าธนาคารบนมือถือภักดี ของ Thakur (2014) พบว่าผล
จากการยืนยันความภักดีของลูกค้า m-banking จะได้รับผลกระทบจากความพึงพอใจจากบริการ mbanking โดยตรง ผลลัพธ์ยังยืนยันผลกระทบโดยตรงและเป็นบวกจากการใช้งานและการบริการ
ลูกค้าในด้านความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไรก็ตามโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความ
ไว้วางใจ นอกจากนี้ผลกระทบโดยตรงจากความไว้วางใจต่อความภักดีพบว่าไม่มีนัยสาคัญ ผลลัพธ์
เหล่านี้มีนัยหลายประการสาหรับธนาคารเหล่านั้นที่ต้องการเพิ่มความจงรักภักดีในช่อง m-banking
ประการแรกการใช้งานมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อความพึงพอใจและความภักดี
จาการศึกษาเรื่องธนาคารอิสลามตรงกันข้ามกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์
ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในประเทศมาเลเซีย ของ Amin, Isa
& Fontaine (2013) พบว่าความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจภาพลักษณ์ความไว้วางใจและความ
ภักดีของลูกค้าต่อลูกค้ามุสลิมและมิใช่มุสลิมในประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความ
พึงพอใจและภาพลักษณ์ของลูกค้าและผลกระทบจากความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพลักษณ์มี
มากกว่าสาหรับมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิม ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่สูงขึ้นสาหรับ
ลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมีแนวโน้มที่จะติดอยู่กับผู้ให้บริการทางการเงิน
เดียวกันเมื่อพวกเขาพอใจแล้ว ในแง่นี้ลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติในการตัดสินใจและเน้น
ประโยชน์ที่จะได้รับจากธนาคารของตน
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จาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของนักศึกษาในอุตสาหกรรมธนาคารกานา
ของ Narteh (2013) พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารและความพร้อมใช้งาน
ของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับความภักดีของธนาคารนักศึกษา แต่ไม่ได้รับรู้ถึง
คุณภาพของบริการ
2.6 สมติฐานงานวิจยั
H1 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพระบบของผู้ใช้บริการโมบาย
แบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
H2 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งใน
กรุงเทพมหานคร
H3 การรับรู้คุณภาพระบบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งใน
กรุงเทพมหานคร
H4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
2.7 กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวความคิด

บทที่ 3
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึง
พอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย เสนอวิธีการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจัย
3.2 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือสาหรับการทาวิจัย
3.4 ความเชื่อมั่น และความตรงของเนื้อหา
3.5 สถิติและการวิเคราะห์
3.1 การออกแบบงานวิจยั
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึง
พอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Empirical Research) ด้วยการใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
3.2.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ทาการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างดังนี้
3.2.2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในกรุงเทพมหานครมีจานวน 5,681,997
(สถิติจานวนประชากรและบ้าน, 2560) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเกิน 1,000,000 คน จึงนาค่า ∞ เพื่อ
นามาเปิดตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน
±5% ทาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
3.2.2.2 การเลือกตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) เป็นการสุ่มตามความสะดวก (Convenience
Sampling)ได้สุ่มพื้นที่ ทั้งหมด 4 เขต จากผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
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เขตตลิ่งชัน
เขตบางรัก
เขตบางเขน
เขตคลองเตย

จานวน 100 คน
จานวน 100 คน
จานวน 100 คน
จานวน 100 คน

3.3 เครื่องมือสาหรับการวิจยั
3.3.1 ที่มาของแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1: แสดงแหล่งที่มาข้อคาถาม
ข้อคาถาม
ภาพลักษณ์ธนาคาร
การเข้าถึงบริการ
1.ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ กับธนาคารนี้
ทาได้ง่าย
2.ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารนี้ใช้เวลาน้อย
3.การทาธุรกรรมที่สาขารวมถึงการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น
ของธนาคารนี้ ทาให้ท่านได้รับความสะดวก
บริการทีน่ าเสนอ
4.ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้มีความน่าสนใจ
5.ธนาคารนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีจากการออม
6.ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของลูกค้าได้
7.ธนาคารนี้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ความปลอดภัย
8.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
9.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของเงินฝาก
10.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ

แหล่งที่มา

Rafael Bravo Teresa
Montaner José M. Pina,
(2009)
Carlos Flavián Miguel
Guinalíu Eduardo
Torres, (2005)
Rafael Bravo Teresa
Montaner José M. Pina,
(2009)
Carlos Flavián Miguel
Guinalíu Eduardo
Torres, (2005)
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงแหล่งที่มาข้อคาถาม
ข้อคาถาม
ชื่อเสียง
11.โดยรวมแล้วท่านเชื่อว่าธนาคารนี้จะทาตามสัญญาที่ลูกค้าให้
ไว้เสมอ
12.ธนาคารนี้มีชื่อเสียงดี
13.ชื่อเสียงของธนาคารนี้ดีกว่าของธนาคารอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขัน
ความน่าเชือ่ ถือ
14.ท่านเชื่อถือธนาคารนี้ ว่าจะให้บริการทาธุรกรรมด้านต่างๆได้
ดี
15.ท่านมีความเชื่อถือว่าธนาคารนี้จะสามารถ ให้บริการได้ อย่าง
ถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด
16.ท่านไว้วางใจที่จะใช้บริการทาธุรกรรมผ่านธนาคารนี้
17.ท่านเชื่อในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารนี้
18.ท่านเชื่อว่าธนาคารนี้ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและการทาธุรกรรม
คุณภาพระบบ
1.ท่านสามารถเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ได้อย่างรวดเร็ว
2. เป็นเรื่องง่ายสาหรับท่านที่จะเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของธนาคาร
นี้
3.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีความน่าเชื่อถือสูง
4.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตอบสนองได้รวดเร็ว
5. โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีบริการที่หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
6.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับการ
ให้บริการที่ดี
7.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มา
Carlos Flavián Miguel
Guinalíu Eduardo Torres,
(2005)
Rafael Bravo Teresa
Montaner José M. Pina,
(2009)
Carlos Flavián Miguel
Guinalíu Eduardo Torres,
(2005)
Rafael Bravo Teresa
Montaner José M. Pina,
(2009)

