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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ มือถือของ ธ.ก.ส. จากผูใ้ ช้ที่
มีสถานะถูกระงับ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน และเพื่อโอกาสใน
การกลับมาใช้บริ การของผูใ้ ช้ที่มีสถานะถูกระงับ กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ มือถือ ของ
ธ.ก.ส. สถานะถูกระงับ จานวน 244 ราย และผูบ้ ริ หารสาขาสังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 13 ราย กาหนด
ขนาดตัวอย่างตาม Taro Yamane (1967) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 % กรณี ประชากรไม่เกิน 4,000 ราย ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ +5 % เกณฑ์ขนาดประชากรเป็ นหลักพัน จึ งใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 % ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Likert’s Scale
วิเคราะห์ระดับความสาคัญตามระดับชั้นคะแนนเฉลี่ย นาทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาสนับสนุ นผลการวิเคราะห์
ได้แก่ ทฤษฎี การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ แนวคิ ดเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การ ทฤษฎี เกี่ ยวกับความพึงพอใจ ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานะถูกระงับ มีการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ถึงร้อยละ 27.30 ทาธุ รกรรม
ประเภทโอนเงิน ร้อยละ 46.18 มีการใช้บริ การ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 42.57 การใช้งานเพราะประโยชน์ดา้ นความ
สะดวก ร้อยละ 38.96 ความพึงพอใจต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับที่มากได้แก่ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.19 สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อเกิดปั ญหา มีค่าเฉลี่ย 4.16 อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณหรื อเชื่อมต่อแอพพลิเคชัน่ ได้อย่าง
ราบรื่ น มีค่าเฉลี่ย 4.12 และมีค่าธรรมเนี ยมที่ถูกกว่าผูใ้ ห้บริ การรายอื่น มีค่าเฉลี่ย 3.96 สาเหตุการระงับเกิดจากส่ วน
ใหญ่แจ้งยกเลิกการใช้บริ การด้วยตนเอง ถึงร้อยละ 33.33 เกิดจากการปิ ดบัญชีเงินฝากที่ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชัน่ ของ
ธ.ก.ส. ร้อยละ 26.91 และไม่ทราบสาเหตุอีกร้อยละ 23.29 แต่ยงั มีความต้องการเปิ ดใช้บริ การใหม่ ถึงร้อยละ 58.60 ซึ่ ง
ต้องดาเนินการเชิงรุ กกับผูใ้ ช้ที่ยงั มีความต้องการเปิ ดใช้บริ การ เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้และเน้นกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มผูใ้ ช้กลับมาใช้บริ การ ด้านผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญการขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน่ ที่ถือเป็ นงานที่
สาคัญและเร่ งด่วน โดยมีแนวคิดให้ทากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดและเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ให้ผใู ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การต่อไป
คาสาคัญ : แนวทางการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สถานะผูใ้ ช้ถูกระงับ ธนาคารการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
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ABSTRACT
This study aims to find ways to increase the number of users of BAAC's mobile application from users
with suspended status. Study the usage behavior of service users. Satisfaction level and for the opportunity to
resume the service of users who have been in a suspended state The sample group consisted of 2 groups, namely
244 mobile application users of the BAAC with suspended status and 13 branch administrators under the
Chachoengsao Provincial Office. The sample size was determined according to Taro Yamane (1967). 95%
confidence level, in case the population does not exceed 4,000, the discrepancy level is +5%, the population size is
in thousands. Therefore, 10% of the sample group was used as a questionnaire as a tool. The statistics used to
analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation. The data were analyzed by Likert's Scale,
the importance level was analyzed according to the grade point average, and the related research theories were
applied to support the analysis results, such as the customer relationship management theory. concept of service
quality Theory of Satisfaction The results of the study found that Service users with suspended status 27.30% of
BAAC's applications are used, 46.18% are fund transfers, and 42.57% are used for services 1-2 times per month.
38.96 percent satisfaction with the use is at a high level. Customer service center average 4.19, data can be checked
when problems occur, average 4.16, devices can connect to signal or connect applications smoothly, average 4.12,
and fees are cheaper than other service providers. Others had an average of 3.96. The reason for the suspension was
mainly due to the fact that 33.33% of the service was canceled by themselves, caused by the closure of the deposit
account used in conjunction with the BAAC's application, 26.91 percent, and not. Another 23.29 percent know the
cause, but still have 58.60 percent of the demand for new service activations, which requires proactive action on
users who still need to activate the service. Emphasis on public relations, building awareness and focusing on
marketing activities to bring back users to use the service. Executives focus on driving applications that are
important and urgent. with the idea of doing marketing promotion activities and focusing on public relations in
order to recognize the benefits of using the application service for users to come back to use the service
Keywords: Guidelines for increasing the number of users of the application, the user status has been suspended
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็ นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยงั่ ยืน มุ่ง
สนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของคนในชนบท” มี พนั ธกิ จหลักในการเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริ การทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท, พัฒนาการบริ หาร และจัดการ
ทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นองค์กรประสิ ทธิ ภาพสู งอย่างมีธรรมาภิบาล, ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเพื่อการแข่งขันทางธุ รกิจ จึ งได้มีการ