Parmita Saha Atanu K.
Nath Esmail SalehiSangari, (2012)
Tao Zhou Hongxiu Li
Yong Liu, (2010)

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงแหล่งที่มาข้อคาถาม
ข้อคาถาม
ความพึงพอใจ
1.ท่านพึงพอใจที่ตัดสินใจใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้
2.ประสบการณ์ในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งธนาคารนี้ของ
ท่านเป็นที่น่าพอใจ
3.โดยรวมแล้วท่านพอใจกับการใช้งานโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
4.โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้โมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
ความจงรักภักดี
1.ท่านใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็นทางเลือกแรก
2.ท่านจะใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ต่อไปในอนาคต
3.ท่านใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็นประจา
4.ท่านจะแนะนาคนในครอบครัวใช้งานโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
5.ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้

แหล่งที่มา

Rakhi Thakur , (2014)

Praveen Goyal , Udayan
Chanda . (2016)
Carla Ruiz-Mafe Jose MartíParreño Silvia Sanz-Blas ,
(2014)
Deniz Yüncü , (2015)

3.3.2 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
การทาวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม
ที่ถูกสร้างขึ้นจากการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเครื่องมือออกเป็น 5
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นรายเดือน อาชีพ ธุรกรรมหรือบริการของธนาคารที่ใช้มากที่สุดในรอบ 2 เดือน
ที่ผ่านมา ธนาคารที่ใช้บริการเป็นประจา/มากที่สุด 3 อันดับแรก ธนาคารที่ใช้บริการ/ติดต่อธุรกรรม
“ผ่านโมบายแบงกิ้ง” มากที่สุดในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา 3 อันดับแรก
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร แบ่งเป็น 5ด้าน
ประกอบด้วย การเข้าถึงบริการ จานวน 3 ข้อ ผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ จานวน4 ข้อ ความ

14

ปลอดภัย จานวน 3 ข้อชื่อเสียง จานวน 3 ข้อ ความน่าเชื่อถือ จานวน 5 ข้อ โดยคาถามเป็น แบบ
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพระบบ จานวน 7 ข้อ โดยคาถาม
เป็น แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ จานวน 4 ข้อ โดยคาถามเป็น
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดี จานวน 5 ข้อ โดยคาถามเป็น แบบ
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
โดยข้อคาถามส่วนที่2 ถึงส่วนที่ 5 ถูกประเมินด้วยค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านกลางๆ / เฉยๆ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ใช้วิธีการแปรผลเป็นลักษณะแบบสอบถามค่าเฉลี่ยในการอภิปราย จากการคานวณจากสูตร
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ที่มีค่าสูงสุด – ที่มีค่าต่าสุด จานวนชั้น = 0.8 เกณฑ์การแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2548)
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 มาก
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยวิธีการดังนี้
1.ศึกษาค้นคว้าจาก เอกสาร และงานวิจัยต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
2.สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุบกับกรอบความคิดที่กาหนดไว้และหางานวิจัยสนับสนุน
3.นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาและนาส่งตรวจสอบความ
ถูกต้อง
5.นาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจค่า IOC ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญยพงศ์ เที่ยงธรรม
- ผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารสานักงานเขตสุรวงศ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
และนาเสนอแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาให้อนุมัติ ก่อนนาแจก
5.แจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
6.ปรับปรุงแก้ไขนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนการแจกแบบสอบถาม
7.แจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด
3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนื้อหาผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาแบบสอบถามให้ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.2: ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า)
ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ
การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร
ตัวแปรตาม
การรับรู้คุณภาพของระบบ
ความพึงพอใจ
ความภักดี
รวม

จานวนตัวชีว้ ดั

ค่าอัลฟ่า
แสดงความเชื่อมัน่
N = 30

ค่าอัลฟ่า
แสดงความเชื่อมัน่
N = 400
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.875

.796

7
4
5
34

.913
.881
.883
.837

.915
.864
.898
.756

ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของคาถามแต่ละด้านและค่าความ เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า
0.7-1.00 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
เรียบร้อย สรุปได้ว่าแบบสอบถามนี้ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Hair, Black,
Babin, Anderson & Tatham, 2006)
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3.5 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้
ดังนี้ คือ
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้ คือ
3.5.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ธุรกรรมที่ใช้บริการมากที่สุด ธนาคารที่ท่านใช้บริการมากที่สุด ธนาคารที่
ท่านใช้บริการผ่านโมบายแบงกิ้งมากที่สุด เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและการจัดอันดับ
เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการบรรยายถึงจานวนตัวอย่างจาแนกตาม
คุณสมบัติ เท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ
3.5.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร การรับรู้
คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิจัย
กาหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ต้องการทราบจานวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับ
ความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
3.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิงสาหรับการอธิบายผลการศึกษาของ ตัวอย่าง
ในเรื่องต่อไปนี้
3.5.2.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิพลการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ
และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 สรุปผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
4.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผล
ต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งใน
กรุงเทพมหานคร
4.3 การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลและการทดสอบสมมติฐาน
4.4 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
4.1 สรุปผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 400)
ตัวแปร/ตัวชีว้ ดั
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า20 ปี
20- 29 ปี
30- 39 ปี
40- 49 ปี
50- 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