ปรับตัวและพัฒนาการให้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ให้ทนั ต่อ
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การแข่งขัน และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยการเปิ ดให้บริ การโมบาย แอพพลิเคชัน่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
ภายใต้ชื่อ ธ.ก.ส. A-Mobile ในปั จจุ บนั จากข้อมูล รายงานผลการดาเนิ นงานผลิตภัณฑ์ดิจิทลั ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อ ธ.ก.ส. (2563) พบว่า แอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ในภาพรวมทุกสาขาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีลูกค้าสมัครใช้บริ การจานวนทั้งสิ้ น 28,657 ราย มีสถานะ Active เป็ นจานวน 24,420 ราย มีสถานะที่ถูก
ระงับในปี 2563 ดังนี้ เดือนเมษายน จานวน 2,541 ราย เดือนพฤษภาคม จานวน 2,465 ราย เดือนมิถุนายน จานวน
2,412 ราย เดือนกรกฎาคม จานวน 2,370 ราย และเดือนสิ งหาคม จานวน 2,324 ราย มีผลทาให้จานวนแอพพลิเคชัน่
ไม่สามารถใช้งานได้ทาให้ธนาคารเสี ยโอกาสทางธุ รกิจจากการที่แอพพลิเคชัน่ มีสถานะถูกระงับการใช้บริ การ ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงดาเนิ นการเพื่อศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ มือถือของ ธ.ก.ส. จากผูใ้ ช้
ที่มีสถานะถูกระงับ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การแอพพลิเคชัน่ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่ใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ และทันต่อการแข่งขันธุ รกิจทางการเงินที่เกี่ยวกับการให้บริ การผ่านโมบาย แอพพลิเคชัน่ และเพื่อการ
ปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อสนับสนุ นการทางานของส่ วนงาน ธ.ก.ส. สาขาในสังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อีก
ทั้งยังสามารถตอบสนองการให้บริ การกับลูกค้าที่ดียงิ่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. จากผูใ้ ช้ที่มีสถานะถูกระงับ ของสานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. ที่ มีสถานะถูกระงับ ของสานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.3 เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการใช้ง านแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้บริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานะถูกระงับ ในสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้ งนี้ ได้มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิด
และทฤษฎี เกี่ ยวกับ ความพึงพอใจ แนวคิ ดเกี่ ยวกับ โมบายแอปพลิ เคชั่น แนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้อ งกับความพึ งพอใจใน
คุณภาพการบริ การ และตลอดจนการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยนามาสู่ การกาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมี
พฤติ กรรมในการใช้งานแอพพลิ เคชั่นของ ธ.ก.ส. อย่างไร เพื่อทราบถึ งข้อมูลปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องต่อการใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ ของลูกค้าธนาคารที่ทาให้เกิดสถานะถูกระงับการใช้บริ การ
3.2 การศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎี เกี่ ยวกับความพึงพอใจ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน่
ธ.ก.ส. ของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้บริ การโดยศึกษาถึงการรั บรู ้ การใช้งานง่าย การรั บรู ้ ประโยชน์
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และความตั้งใจใช้ ซึ่ งจะเกี่ยวเนื่ องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ รวมถึงการนาทฤษฎีการจูงใจของ
Maslow ในเรื่ องของขั้นของความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสในการกลับมาใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การที่ถูก
ระงับการใช้บริ การ
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3.3 การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ เป็ นการศึกษาโดยนาหลักใน
การวัดคุณภาพของการให้การบริ การ 10 องค์ประกอบ มาใช้ในการวัดคุณภาพ เพื่อนาไปสู่ สิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวัง
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารต่อไป
4. แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะห์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการบริหารลูกค้ าสั มพันธ์ : CRM (Customer Relationship Management)
ชื่นจิตต์ (2559) กล่าวถึงการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ : CRM เป็ นการมุ่งเน้นลูกค้าเป็ นสาคัญ (Customer - Centric
Organization) เปรี ยบเสมือนเป็ นบทนาขององค์กรที่ตอ้ งการวางแผนและนากลยุทธ์ CRM มาปฏิบตั ิใช้ในองค์กร เมื่อ
ต้องการขายกับลูกค้าคนเดิมให้กลับมาซื้ อซ้ า โดยองค์ประกอบของกลยุทธ์ CRM ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็ นสาคัญ (Customer - Centric Organization) 2) กิจกรรมและช่องทางการตลาดเพื่อติดต่อ
และส่ งมอบผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้า 3) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Analytical CRM) 4) ระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า (CRM System) โดยการวิเคราะห์วา่ จะใช้กลยุทธ์หรื อกิจกรรมทางการตลาดอะไรเพื่อสาน
สัมพันธ์กบั ลูกค้า หรื อใช้กิจกรรมและช่องทางการตลาดเพื่อติดต่อและส่ งมอบประโยชน์ให้กบั ลูกค้า ทั้งเชิ งรุ ก และ
เชิงรับ (Marketing Aspects)
ทฤษฎีการจูงใจ
Maslow (1943 อ้างตาม จักรี และสุ รศักดิ์, 2563) ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs
Theory) แบ่งลาดับขั้นของความต้องการเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological
Need) หมายถึง ความต้องการอาหารเครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรค ความต้องการทางเพศ ความสะดวกสบาย เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and Security Need) หมายถึงความต้องการได้รับการปกป้ อง
จากอุปสรรค ความปลอดภัยการทางาน เป็ นต้น ขั้นตอนที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Need) หมายถึง ความ
ต้องการเพื่อน ต้องการความรัก ความเป็ นเจ้าของ เป็ นส่ วนหนึ่ งทางสังคม ขั้นตอนที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่อง
ยอมรับ (Esteem Need) หมายถึง ความต้องการเป็ นอิสระ ต้องการการยอมรับ ได้รับการยกย่องได้รับเกียรติจากผูอ้ ื่น
เป็ นต้น ขั้นตอนที่ 5 ความต้องการบรรลุผลสาเร็ จสู งสุ ด (Self - Actualization Need) หมายถึง ความต้องการได้รับ
ความสาเร็ จสู งสุ ดในสิ่ งที่ปรารถนาทุกอย่างที่ต้ งั ใจไว้
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพของการบริการ
ชีวรรณ (2563) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ (Service Quality Satisfaction) โดย
การประเมินคุณภาพของการให้บริ การที่มีคุณภาพโดยได้มีการนาเครื่ องมือเข้ามาใช้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
วัดคุณภาพของการให้การบริ การจากเดิ มมี องค์ประกอบในวัดหรื อประเมิ นผล 10 องค์ประกอบด้วยกันดังนี้ คือ 1)
ความสะดวก (Access) เป็ นความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวจากสถานที่ท่องเที่ยวหรื อแหล่งท่องเที่ยว การเข้าติดต่อ
ของการใช้บริ การจากแหล่งท่องเที่ยว 2) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) หมายถึงการสื่ อสารที่เป็ นการให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องแก่นักท่องเที่ ยวที่ มารั บการบริ การด้วยการสื่ อสารภาษาที่ ชดั เจน เข้าใจง่าย และการรั บฟั งความคิดเห็ น 3)
ความสามารถ (Competence) หมายถึงความสามารถของผูท้ ี่ให้บริ การที่มีทกั ษะ มีความรู้และความสามารถที่จะให้การ
บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4) ความสุ ภาพ (Courtesy) หมายถึงความสุ ภาพของผูใ้ ห้บริ การที่มีความสุ ภาพเรี ยบร้อย
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มีความอ่อนโยน 5) ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึงความเชื่อถือได้และความซื่ อสัตย์ขององค์กรธุ รกิจที่มีต่อ
การให้บริ การที่ ดี มี ความน่ าเชื่ อถือ มี ภาพลักษณ์ที่ดี 6) ความเชื่ อมัน่ (Reliability) หมายถึงความสามารถในการ
ปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ต รงกับ ที่ ไ ด้สั ญ ญา 7) การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว
(Responsiveness) หมายถึงความสามารถทางด้านการตอบสนองนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจของผูใ้ ห้บริ การ 8) ความ
ปลอดภัย (Security) หมายถึงการให้บริ การที่ปราศจากอันตรายใด ๆ โดยที่ไม่มีความเสี่ ยงหรื อความเคลือบแคลงใด ๆ
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสู ง 9) ลักษณะภายนอก (Appearance) หมายถึงลักษณะของการให้บริ การภายนอกที่
สามารถมองเห็นได้ของอุปกรณ์ บุคากรที่ ให้บริ การตลอดจนการสื่ อสารต่าง ๆ ในการให้บริ การว่ามี ความสะดวก
เหมาะสมสวยงาม และทันสมัย 10) ความเข้าใจของผูม้ าใช้บริ การ (Understanding Customers) หมายถึงความเข้า
ใจความพยายามที่จะต้องรู ้จกั และเข้าใจนักท่องเที่ยวที่เป็ นผูม้ าใช้บริ การ
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985 อ้างตาม อภิวฒ
ุ ิ, 2554) เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริ การได้มี
การพัฒนาและสร้างเครื่ องมือในการประเมินคุณภาพบริ การที่เรี ยกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่ งสามารถ
นาไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยสรุ ปมิติการประเมินคุณภาพจาก 10 ประการ เหลือเพียง 5 ประการ คือ 1) สิ่ งที่
สัมผัสได้ (Tangibility) หมายถึงสิ่ งที่อานวยความสะดวกที่สามารถจับต้องได้ เช่น เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ให้บริ การ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ 2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึงความสามารถที่ให้บริ การนั้นตรงกับ
สิ่ งที่ให้สัญญากับผูร้ ับบริ การ การบริ การทุกครั้งมีความถูกต้องและเหมาะสม มีความสม่าเสมอในการบริ การทุกครั้ง
ทาให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ถึงความน่ าเชื่อถือและสามารถไว้วางใจได้ 3) ความรวดเร็ ว (Responsiveness) หมายถึงความ
พร้อมและการให้บริ การกับผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้กบั ส่ วนเสี ยในระยะเวลาที่กาหนด การสร้างความเชื่อมัน่ ความ
ไว้วางใจ สามารถ ตอบสนองต่อ ความขัดแย้งหรื อความต้องการของผูร้ ั บบริ การที่ มีความหลากหลายและความ
แตกต่างกัน 4) ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึงความสามารถในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นกับ
ผูร้ ับบริ การโดยจะต้องแสดงออกถึงทักษะความรู ้และความสามารถให้ผรู ้ ับบริ การมีความเชื่อมัน่ 5) การรู ้จกั และเข้าใจ
ลูกค้า (Empathy) หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูเ้ ข้ารับบริ การแต่ละคน
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า พึงพอใจ ไว้ดงั นี้ พึงพอใจ หมายถึง รัก
ชอบใจ พึงใจ พอใจ ชอบใจ
Kotler (2000 อ้างอิงตาม ปั ณณวัชร์ , 2559, น. 7) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็ นความรู ้สึกส่ วนบุคคล
ที่เมื่อได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อความผิดหวังซึ่ งเกิดจากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้กบั ความคาดหวัง ซึ่ งมีผลลัพธ์ของสิ่ งที่
ต้องการ ถ้าการรับรู ้ต่อสิ่ งที่ตอ้ งการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ
รัชวลี (2548 อ้างอิงตาม ปั ณณวัชร์ , 2559, น. 7) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจเป็ นพฤติกรรมของ
มนุษย์คือ ความพยายามที่จะขจัดความตรึ งเครี ยดหรื อความกระวนกระวายหรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่ งเมื่อ
มนุ ษย์สามารถขจัดสิ่ งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้วมนุ ษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ ตนต้องการ ความพึงพอใจตาม
ความหมายของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา คือ ความรู ้สึกของผูท้ ี่มารับบริ การต่อ สถานบริ การตามประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานบริ การนั้นหรื อ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกสวนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดี
ที่ ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ ขาดหายไปหรื อสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความไม่สมดุ ล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่
กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก ของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นั้น

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1302

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

4.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาลัยพร, บุญเลิศ (2562) ทาการศึกษาการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส. สาขานา
ยูง ถึงปั ญหาและสาเหตุที่มีผใู ้ ช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ที่มีปริ มาณน้อย และ
เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหาแนวทางส่ งเสริ มให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้นโดยมีแนวคิดการวิจยั เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ ให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมี พฤติ กรรมในการใช้บริ การหรื อไม่ ใช้บริ การธุ รกรรมทาง
การเงินผ่าน Application ของธนาคารอื่น หรื อ Application ธ.ก.ส. A-Mobile รวมถึงการตัดสิ นใจใช้ดว้ ยเหตุผลใด สิ่ ง
ใดที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมเหล่านี้ การยอมรั บเทคโนโลยี การรั บรู ้ การใช้งานง่ ายในการใช้งาน การรั บรู ้ ประโยชน์