121
279
400

30.3
69.8
100.0

9
130
139
59
54
9
400

2.3
32.5
34.8
14.8
13.5
2.3
100.0
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 400)
ตัวแปร/ตัวชีว้ ดั
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4 .รายได้สว่ นตัวเฉลีย่ เป็นรายเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 70,000 บาท
70,001 –90,000 บาท
90,001 ขึ้นไป
รวม
5. อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานหน่วยงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม
6. ธุรกรรมหรือบริการทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ดุ
บริการถอน/โอนเงิน
บริการสินเชื่อ/ชาระสินเชื่อ
ชาระค่าสาธารณูปโภค
ซื้อ/ขาย กองทุน
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

208
171
400

52.0
42.8
100.0

9
107
124
67
49
44
400

2.3
26.8
31.0
16.8
12.3
11.0
100.0

76
51
189
55
29
400

19.0
12.8
47.3
13.8
7.3
100.0

236
37
78
33
16
400

59.0
9.3
19.5
8.3
4.0
100.0
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 400)
ตัวแปร/ตัวชีว้ ดั
7. ธนาคารทีท่ า่ นใช้บริการเป็นประจามากทีส่ ุด
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม
8. ธนาคารทีท่ า่ นใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม
“ผ่านโมบายแบงกิ้ง” เป็นประจามากทีส่ ดุ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารธนชาต
ธนาคารออมสิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

90
84
78
64
28
18
16
14
7
1
400

22.5
21
19.5
16
7
4.5
4
3.5
1.8
0.3
100.0

121
95
77
51
22
14
12
7
1
400

30.3
23.8
19.3
12.8
5.5
3.5
3
1.8
0.3
100.0

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาจาก
ตารางที่ 4.1 พบว่า
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ด้านเพศ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 เป็นเพศหญิง จานวน 279 คน และร้อยละ
30.3 เป็นเพศชาย จานวน 121 คน
ด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 34.8 มีอายุ 30- 39 ปี จานวน 139 คน
ลาดับถัดมาร้อยละ 32.5 มีอายุ 20- 29 ปี จานวน 130 คน ร้อยละ 14.8 มีอายุ 40-49 ปี จานวน
59 คน ร้อยละ 13.5 มีอายุ 50-59 ปี จานวน 54 คน และร้อยละ 2.3 มีอายุต่ากว่า 20 ปี และ
อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คนเท่ากัน
ด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 52 การศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 208 คน ลาดับถัดมาร้อยละ 42.8 การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 171
คน และร้อยละ 21 การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 21 คน
ด้านรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นรายเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 31 มี
รายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาท จานวน 124 คน ลาดับถัดมา ร้อยละ26.8 มีรายได้เฉลี่ย 10,00130,000 บาท จานวน 107 คน ร้อยละ16.8 มีรายได้เฉลี่ย 50,001-70,000 บาท จานวน 67 คน ร้อย
ละ12.3 มีรายได้เฉลี่ย 70,001-90,000 บาท จานวน 49 คน ร้อยละ 11 มีรายได้เฉลี่ย 90,001 ขึ้นไป
จานวน 44 คน และร้อยละ 2.3 มีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 9 คน
ด้านอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชีพพนักงาน
หน่วยงานเอกชน จานวน 189 คน ลาดับถัดมาร้อยละ 19 ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 76 คน ร้อยละ 13.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวน 55 คน ร้อยละ 12.8
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐ จานวน 51 คน ร้อยละ 7.3 ประกอบอาชีพอื่นๆ อาทิเช่น
นักศึกษา จานวน 29 คน
ด้านธุรกรรมหรือการบริการของธนาคารที่ท่านใช้บริการมากที่สุดในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 ใช้บริการถอนเงิน/โอนเงิน จานวน 236 คน ลาดับถัด
มาร้อยละ 19.5 ใช้บริการชาระค่าสาธารณูปโภค จานวน 78 คน ร้อยละ9.3 ใช้บริการสินเชื่อ/ชาระ
สินเชื่อ จานวน 37 คน ร้อยละ 8.3 ใช้บริการซื้อ/ขาย กองทุน จานวน 33 คน และร้อยละ 4 ใช้
บริการด้านอื่นๆ อาทิเช่นขอเอกสารทางการเงิน บัตรเครดิต จานวน 16 คน
ด้านธนาคารที่ท่านใช้บริการเป็นประจา/มากที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ
22.5 เลือกธนาคารกสิกรไทย จานวน 90 คน ลาดับถัดมา ร้อยละ 21 เลือกธนาคารไทยพาณิชย์
จานวน 84 คน ร้อยละ 19.5 เลือกธนาคารกรุงไทย จานวน 78 คน ร้อยละ 16 เลือกธนาคาร
กรุงเทพจานวน 64 คน ร้อยละ 7 เลือกธนาคารทหารไทย จานวน 28 คน ร้อยละ 4.5 เลือกธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จานวน 18 คน ร้อยละ 4 เลือกธนาคารออมสิน จานวน 16 คน ร้อยละ 3.5 เลือก
ธนาคารธนชาต จานวน 14 คน ร้อยละ 1.8 เลือกธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวน 7 คน และ
ร้อยละ 0.3 เลือกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 1 คน
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ด้านธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม“ผ่านโมบายแบงกิ้ง” เป็นประจามากที่สุด
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 30.3 เลือกธนาคารกสิกรไทย จานวน 121 คน ลาดับ
ถัดมาร้อยละ 23.8 เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน 95 คน ร้อยละ 19.3 เลือกธนาคารกรุงไทย
จานวน 77 คน ร้อยละ 12.8 เลือกธนาคารกรุงเทพ จานวน 51 คน ร้อยละ 5.5 เลือกธนาคารทหารไทย จานวน 22 คน ร้อยละ 3.5 เลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จานวน 14 คน ร้อยละ 3.0 เลือก
ธนาคารธนชาต จานวน 12 คน ร้อยละ 1.8 เลือกธนาคารออมสิน จานวน 7 คน และร้อยละ 0.3
เลือกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จานวน 1 คน
4.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคารทีส่ ง่ ผลต่อการ
รับรู้คณ
ุ ภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผูใ้ ช้บริการโมบายแบงกิง้ ในกรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง
ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมี 5 ด้าน
คือ ด้านการเข้าถึงบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ ด้านความปลอดภัย ด้านชื่อเสียง และ
ด้านความน่าเชื่อถือ ระดับความคิดเห็นการรับรู้คุณภาพระบบ ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็นความภักดี
ตารางที่ 4.2: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร (n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร