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และความตั้งใจใช้ซ่ ึ งเกี่ยวเนื่ องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การโดยนาหลักการจูงใจ หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation) ของกลุ่มตัวอย่างนาไปสู่ สิ่งที่คาดหวังเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการโดยพฤติกรรมที่แสดงจะมี
สาเหตุ หรื อสิ่ งเร้าที่แตกต่างกัน มีการกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
แต่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริ การ Application ธ.ก.ส. A-Mobile จานวน 19,210 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 ราย มีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานจานวน 4 คน และกลุ่มลูกค้าจานวน 5 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยวัดระดับความสาคัญต่อความถี่ในการใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วย Likert Scale ออกเป็ น 5 ระดับ โดยมีผลการศึกษาในด้าน
การรับรู ้ถึงข้อมูลการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีไม่เพียงพอ ขาดการสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ลูกค้าอย่างครบถ้วนและชัดเจน ทาให้ลูกค้ามีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ใน
กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ ก าร ประเด็นในเรื่ องการรั บรู ้ ถึงประโยชน์หรื อคุณค่าที่ จะได้รับจากการใช้บริ การทาง
การเงินผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอ้ ยมาก การสื่ อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการรับรู ้การใช้งานง่าย
ของ Application ธ.ก.ส. A-Mobile และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ จะส่ งผลต่อทัศนคติของลูกค้าต่อการใช้งาน และ
ส่ งผลให้ลกู ค้ามีความตั้งใจที่จะใช้งาน และเป็ นไปได้ที่จะยอมรับ และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่ อง ประเด็นจากการรับรู ้
ถึงข้อมูลการให้บริ การ และการรับรู ้ถึงประโยชน์หรื อคุณค่าที่จะได้รับจากการใช้บริ การทางการเงินผ่าน Application
ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอ้ ยมาก ส่ งผลให้แรงจูงใจที่ลูกค้าจะมาใช้บริ การมีนอ้ ย เนื่ องจากมีรับรู ้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การดังกล่าวด้วยเช่นกัน สรุ ปผลจากการศึกษาคือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ Application ธ.ก.ส. A-Mobile มีนอ้ ยมาก ทาให้ลกู ค้าไม่ทราบหรื อทราบข้อมูลไม่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ
ถึงประโยชน์การใช้งานที่จะได้รับ หรื อง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
น้ าเชื่อม, แสงดาว (2562) จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน A-Mobile Application เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาหนองกุลา ต่อ Application A-Mobile เพื่อได้ทราบถึงปั ญหาและเพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่สมัครใช้ Application A-Mobile โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาหนองกุลา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลก ที่สมัครใช้บริ การแล้วจานวน 400 ราย และลูกค้าที่ยงั
ไม่สมัครใช้บริ การ จานวน 10 ราย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติของลูกค้า และการสัมภาษณ์โดยใช้
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (Marketing Mix 7P’s) กับลูกค้าที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การ Application A-Mobile
และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลักษณะของข้อมูล โดยใช้วิธีเชิงปริ มาณ แจกแจงความถี่แสดงเป็ นค่าร้อยละ วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ Likert’s Scale วิเคราะห์ระดับความสาคัญตามระดับชั้นของคะแนนเฉลี่ย วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก จากผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่ลูกค้าไม่สมัครใช้ Application A-Mobile เนื่ องจากลูกค้าไม่ได้รับรู ้ถึง
คุณประโยชน์ของ A-Mobile การประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เพียงพอ ยังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เพื่อให้การบริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ควรมี การกาหนดลูกค้าเป้ าหมาย และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์แนะนาบริ การไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายทั้งในสาขาธนาคารและในพื้นที่ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง
กรรณ์ทิยา, สุ ทธาวรรณ (2562) จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การ Application MyMo ของ
ธนาคารออมสิ นสาขาหนองพอก จังหวัดร้ อยเอ็ด ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวกับปั ญหาได้นาเสนอแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปพัฒนาระบบ Mymo และวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผูใ้ ช้งาน
ระบบ MyMo ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 P’s ของระบบบริ การและ
รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการใช้แ บบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 380 ตัว อย่า ง เก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Mobile Banking และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (7 P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การระบบ Mobile Banking ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 380 ตัวอย่าง
พบว่าปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การนั้น กลุ่ มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้าน
กระบวนการมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องความรวดเร็ ว สะดวกต่อการใช้
งานมากที่สุด ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องไม่คิดค่าธรรมเนี ยมรายปี ในการใช้บริ การมากที่สุด ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องการให้บริ การรับสมัครนอกสถานที่ทุกวันพุธ และวันศุกร์
ตามสถานที่ต่าง ๆ มากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของสมนาคุณเมื่อสมัครใช้
บริ การมากที่สุด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องพนักงานให้บริ การรองรับหลังจากใช้
บริ การเพื่อแก้ปัญหาให้ลกู ค้าและปรึ กษาการใช้งานมากที่สุด ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญใน
การเชื่อมต่อเข้าใช้บริ การมีความสะดวก รวดเร็ ว และบริ การหลากหลายมากที่สุด ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญในเรื่ องการแจ้งผลการโอนเงินการทาธุ รกรรมต่าง ๆ ทาง SMS ทาให้เกิดความมัน่ ใจมากที่สุด ดังนั้นการ
เข้าถึงลูกค้าด้วยการตลาดเชิงรุ กออกให้บริ การนอกสถานที่ นาเสนอการบริ การระบบ MyMo ให้ความรู้และคาแนะนา
แก่ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง มี การให้ของสมนาคุ ณ และสร้ างความเชื่ อมัน่ มัน่ ใจในการใช้
บริ การของลูกค้า ด้วยการแนะนาของพนักงาน พร้อมทั้งรับฟังปั ญหาของลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้บริ การ
คุณธรรม, พิณรัตน์ (2562) จากการศึกษาการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน A-Mobile เนื่ องจากธนาคารได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์
แห่ งชาติ (National e - Payment Master Plan) จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของกลุ่ม
เกษตรกรลูกค้ารุ่ นใหม่ หรื อ Young Smart Farmer ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินจากรู ปแบบเดิม
สู่ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นสมาร์ ทโฟน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคารในจังหวัดพิษณุ โลก กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูใ้ ช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 307 คน จากประชากร
จานวน 1,322 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ
โดยการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการใช้มาตราส่ วนแบบประเมินค่า (Likert Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ
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ปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ผลการวิจยั ในด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการ
ใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ในระดับดี ในเรื่ องการให้บริ การที่ สามารถรู้ผลได้ทนั ทีที่ทาข้อมูลเสร็ จ
รวมถึงความแม่นยา ความถูกต้องของข้อมูล และการให้บริ การทางการเงิ นที่หลากหลาย ในด้านต้นทุนส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็ นโดยรวมต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่าน A-Mobile ในระดับดี มาก ในด้านการใช้บริ การ
ธุ รกรรมการเงิ นผ่าน A-Mobile ช่วยทุ่นแรงในการเดิ นทางไปทาธุ รกรรมที่ ธนาคารหรื อ ตู ้ ATM การใช้บริ การ
ธุ รกรรมการเงินผ่าน A-Mobile ช่วยประหยัดเวลากว่าการใช้ช่องทางอื่น ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การธุ รกรรมการเงิน
ผ่าน A-Mobile ประหยัดกว่าการใช้ช่องทางอื่ น และความเหมาะสมของค่าธรรมเนี ยมในแต่ละรายการที่ ไม่สูง
จนเกินไป ด้านความสะดวกสบายส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ใน
ระดับดี เรื่ องที่ลกู ค้าสามารถใช้บริ การได้ทุกสถานที่ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถใช้กบั โทรศัพท์มือถือได้หลายรุ่ น ความ
รวดเร็ วในการโหลดข้อมูลก็อยู่ระดับดี ไม่ล่าช้า ไม่ตอ้ งรอคิวเหมื อนการไปใช้บริ การที่ ธนาคารโดยตรง และไม่มี
ความขัดข้องในการโหลดข้อมูล ด้านการติดต่อสื่ อสารส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน A-Mobile ในระดับดี ในเรื่ องการแนะนาการใช้บริ การของพนักงานอย่างละเอียด ชัดเจน และถูกต้อง
พนักงานสามารถตอบปั ญหาด้านการใช้งานและให้ความช่วยเหลือหลังการสมัครใช้งานได้อย่างชัดเจน ด้านรู ปแบบ
ทางกายภาพส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้บริ การ ธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ในระดับดี ในเรื่ อง
ภาษาที่ใช้ในการให้บริ การสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย จานวนขั้นตอนการใช้บริ การในแต่ละครั้ งไม่เยอะจนเกิ นไป
การอธิ บายการใช้งานอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงรู ปแบบที่ปรากฏบนหน้าจอก็มีความ
น่าสนใจ ด้านความปลอดภัยส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ใน
ระดับดี ในเรื่ องมีการใส่ รหัสผ่านก่อนเข้าใช้บริ การในแต่ละครั้งเพื่อป้ องกันการปลอมแปลงต่าง ๆ มีระบบป้ องกัน
การขโมยรหัสผ่านที่ น่าเชื่ อถื อ มี การลงทะเบี ยนใช้งานครั้ งแรกผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ซึ่ งผลจากการวิจยั ดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ให้สอดคล้องและรองรับ ความต้องการ
ในการทาธุรกรรมทางการเงินรู ปแบบดิจิทลั ที่กาลังจะเติบโตเพิม่ มากยิง่ ขึ้นในอนาคต
5. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ มือถือของ ธ.ก.ส. จากผูใ้ ช้ที่มีสถานะถูกระงับ และผูบ้ ริ หารสาขาตั้งแต่ระดับ
ผูจ้ ดั การสาขาขึ้นไป ของ ธ.ก.ส. สังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ มือถือของ
ธ.ก.ส. ทุกสาขาในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีสถานะถูกระงับ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 จานวน 2,324 ราย
จากการผูใ้ ช้ท้ งั หมด จานวน 28,657 ราย มีการกาหนดขนาดตัวอย่างตาม Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่
95 % กรณี ประชากรไม่เกิน 4,000 ราย โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ +5 % จากการกาหนดเกณฑ์ขนาดประชากร
เป็ นหลักพัน จึ งใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 10 % จะมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 244 ราย ในส่ วนของพนักงานเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารสาขาในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การสาขาขึ้นไปจานวน 13 ราย เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการนาไปสอบถาม
ความคิดเห็น และประเด็นที่ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม วิธีในการเก็บข้อมูลโดยการใช้วิธีโทรศัพท์ติดต่อ
ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย และกลุ่มผูบ้ ริ หาร เพื่อดาเนิ นการขออนุ ญาตเพิ่มเพื่อนในระบบ Line และ
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ดาเนิ นการส่ งแบบสอบถามในรู ปแบบ Google Form เพื่อดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ชุด
คือ ชุดที่ 1 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานะ
ถูกระงับ ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล, ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส., ส่ วนที่ 3 ลักษณะรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ , ส่ วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้บริ การ และส่ วนที่ 5 สาเหตุที่มีผลต่อการระงับการใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ชุดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในส่ วนของพนักงานที่เป็ นผูบ้ ริ หารในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานด้านแอพพลิเคชัน่
ของ ธ.ก.ส. ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อทาการวิเคราะห์ หาค่าสถิ ติต่าง ๆ ตามลาดับขั้นตอนตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน ดังนี้ ชุดที่ 1 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ในสังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี
สถานะถูกระงับ ในส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ประเภทผูใ้ ช้บริ การ เพศ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ และ
ระดับการศึกษา, ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. และส่ วนที่ 5