ค่าเฉลีย่

ด้านการเข้าถึงบริการ
ด้านชื่อเสียง
ด้านความปลอดภัย
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ
ค่าเฉลีย่ การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร

4.5508
4.2967
4.2667
4.2550
3.9825
4.2703

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.43920
.52271
.56245
.50300
.55720
.34835

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ดุ

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านการเข้าถึงบริการมี
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ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านชื่อเสียงมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ลาดับถัดมา ด้านความปลอดภัยมีระดับความคิดเห็น มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ด้านความน่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ มีระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และผลรวม
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27
ตารางที่ 4.3: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านการเข้าถึงบริการ (n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ด้านการเข้าถึงบริการ
ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการ
ธนาคารนี้ใช้เวลาน้อย
ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการ
ต่างๆ กับธนาคารนี้ทาได้ง่าย
การทาธุรกรรมที่สาขารวมถึงการทา
ธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นของธนาคารนี้ ทา
ให้ท่านได้รับความสะดวก
ค่าเฉลีย่ ด้านการเข้าถึงบริการ

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.6425

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.64477

4.5675

.60112

มากที่สุด

4.4425

.65786

มากที่สุด

4.5508

.43920

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
การเข้าถึงบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร
ด้านการเข้าถึงบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อ
คาถาม พบว่า ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารนี้ใช้เวลาน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ กับธนาคารนี้ทาได้ง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด การทาธุรกรรมที่สาขารวมถึงการทาธุรกรรมผ่าน
ช่องทางอื่นของธนาคารนี้ ทาให้ท่านได้รับความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

23

ตารางที่ 4.4: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ
(n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีน่ าเสนอ
ธนาคารนี้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
เป็นนวัตกรรมใหม่
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้มี
ความน่าสนใจ
ธนาคารนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีจากการออม
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้
สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ
ลูกค้าได้
ค่าเฉลีย่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่
นาเสนอ

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.2150

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.87790

4.1825

.80984

มาก

3.9275
3.6050

.87416
.93067

มาก
มาก

3.9825

.55720

มาก

มาก

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้
ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม พบว่า ธนาคารนี้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคารนี้มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ธนาคารนี้ให้
ผลตอบแทนที่ดีจากการออม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคารนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก
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ตารางที่ 4.5: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านความปลอดภัย (n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ด้านความปลอดภัย
ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของเงินฝาก
ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้ใช้บริการ
ธนาคารนี้มีความปลอดภัยในการทา
ธุรกรรม
ค่าเฉลีย่ ด้านความปลอดภัย

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.4850
4.3500

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.64484
.81496

3.9650

.80023

มาก

4.2667

.56245

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด
มากทีส่ ุด

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม
พบว่า ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของเงินฝาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
ที่สุด ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด ธนาคารนี้มีความปลอดภัยในการทาธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น มาก
ตารางที่ 4.6: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านชื่อเสียง (n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ด้านชือ่ เสียง
ธนาคารนี้มีชื่อเสียงดี
โดยรวมแล้วท่านเชื่อว่าธนาคารนี้จะทา
ตามสัญญาที่ลูกค้าให้ไว้เสมอ
ชื่อเสียงของธนาคารนี้ดีกว่าของธนาคาร
อื่นๆที่เป็นคู่แข่งขัน
ค่าเฉลีย่ ด้านชื่อเสียง

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.3525
4.3225

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.65139
.76482

4.2150

.71066

มาก

4.2967

.52271

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด
มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ชื่อเสียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านชื่อเสียง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม พบว่า ธนาคารนี้
มีชื่อเสียงดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด โดยรวมแล้วท่านเชื่อว่า
ธนาคารนี้จะทาตามสัญญาที่ลูกค้าให้ไว้เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
ที่สุด ชื่อเสียงของธนาคารนี้ดีกว่าของธนาคารอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น มาก
ตารางที่ 4.7: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้านความน่าเชื่อถือ (n = 400)
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ด้านความน่าเชื่อถือ
ท่านไว้วางใจที่จะใช้บริการทาธุรกรรมผ่าน
ธนาคารนี้
ท่านเชื่อว่าธนาคารนี้ให้ความสาคัญกับ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและ
การทาธุรกรรม
ท่านเชื่อในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
จากธนาคารนี้
ท่านเชื่อถือธนาคารนี้ ว่าจะให้บริการทา
ธุรกรรมด้านต่างๆได้ดี
ท่านมีความเชื่อถือว่าธนาคารนี้จะสามารถ
ให้บริการได้ อย่างถูกต้องปราศจาก
ข้อผิดพลาด
ค่าเฉลีย่ ด้านความน่าเชือ่ ถือ

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.3125

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.71141

4.3075

.67385

มากที่สุด

4.3050

.67685

มากที่สุด

4.2450

.70443

มากที่สุด

4.1050

.80349

มาก

4.2550

.50300

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม
พบว่า ท่านไว้วางใจที่จะใช้บริการทาธุรกรรมผ่านธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับความ
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คิดเห็น มากที่สุด ท่านเชื่อว่าธนาคารนี้ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและ
การทาธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.307 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ท่านเชื่อในความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.305 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ท่าน
เชื่อถือธนาคารนี้ ว่าจะให้บริการทาธุรกรรมด้านต่างๆได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด ท่านมีความเชื่อถือว่าธนาคารนี้จะสามารถ ให้บริการได้ อย่างถูกต้องปราศจาก
ข้อผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.10 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
ตารางที่ 4.8: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้คุณภาพระบบ (n = 400)
การรับรู้คณ
ุ ภาพระบบ

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.6275

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.49937

ท่านสามารถเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้ได้อย่างรวดเร็ว
เป็นเรื่องง่ายสาหรับท่านที่จะเข้าถึงโมบาย
แบงกิ้งของธนาคารนี้
โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตอบสนองได้
รวดเร็ว
โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีความ
น่าเชื่อถือสูง
โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ว
โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ออกแบบได้
อย่างเหมาะสมกับการให้บริการที่ดี
โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีบริการที่
หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้เป็นอย่างดี
ค่าเฉลีย่ ด้านการรับรู้คุณภาพระบบ

4.5675

.50605

มากที่สุด

4.5000

.58810

มากที่สุด

4.4550

.56014

มากที่สุด

4.3900

.66634

มากที่สุด

4.3500

.63127

มากทีส่ ุด

4.1825

.68217

มาก

4.4389

.48363

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ จากตาราง ที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้คุณภาพระบบ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้คุณภาพระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ
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ความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม พบว่า ท่านสามารถเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้ได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด เป็นเรื่องง่าย
สาหรับท่านที่จะเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตอบสนองได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีความน่าเชื่อถือสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น มากที่สุด โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.39
อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับการ
ให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้
มีบริการที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่
ในระดับความคิดเห็น มาก
ตารางที่ 4.9: ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจ (n = 400)
ความพึงพอใจ

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.4625

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.58262

โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการ
ใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตรงตาม
ความคาดหวังของท่าน
ประสบการณ์ในการใช้บริการโมบายแบ
งกิ้งธนาคารนี้ของท่านเป็นที่น่าพอใจ
ท่านพึงพอใจที่ตัดสินใจใช้งานโมบายแบ
งกิ้งของธนาคารนี้
โดยรวมแล้วท่านพอใจกับการใช้งานโม
บายแบงกิ้งของธนาคารนี้
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ

4.5425

.56479

มากที่สุด

4.5025

.57080

มากที่สุด

4.3450

.54930

มากที่สุด

4.4631

.47762

มากทีส่ ดุ

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม พบว่า ประสบการณ์ในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งธนาคารนี้
ของท่านเป็นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ท่านพึงพอใจที่
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ตัดสินใจใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
ที่สุด โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตรงตามความคาดหวัง
ของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด โดยรวมแล้วท่านพอใจกับการใช้
งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด
ตารางที่ 4.10: ระดับความคิดเห็นของความภักดี (n = 400)
ความภักดี
ท่านใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้
เป็นประจา
ท่านจะใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้
ต่อไปในอนาคต
ท่านใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็น
ทางเลือกแรก
ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดใช้งานโมบาย
แบงกิ้งของธนาคารนี้
ท่านจะแนะนาคนในครอบครัวใช้งานโม
บาย
แบงกิ้งของธนาคารนี้
ค่าเฉลีย่ ความภักดี

ค่าเฉลีย่

แปลความหมาย

4.5025

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.62927

4.3100

.79718

มากที่สุด

4.1675

.94163

มาก

4.0575

.83723

มาก

4.0025

.83320

มาก

4.2080

.68623

มาก

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของความภักดี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความภักดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก
ทีส่ ุด เมื่อพิจารณาจากข้อคาถาม พบว่า ท่านใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็นประจา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ท่านจะใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ต่อไปใน
อนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ท่านใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคาร
นี้เป็นทางเลือกแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิด
ใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านจะ
แนะนาคนในครอบครัวใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับความ
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คิดเห็นมาก
4.3 การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์อิทธิพลการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้
คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร (IMA) การรับรู้คุณภาพระบบ (QUA) ความพึงพอใจ (SAT)
และความภักดี (LOY)
ตารางที่ 4.11: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และ ค่า t-value

QUA
SAT
IMA
IMA

Path Diagram
SAT
LOY
QUA
SAT

Path Coefficients
0.75
0.60
0.37
0.07

t-values
21.18
11.69
7.35
1.86

จากการวิเคราะห์ค่า t-value ต้องมีค่ามากกว่า 1.96 ถึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
(Diamantopoutos & Siguaw, 2000) พบว่า ตัวแปรการรับรู้คุณภาพระบบ มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญ ต่อตัวแปรความพึงพอใจ มากที่สุด โดยมีค่า t-value เท่ากับ 21.18 รองลงมาคือ ตัวแปร
ความพึงพอใจ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อตัวแปรความภักดี โดยมีค่า t-value เท่ากับ 11.69 ตัว
แปรการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ต่อตัวแปรการรับรู้คุณภาพระบบ โดยมี
ค่า t-value เท่ากับ 7.35 และตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญตัว
แปรความพึงพอใจ โดยมีค่า t-value เท่ากับ 1.86
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ภาพที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบาย
แบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร

31

การวิเคราะห์เส้นทางโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ดังนี้ (Hair, et al., 2010 และ Hooper, et al., 2008)
1. ค่า Relative Chi-Square ,