สาเหตุที่มีผลต่อการระงับการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. นามาวิเคราะห์การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และนามาแจกแจงความถี่ (Frequency) ส่ วนที่ 3 ลักษณะรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ ของ
ธ.ก.ส. โดยวัดระดับระดับความพึงพอใจในลักษณะทางกายภาพของแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. และส่ วนที่ 4 ระดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้บริ การ ด้วย Likert Scale ออกเป็ น
5 ระดับ และกาหนดคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน, มาก เท่ากับ 4 คะแนน, ปานกลาง เท่ากับ 3
คะแนน, น้อย เท่ากับ 2 คะแนน และ น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน ในการแปลผลระดับความสาคัญต่อระดับความพึง
พอใจลักษณะทางกายภาพ และระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานจัดกลุ่มคะแนนตามอันตรภาคชั้น เท่ากับ 0.80
หลักเกณฑ์การจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21 ขึ้นไป หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.80 หมายถึง มีระดับความ
พึ งพอใจน้อ ยที่ สุ ด ส าหรั บ ชุ ดที่ 2 ส าหรั บ ผูบ้ ริ ห ารตั้งแต่ ผูจ้ ัดการสาขาขึ้ นไป ส่ วนที่ 1 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่
ประเภทผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพศ อายุ ตาแหน่งรายได้ต่อเดือน อายุงาน และระดับการศึกษา และส่ วนที่ 2 แนวคิด
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานด้า นแอพพลิ เ คชั่น น ามาวิเ คราะห์ ก ารวิ เ คราะห์ ด้วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และนามาแจกแจงความถี่ (Frequency)
6. ผลการวิจัย
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูต้ อบแบบสอบถามชุดที่ 1 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่
ของ ธ.ก.ส. ในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิ งเทรา ที่ มีสถานะถูกระงับ มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ นจานวน
249 ราย ได้ผลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ
ธ.ก.ส. เป็ นลูกค้าประเภทผูฝ้ าก จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 เป็ นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 57
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.58 มีรายได้รวม 15,000 - 30,000 บาท ต่อเดือน จานวน
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97 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.96 มี อายุระหว่าง 41 - 55 ปี จานวน 141 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.63 มี ระดับการศึ กษาชั้น
ประถมศึกษา จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.13
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 249 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบตั ิการ Android จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.90 ใช้เครื อข่าย เอไอเอส
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.55 ใช้ Mobile Banking ของ ธ.ก.ส. จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.30 มีการทา
ธุ รกรรมประเภทโอนเงิน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.18 ส่ วนใหญ่มีการใช้บริ การ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน จานวน
106 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.57 ในด้านประโยชน์ของการใช้งานส่ วนใหญ่มองถึงประโยชน์ดา้ นความสะดวกในการใช้
งาน จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.96
ส่ วนที่ 3 ลักษณะรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 249 คน พบว่ามีระดับความ
พึงพอใจลักษณะรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในเรื่ องของลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ระบบป้ องกัน
ความปลอดภัย โดยมีรหัสผ่าน 6 หลัก (PIN) แทนการใช้รหัส OTP มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความปลอดภัย โดยการยืนยัน
รหัสผ่านก่อนเข้าใช้บริ การ และก่อนการทาธุ รกรรมในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อควรระวัง
และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย มี ค่าเฉลี่ย 4.42 การลงทะเบี ยนใช้งานครั้ งแรกผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อเป็ นการ
ยืนยันตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.34 ขั้นตอน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.31 การอธิ บายการใช้งานอย่างเป็ นลาดับ
มีค่าเฉลี่ย 4.26 ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.22
ส่ วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. ของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้
บริ การ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 249 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ ในระดับที่มาก ได้แก่ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.19 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อเกิด
ปั ญหา มี ค่าเฉลี่ย 4.16 อุปกรณ์สามารถเชื่ อมต่อสัญญาณเชื่ อมต่อแอพพลิเคชัน่ ได้อย่างราบรื่ น มี ค่าเฉลี่ย 4.12 และ
แอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. มีค่าธรรมเนียมที่ถกู กว่าผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.96 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 5 สาเหตุที่มีผลต่อการระงับการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 249 คน
พบว่า ส่ วนใหญ่ทราบถึงสถานะปั จจุบนั ของแอพพลิเคชัน่ จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.04 ส่ วนใหญ่เกิดจากการ
แจ้งยกเลิกการใช้บริ การด้วยตนเอง จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ส่ วนใหญ่ทราบถึงการเปิ ดใช้บริ การใหม่ผา่ น
สาขา หรื อ Call Center จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.84 ส่ วนใหญ่คิดว่าประสิ ทธิ ภาพพอใช้ได้ใกล้เคียงกับ
แอพพลิเคชัน่ ของธนาคารอื่น ๆ จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.58 ส่ วนใหญ่คิดว่ายังมีความต้องการในการแก้ไข
แอพพลิเคชัน่ เพื่อเปิ ดใช้บริ การใหม่ จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.63
ข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ข ้อ เสนอแนะ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.20 มี เ พี ย งร้ อ ยละ 6.80 ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งบริ การในเรื่ องของการเข้าระบบไม่ได้ในบางครั้ง รู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ ไม่สวยงาม
ควรมีการแจ้งรายละเอียดกรณี ถูกรางวัล บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่รู้วิธีการแก้ไข ถ้า
หากลูกค้าจะถูกระงับบริ การให้ธนาคารแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