ต้องมีค่าน้อยกว่า 2.0

2. ค่า Chi-Square ( ) ต้องไม่มีนัยสาคัญทางสถิติดังนั้นค่า P-value ต้องมีค่าเกิน.05
3. ค่า RMSEA ต้องมีค่าน้อยว่าหรือเท่ากับ 0.05
4. ค่า GFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.95
5. ค่า AGFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.95
6. ค่า NFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.95
7. ค่า NNFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.95
8. ค่า CFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.95
จากการวิเคราะห์เส้นทางโมเดลโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ค่า Relative Chi-Square มีค่าเท่ากับ 1.427 ค่าP-value มีค่าเท่ากับ 0.13726 ค่าRMSEA
มีค่าเท่ากับ 0.033 ค่าGFI มีค่าเท่ากับ0.99 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าNFI มีค่าเท่ากับ0.98 ค่า
NNFI มีค่าเท่ากับ0.99 ค่าCFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาข้างต้น เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัว การรับรู้คุณภาพระบบ (QUA) ตัวตัวแปรความพึงพอใจ (SAT)
พบว่ามีค่า 0.75 โดยเป็นค่าที่มากที่สุด รองลงมาคือค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) ต่อตัว
แปรความภักดี (LOY) มีค่าเท่ากับ 0.60 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร (IMA)
ต่อตัวแปรการรับรู้คุณภาพระบบ (QUA) มีค่าเท่ากับ 0.39 และน้อยที่สุดคือค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร
การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร (IMA) ต่อตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) มีค่าเท่ากับ 0.07 เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านของตัวแปรภาพลักษณ์ธนาคาร (IMA) พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ (TRU) มีผลต่อตัวแปร
การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร (IMA) มากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ0.44 รองลงมาคือ ด้านชื่อเสียง มีค่า
เท่ากับ 0.33 ด้านการเข้าถึงบริการ มีค่าเท่ากับ 0.31 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ มีค่าเท่ากับ
0.28 และน้อยที่สุดคือด้านความปลอดภัย มีค่าเท่ากับ 0.25
จาการวิเคราะห์เส้นทางโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร ส่งผลต่อการรับรู้
คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร พบว่า
โมเดลทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที่ 4.12: ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ตัวแปรผลลัพธ์
ตัวแปรสาเหตุ
IMA
QUA
SAT

QUA
DE IE
0.39

0.15

SAT
LOY
TE DE IE
TE
DE IE
0.39 0.07 0.292 0.362
0.217
0.75
0.75
0.045
0.60
0.61
0.36

TE
0.217
0.045
0.60

โมเดลการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึงพอใจ และ
ความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร มีค่าความแม่นยา (Squared Multiple
Correlation for Structural Equations) เป็นดังนี้ มีความแม่นยาในการอธิบาย ตัวแปรความพึง
พอใจ มากที่สุดเท่ากับ 0.61 รองลงมามีความแม่นยาในการอธิบายตัวแปรความภักดีเท่ากับ 0.36
และความแม่นยาในการอธิบายตัวแปรการรับรู้คุณภาพระบบ เท่ากับ 0.15
4.4 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพระบบของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4.11 พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการรับรู้คุณภาพระบบของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.37 และค่า t-value เท่ากับ 7.35 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบาย
แบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4.11 พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารไม่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.07 และค่า t-value เท่ากับ 1.86 ดังนั้นผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณภาพระบบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบาย
แบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4.11 พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการรับรู้คุณภาพระบบของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.75 และค่า t-value เท่ากับ 21.18 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งใน
กรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4.11 พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการรับรู้คุณภาพระบบของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.60 และค่า t-value เท่ากับ 11.69 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน
ตารางที่ 4.13: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
ระบบของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
H2 การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
H3 การรับรู้คุณภาพระบบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร
H4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโมบาย
แบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