ชุดที่ 2 สรุ ปผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ที่ มี
สถานะถูกระงับ กรณี ศึกษา ธ.ก.ส. สาขาในสังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่ วนของผูบ้ ริ หารสาขาตั้งแต่ระดับ
ผูจ้ ดั การสาขาขึ้นไป ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ
84.62 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 51 - 60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.54 เป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การสาขา จานวน 11 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 84.62 มี อายุงานมากกว่า 25 ปี ขึ้ นไป จานวน 10 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.92 มี ระดับการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโท จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.85
ส่ วนที่ 2 แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานด้านแอพพลิ เคชั่น ผลการศึ กษาพบว่า ให้ความสาคัญ ของการ
ขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน่ ที่ ถือเป็ นงานที่ สาคัญและเร่ งด่วน เท่ากับเป็ นงานที่ สาคัญแต่ไม่เร่ งด่วน ในอัตราร้ อยละที่
เท่ากัน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.15 ให้ความสาคัญของการขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน่ ดาเนิ นงานโดยกาหนดเป็ น
เป้ าหมายหลัก ของส่ ว นงาน จ านวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.85 มี ค วามเข้า ใจในทุ ก สถานะบัญ ชี ข องระบบ
แอพพลิเคชัน่ จานวน 13 คน ได้แก่สถานะ New Pending เข้าใจในอัตราร้อยละ 100 สถานะ Active เข้าใจในอัตราร้อย
ละ 100 สถานะ Suspended เข้าใจในอัตราร้อยละ 100 สถานะ Locked เข้าใจในอัตราร้อยละ 100 มีเพียงสถานะ
Terminated เท่านั้นที่ เข้าใจ จานวน 12 คน ในอัตราร้อยละ 92.31 ส่ วนใหญ่เห็นว่าแอพพลิเคชัน่ ที่ ถูกระงับการใช้
บริ การ มี ผลกระทบต่อธนาคารจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.31 ด้านแอพพลิ เคชัน่ ที่ ถูกระงับการใช้บริ การ มี
ผลกระทบในด้านไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจในอัตราส่ วนที่เท่ากัน จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 34.48 ส่ วนใหญ่เห็นว่า ควรหาแนวทางทาให้จานวนสถานะถูกระงับลดลง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.54 ควร
เพิ่มช่องทางสายด่วนให้ผใู ้ ช้บริ การแจ้งเปลี่ยนสถานะได้โดยตรง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46 ให้มีการแลกของ
สมนาคุณเมื่อเปลี่ยนสถานะจากถูกระงับ เป็ น Active จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.15 ให้มีการการปรับรู ปแบบ
แอพพลิเคชัน่ ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ Life Style ในทุกช่วงวัยจานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 61.54 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่าส่ วนใหญ่ไม่มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม คิดเป็ นร้อยละ 99.87 มีเพียงร้อยละ
0.13 เสนอแนะในเรื่ องของการเพิ่มบริ การกูเ้ งินผ่านแอพพลิเคชัน่ และแจ้งเตือนการชาระหนี้ผา่ นแอพพลิเคชัน่
7. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ที่ มีสถานะถูกระงับ กรณี ศึกษา
ธ.ก.ส. สาขาในสังกัดสานักงานจังหวัดฉะเชิ งเทรา มี ประเด็นที่ นามาอภิ ปรายผล ดังนี้ ลักษณะทางประชากรของ
ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. ที่มีสถานะถูกระงับ ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าประเภทผูฝ้ าก เพศหญิง มีอายุระหว่าง
41 - 55 ปี ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้รวม 15,000 - 30,000 บาท ต่อเดือน
ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากเพศหญิ ง เป็ นเพศที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ สิ่ งอ านวยความสะดวก การใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั่น ช่ วยให้
ประหยัดเวลาในการทากิ จกรรมในชี วิตประจาวัน ส่ วนช่วงอายุ และรายได้ต่อเดื อน สะท้อนให้เห็ นว่าเป็ นกลุ่มวัย
ทางาน อาจไม่มีเวลาไปทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านสาขา จึงเลือกใช้ผา่ นช่องทางแอพพลิเคชัน่ ระดับการศึกษา อาชีพ
เกษตรกรรม มีความสอดคล้องกันซึ่ งปั จจุบนั การเกษตรเป็ นอาชี พที่มีการพัฒนาขึ้นโดยการเน้นใช้นวัตกรรมต่าง ๆ
เข้ามาช่วยจึงเริ่ มมีความจาเป็ นต้องใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ กรณี เกิดการระงับใช้พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้ที่ยงั
ไม่มีความรู ้ เพียงพอในการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ มี ผลทาให้เกิ ดสถานะถูกระงับมากขึ้น เกิ ดจากพฤติกรรมการรับรู้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาลัยพร (2562) การเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การ Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส. สาขานายูง
ในเรื่ องของการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู ้การใช้งานง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ
ความตั้ง ใจใช้ซ่ ึ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร ด้า นพฤติ ก รรมการใช้ง าน แอพพลิ เ คชั่น ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android เครื อข่าย เอไอเอส และใช้ Mobile Banking ของ ธ.ก.ส. เป็ นหลัก
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มี การทาธุ ร กรรมประเภทโอนเงิ น การใช้บ ริ การ 1 - 2 ครั้ งต่ อ เดื อ น เนื่ อ งจากรั บ รู ้ ถึ งประโยชน์ ของการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ ในด้านความสะดวกในการใช้งาน ในส่ วนของลักษณะรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับดี ด้านลักษณะทางกายภาพของแอพพลิเคชัน่ ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในระบบป้ องกันความ
ปลอดภัย โดยมีรหัสผ่าน 6 หลัก (PIN) แทนการใช้รหัส OTP มีความปลอดภัย โดยการยืนยันรหัสผ่านก่อนเข้าใช้
บริ การ และก่อนการทาธุ รกรรมในแต่ละครั้ ง การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับข้อควรระวัง และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย
เข้าใจง่าย การลงทะเบี ยนใช้งานครั้งแรกผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อเป็ นการยืนยันตัวบุคคล ขั้นตอนมี ความชัดเจน
เข้าใจง่าย การอธิ บายการใช้งานอย่างเป็ นลาดับ ภาษาที่ ใช้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ
ชีวรรณ (2563) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ เครื่ องมือในการวัดคุณภาพของการให้การ
บริ การ 10 องค์ประกอบ คือ 1) ความสะดวก 2) การติดต่อสื่ อสาร 3) ความสามารถ 4) ความสุ ภาพ 5) ความน่าเชื่อถือ
6) ความเชื่ อมัน่ 7) การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว 8) ความปลอดภัย 9) ลักษณะภายนอก 10) ความเข้าใจของผูม้ าใช้