บทที่ 5
สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทสรุปการวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลการรับรู้คุณภาพระบบ ความพึง
พอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา
ภาพรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นข้อมูลและนาเสนอไว้ใน บทที่ 2 ข้อเสนอแนะการนาผล
การศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการศึกษาภาพรวม
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30- 39 ปี การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นราย
เดือน 30,001-50,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยส่วนใหญ่ใช้ธุรกรรมหรือ
บริการธนาคาร ด้านถอนเงิน/โอนเงิน ธนาคารที่ใช้บริการเป็นประจาและธนาคารที่ใช้บริการ/ติดต่อ
ทาธุรกรรม“ผ่านโมบายแบงกิ้ง” มากที่สุด เป็นธนาคารกสิกรไทย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ อิทธิพลการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ
ระบบ ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานครและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั้น พบว่าโมเดลเชิงสาเหตุทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.2 การอภิปราย
การอภิปรายผลการวิจัย การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพระบบ ความ
พึงพอใจ และความภักดี ของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อที่
ค้นพบจากการวิจัยเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบ กับสมมติฐานงานวิจัย
สนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจหรือกล่าวได้ว่า
การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
ผลดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Flavián, et al. (2005) พบว่า ภาพลักษณ์ของ
สถาบันการเงินมีผลต่อความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการประเมินว่าความสัมพันธ์
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ระหว่างความไว้วางใจกับภาพลักษณ์นี้แสดงออกในการกระจายตัวของบริการทางการเงินด้วยช่องทาง
แบบดั้งเดิมและในการจัดจาหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพระบบหรือกล่าว
ว่า ภาพลักษณ์ธนาคารเป็นสิ่งที่บ่งบอกการรับรู้ของผู้ใช้บริการถ้าภาพลักษณ์ธนาคารเน้นการเป็นผู้นา
ด้านเทคโนโลยี ผู้ใช้บริการก็จะรับรู้ได้ว่าคุณภาพของระบบธนาคารนี้ดี ผลดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Gan, et al. (2011) พบว่าภาพลักษณ์ของธนาคารมีบทบาทในเชิงบวกและมี
นัยสาคัญในฐานะผู้ดูแลระหว่างมิติคุณภาพบริการ (ปฏิสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลลัพธ์
เครือข่าย และคุณภาพการให้กู้ยืม) และคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าในบริบทของภาคธนาคารของนิวซีแลนด์
ผลการวิจัยที่พบว่า การับรู้คุณภาพระบบมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ หรือกล่าวได้ว่าถ้า
คุณภาพของระบบดี จะทาให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการใช้บริการ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ของ Yen (2014) พบว่าความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบมีความสาคัญมากกว่า
สาหรับลูกค้าที่ทาธุรกรรม แต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและความพึงพอใจด้านคุณภาพบริการมีความสาคัญ
สาหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amin, et al. (2013) พบว่าความแตกต่าง
ระหว่างความพึงพอใจภาพลักษณ์ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าต่อลูกค้ามุสลิมและมิใช่
มุสลิมในประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของลูกค้า
และผลกระทบจากความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพลักษณ์มีมากกว่าสาหรับมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิม ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่สูงขึ้นสาหรับลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ใช่
มุสลิมมีแนวโน้มที่จะติดอยู่กับผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกันเมื่อพวกเขาพอใจแล้ว ในแง่นี้ลูกค้าที่
ไม่ใช่มุสลิมมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติในการตัดสินใจและเน้นประโยชน์ที่จะได้รับจากธนาคารของตน
ผลการวิจัยที่พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดี หรือกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ ก็จะเกิดการแนะนาและการบอกต่อและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thakur (2014) พบว่าผลจากการยืนยันความภักดีของลูกค้า m-banking
จะได้รับผลกระทบจากความพึงพอใจจากบริการ m-banking โดยตรง ผลลัพธ์ยังยืนยันผลกระทบ
โดยตรงและเป็นบวกจากการใช้งานและการบริการลูกค้าในด้านความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไรก็ตาม
โครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจ นอกจากนี้ผลกระทบโดยตรงจากความไว้วางใจ
ต่อความภักดีพบว่าไม่มีนัยสาคัญ ผลลัพธ์เหล่านี้มีนัยหลายประการสาหรับธนาคารเหล่านั้นที่ต้องการ
เพิ่มความจงรักภักดีในช่อง m-banking ประการแรกการใช้งานมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
ความพึงพอใจและความภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Narteh (2013) พบว่าความพึงพอใจของ
ภาพลักษณ์ของธนาคารและความพร้อมใช้งานของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของธนาคาร แต่ไม่ได้รับรู้ถึงคุณภาพของบริการ
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิ
5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารมิติ ด้านความน่าเชื่อถือ มีผลมาก
ที่สุดต่อความภักดี เนื่องจากลูกค้าเชื่อว่าธนาคารที่ใช้บริการจะสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
ปราศจากข้อผิดพลาด ดังนั้นธนาคารควรอบรมให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น
5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้คุณภาพระบบมีผลต่อความพึงพอใจ อาทิเช่น โมบาย
แบงกิ้งของธนาคารนี้มีบริการหลากหลายและตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า หากธนาคาร
สามารถพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าจะพึงพอใจและภักดีต่อ
ธนาคารที่ใช้บริการ
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
5.4.1 เนื่องจาการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง ในกรุงเทพมหานคร แต่มิติด้านความน่าเชื่อถือมีค่ามาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป เป็นตัวแปรด้านความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก
ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และความภักดีต่อธนาคาร
5.4.2 ด้านการรับรู้คุณภาพของระบบ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นภาพรวม ในการทาวิจัย
ครั้งต่อไปควรศึกษาด้านการรับรู้คุณภาพระบบ โดยแยกเป็นมิติ ความสะดวกในการใช้ การออกแบบ
โมบายแบงกิ้ง การตอบสนอง ความเป็นส่วนตัว และความเชื่อมั่น เพื่อจะได้ทราบถึงมิติที่ส่งผลให้
ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารมากที่สุด
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แบบสอบถามเรื่อง
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคารทีส่ ง่ ผลต่อ การรับรู้คณ
ุ ภาพระบบ ความพึงพอ ใจ และความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริการโมบายแบงกิง้ ในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้วิจัยขอความร่วมมือท่าน โปรดตอบคาถามตามความเป็น
จริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ การ
ตอบแบบสอบถามนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ
ที่นี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2. การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคาร
ส่วนที่ 3. การรับรู้คุณภาพระบบของโมบายแบงกิ้ง
ส่วนที่ 4. ความพึงพอใจของการใช้งานโมบายแบงกิ้ง
ส่วนที่ 5. ความจงรักภักดีของใช้งานโมบายแบงกิ้ง
นิยาม โมบายแบงกิ้ง ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การทาธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ
Internet บนมือถือ ของท่านเอง เหมือนกับการทาธุรกรรมผ่านตู้ ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคารทั่ว
ประเทศ ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านใช้โมบายแบงกิ้งหรือไม่
 ใช้
 ไม่ใช้ (จบการสัมภาษณ์)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง ของท่านมากที่สุด