บริ การ ในส่ วนของระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิ เคชั่นของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้
บริ การ ส่ วนใหญ่โดยรวมแล้วมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับที่มาก ในเรื่ องของการมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Call Center) ให้บริ การ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อเกิดปั ญหา อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างราบรื่ น
และแอพพลิเคชัน่ ของ ธ.ก.ส. มี ค่าธรรมเนี ยมที่ ถูกกว่าผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คุณธรรม
(2562) การใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ในระดับดี ใน
เรื่ องการให้บริ การที่สามารถรู ้ผลได้ทนั ทีที่ทาข้อมูลเสร็ จ มีความแม่นยา ความถูกต้องของข้อมูล และการให้บริ การ
ทางการเงินที่หลากหลาย ในด้านต้นทุนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน ผ่าน
A-Mobile ในระดับดีมาก ช่วยทุ่นแรงในการเดินทางไปทาธุ รกรรมที่ธนาคาร หรื อ ตู ้ ATM การใช้บริ การธุ รกรรม
การเงิ นผ่าน A-Mobile ช่วยประหยัดเวลากว่าการใช้ช่องทางอื่น ในด้านสาเหตุที่มีผลต่อการระงับการใช้บริ การ
แอพพลิ เคชัน่ พบว่าส่ วนใหญ่ทราบถึ งสถานะแอพพลิ เคชัน่ ปั จจุ บนั ของตนเอง โดยสถานะของแอพพลิ เคชัน่ ที่ มี
สถานะถูกระงับเกิดจากการแจ้งยกเลิกการใช้บริ การด้วยตนเอง และทราบถึงช่องทางบริ การการเปิ ดใช้บริ การใหม่
ผ่านสาขา และ Call Center มีความคิดเห็นว่าประสิ ทธิ ภาพพอใช้ได้ใกล้เคียงกับแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารอื่น ๆ และ
ยังมีความต้องการในการแก้ไขแอพพลิเคชัน่ เพื่อเปิ ดใช้บริ การใหม่ ซึ่ งธนาคารต้องดาเนิ นการเชิงรุ กกับผูใ้ ช้บริ การที่
ยังมีความต้องการเปิ ดใช้บริ การ รวมถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่ไม่ประสงค์เปิ ดใช้บริ การ เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู ้ และเน้นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้กลับมาใช้บริ การ และเน้นการรับรู ้ขอ้ มูลปั ญหาการใช้บริ การ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การที่สาคัญคือธนาคารควรมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบกรณี ระงับใช้บริ การ
สรุ ปผลการศึกษาในส่ วนของผูบ้ ริ หารสาขาตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การสาขาขึ้นไป มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารพบว่า ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ผจู ้ ดั การสาขาขึ้นไปในสังกัดสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีอายุงานมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาให้มีประสบการณ์ในการทางาน และมี
ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การสาขา มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท จึงมีความรู้ใน
การบริ การจัดการ รวมทั้งแนวคิดในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารพบว่า ผูบ้ ริ หารให้
ความสาคัญของการจัดลาดับความสาคัญของการขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน่ ที่ถือเป็ นงานที่สาคัญและเร่ งด่วน เท่ากับ
เป็ นงานที่ สาคัญแต่ไม่เร่ งด่วน ในอัตราร้อยละเท่ากัน แสดงให้เห็ นว่าการให้ความสาคัญในเรื่ องของแอพพลิเคชัน่
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ยังให้ความสาคัญไม่เท่าที่ควร และให้ความสาคัญของการขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน่ โดยกาหนดเป็ นเป้ าหมายหลักของ
ส่ วนงานเพียงร้อยละ 61.5 แต่ทุกคนมีความเข้าใจในทุกสถานะบัญชีของระบบแอพพลิเคชัน่ และมองว่าแอพพลิเคชัน่
ที่ถูกระงับการใช้บริ การ มีผลกระทบต่อธนาคารในเรื่ องของไม่ก่อให้เกิดรายได้ และสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ และ
ส่ วนใหญ่เห็นว่าควรหาแนวทางทาให้จานวนสถานะถูกระงับลดลง และควรเพิ่มช่องทางสายด่วนให้ผใู ้ ช้บริ การแจ้ง
เปลี่ยนสถานะได้โดยตรง เสนอให้มีการแลกของสมนาคุณ เมื่ อเปลี่ยนสถานะจากถูกระงับเป็ น Active เพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มกิจกรรมทางการตลาดและให้มีการการปรับรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของ Life Style ในทุกช่วงวัย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การในเรื่ องของการ
เพิ่มบริ การกูเ้ งินผ่านแอพพลิเคชัน่ แจ้งเตือนการชาระหนี้ และชาระหนี้ผา่ นแอพพลิเคชัน่
8. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้สามารถสร้างแนวทางในการเพิ่มยอดการใช้บริ การโดยการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อจูงใจผูใ้ ช้บริ การ เป็ นแนวทางที่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ เก็บรวบรวมจากการทาแบบสอบถาม
กลุ่มเป้ าหมาย ที่ส่วนใหญ่คิดว่ายังมีความต้องการในการแก้ไขแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. A - Mobile เพื่อเปิ ดใช้บริ การใหม่
ซึ่ งการจัดกิจส่ งเสริ มทางการตลาดนั้น เป็ นการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้ได้รับรู ้ และจูงใจ
ในการกลับมาใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. A - Mobile เพื่อโอกาสในการใช้บริ การผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคาร
รวมทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ หารสาขาได้ให้ความสาคัญในการบริ หารงาน แอพพลิเคชัน่ A-Mobile เป็ นงานหลักในสาขา
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1) ในการศึกษาครั้ งนี้ ยงั ไม่ครอบคลุมสถานะทั้งหมดของแอพพลิเคชัน่ ที่มีสถานะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
ธนาคาร และควรศึกษาถึงสาเหตุที่จริ งในการเกิดขึ้นของแต่ละสถานะ
2) การศึ กษาครั้ งยังไม่สามารถระบุความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารธนาคาร ในเรื่ องของแนวทางการแก้ไข หรื อ
แนวทางการบริ หารจัดการแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถออกเป็ นแนวทาง
ในการดาเนิ นงานในเรื่ องของแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยกาหนดเป็ นเป้ าหมายหลักของงาน
ธนาคาร และกาหนดวิธีการในการจัดทาการตลาดที่ มีความชัดเจน และเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดการใช้บริ การจาก
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานะถูกระงับ และป้ องกันการระงับใช้บริ การต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดสถานะแอพพลิเคชัน่ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้
ครอบคลุมทุกสถานะ ทั้งในแง่ปัจจัยภายในของธนาคารในด้านระบบ และปั จจัยภายนอกจากตัวผูใ้ ช้บริ การที่ทาให้
เกิดสถานะแอพพลิเคชัน่ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2) การศึกษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ธ.ก.ส. ที่ มีสถานะถูก
ระงับใช้ ในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา
ที่สามารถครอบคลุมตัวอย่างประชากรทั้งประเทศ
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