เพียงคาตอบเดียว
1.
เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2.
อายุ
 1) ต่ากว่า20 ปี
 2) 20- 29 ปี
 3) 30-39 ปี
 4) 40 – 49 ปี
 5) 50 – 59 ปี
 6) 60 ปีขึ้นไป
3.
ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
 2) ปริญญาตรี
 3) สูงกว่าปริญญาตรี
4.
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นรายเดือน
 1) ไม่เกิน 10,000 บาท
 2) 10,001 – 30,000 บาท
 3) 30,001 – 50,000 บาท
 4) 50,001 – 70,000 บาท
 6) 90,001 ขึ้นไป
 5) 70,001 –90,000 บาท
5.
อาชีพ
 1) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
 3) พนักงานหน่วยงานเอกชน
 4) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
 5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………
6.
ธุรกรรมหรือการบริการของธนาคารที่ท่านใช้มากที่สุดในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาคือข้อใด
(คาตอบเดียว)
 1) บริการถอน/โอนเงิน
 2) บริการสินเชื่อ/ชาระสินเชื่อ
 3) ชาระค่าสาธารณูปโภค
 4) ซื้อ/ขาย กองทุน
 5) อื่นๆ โปรดระบุ.........
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7.
โปรดระบุธนาคารที่ท่านใช้บริการเป็นประจา/มากที่สุด 3 อันดับแรก
(เลข 1 หมายถึงท่านใช้บริการเป็นประจามากที่สุดเป็นอันดับแรก ถัดไปเป็นเลข 2 และ 3ตามลาดับ)
____ 1) ธนาคารกรุงเทพ
____ 2) ธนาคารกรุงไทย
____ 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
____ 4) ธนาคารเกียรตินาคิน
____ 5) ธนาคารกสิกรไทย
____ 6) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
____ 7) ธนาคารไทยพาณิชย์
____ 8) ธนาคารทิสโก้
____ 9) ธนาคารทหารไทย
____ 10) ธนาคารธนชาต
____ 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
____ 12) ธนาคารยูโอบี
____ 13) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
____ 14) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
____ 15) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
____ 16) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
____ 17) ธนาคารออมสิน
8.
ธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม“ผ่านโมบายแบงกิ้ง”มากที่สุดในรอบ 2 เดือนที่
ผ่านมาคือ
(เลข 1 หมายถึงท่านใช้บริการเป็นประจามากที่สุดเป็นอันดับแรก ถัดไปเป็นเลข 2 และ 3ตามลาดับ)
____ 1) ธนาคารกรุงเทพ
____ 2) ธนาคารกรุงไทย
____ 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
____ 4) ธนาคารเกียรตินาคิน
____ 5) ธนาคารกสิกรไทย
____ 6) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
____ 7) ธนาคารไทยพาณิชย์
____ 8) ธนาคารทิสโก้
____ 9) ธนาคารทหารไทย
____ 10) ธนาคารธนชาต
____ 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
____ 12) ธนาคารยูโอบี
____ 13) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
____ 14) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
____ 15) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
____ 16) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
____ 17) ธนาคารออมสิน
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ส่วนที่ 2 การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านกลางๆ / เฉยๆ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ขอให้ท่านโปรดนึกถึงธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม "ผ่านโมบายแบงกิ้ง" มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
การเข้าถึงบริการ
1.ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ กับธนาคารนี้
ทาได้ง่าย
2.ขั้นตอนของการทาธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารนี้ใช้เวลา
น้อย
3.การทาธุรกรรมที่สาขารวมถึงการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น
ของธนาคารนี้ ทาให้ท่านได้รับความสะดวก
ผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ
4.ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้มีความน่าสนใจ
5.ธนาคารนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีจากการออม
6.ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนี้สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของลูกค้าได้
7.ธนาคารนี้นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ความปลอดภัย
8.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
9.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของเงินฝาก
10.ธนาคารนี้มีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1
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การรับรูภ้ าพลักษณ์ธนาคาร
ชื่อเสียง
11.โดยรวมแล้วท่านเชื่อว่าธนาคารนี้จะทาตามสัญญาที่ลูกค้า
ให้ไว้เสมอ
12.ธนาคารนี้มีชื่อเสียงดี
13.ชื่อเสียงของธนาคารนี้ดีกว่าของธนาคารอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขัน
ความน่าเชื่อถือ
14.ท่านเชื่อถือธนาคารนี้ ว่าจะให้บริการทาธุรกรรมด้านต่างๆ
ได้ดี
15.ท่านมีความเชื่อถือว่าธนาคารนี้จะสามารถ ให้บริการได้
อย่างถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด
16.ท่านไว้วางใจที่จะใช้บริการทาธุรกรรมผ่านธนาคารนี้
17.ท่านเชื่อในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารนี้
18.ท่านเชื่อว่าธนาคารนี้ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลและการทาธุรกรรม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1
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ส่วนที่ 3 การรับรูค้ ุณภาพระบบของโมบายแบงกิ้ง
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านกลางๆ / เฉยๆ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ขอให้ท่านโปรดนึกถึงธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม "ผ่านโมบายแบงกิ้ง" มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
การรับรู้คณ
ุ ภาพระบบของโมบายแบงกิง้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.ท่านสามารถเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. เป็นเรื่องง่ายสาหรับท่านที่จะเข้าถึงโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
3.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีความน่าเชื่อถือสูง
4.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ตอบสนองได้รวดเร็ว
5. โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้มีบริการที่หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
6.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับ
การให้บริการที่ดี
7.โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแบงกิ้ง
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านกลางๆ / เฉยๆ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ขอให้ท่านโปรดนึกถึงธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม "ผ่านโมบายแบงกิ้ง" มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแบงกิง้
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.ท่านพึงพอใจที่ตัดสินใจใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้
2.ประสบการณ์ในการใช้บริการโมบายแบงกิ้งธนาคารนี้ของ
ท่านเป็นที่น่าพอใจ
3.โดยรวมแล้วท่านพอใจกับการใช้งานโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
4.โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้โมบายแบงกิ้ง
ของธนาคารนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
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ส่วนที่ 5 ความจงรักภักดีตอ่ การใช้งานโมบายแบงกิง้
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านกลางๆ / เฉยๆ
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ขอให้ท่านโปรดนึกถึงธนาคารที่ท่านใช้บริการ/ติดต่อทาธุรกรรม "ผ่านโมบายแบงกิ้ง" มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
ความจงรักภักดีต่อการใช้งานโมบายแบงกิ้ง
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1.ท่านใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็นทางเลือกแรก
2.ท่านจะใช้โมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้ต่อไปในอนาคต
3.ท่านใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารนี้เป็นประจา
4.ท่านจะแนะนาคนในครอบครัวใช้งานโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
5.ท่านจะแนะนาคนใกล้ชิดใช้งานโมบายแบงกิ้งของ
ธนาคารนี้
ขอบพระคุณอย่างสูง
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