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--------------------------------บทคัดย่อ
ปั จ จุ บ ันมี การนาเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทในชี วิตประจ าวันมากขึ้ น เพื่ อ ให้ได้รับ ความสะดวกสบาย
รวดเร็ วและมีความปลอดภัย การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจ ใช้บริ การการทาธุ รกรรมอายัดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบยอดเงินฝาก (2) ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรั บเทคโนโลยีและการตัดสิ นใจใช้บริ การ และ (4) กาหนดกลยุทธ์การตลาด
ส าหรั บ การใช้บ ริ การให้ เ ป็ นช่ อ งทางเลื อ ก กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นลู ก ค้า ธ.ก.ส. ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ จานวน 204 ราย กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ผูท้ ี่เคยใช้
บริ การและผูไ้ ม่เคยใช้บริ การ จานวน 12 ราย เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ การ
กาหนดขนาดตัวอย่างตามสู ตรของ เทโร ยามาเน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ส่ วนด้านความพึง
พอใจของลูกค้า ระบบเข้าใจง่าย ไม่ ทารายการหลายขั้นตอน ง่ ายต่อการใช้บริ การ ทั้งนี้ หากลูกค้ารั บทราบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนการทาธุรกรรมเพิ่มขึ้น จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจของลูกค้า และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริ การมากขึ้น และเกิดการยอมรับเทคโนโลยีระบบงานบริ การด้วยตนเองของ
ศูนย์บริ การลูกค้า ธ.ก.ส. ต่อไป
คาสาคัญ: ระบบงานบริ การด้วยตนเอง, การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสิ นใจใช้บริ การ, ศูนย์บริ การลูกค้า, ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ABSTRACT
Currently, technology plays more roles in daily life for obtaining convenience, rapidity, and safety. The
objectives of this research are: (1) to study technology acceptance factors affecting decision making to use
electronic card cancellation and account balance inquiry services; (2) to study satisfaction towards services; (3) to
study relationship between technology acceptance and decision making to use service; and (4) to create marketing
strategy to make this service as another option. The sample used in this studies is group of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives Bank’s customers in Bangkok,Thailand.The quantitative sample consist of 204 who have
used the service. The qualitative sample consist of 12 users who have used the service and never used the service.
this used Data were collected by using of questionnaires responded by the sample group who used and interview.
The sample size is determined by using Taro Yamane’s formula and research tool is questionnaire. Statistics for
analyzing data are frequency, percentage, mean, Standard Deviation and multiple regression analysis. The results
reveal that Technology Acceptance Perceived usefulness and Perceived ease of Use decision making affect the
decision to use the service. The Customer satisfaction is reachable convenient self – service esystem. The result
represents that if customers perceive Pr information on transaction procedures, that will lead to decision making of
customers. In addition, the results are also applied as the guidelines for creating marketing strategy in order to
increase service providing channels and lead to self-service technology acceptance of Customer Service Center of
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.
Key words: Self-Service System, Technology Acceptance, Decision Making to Use Service, Customer Service
Center, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นสถาบันการเงิน ซึ่ งยุคปั จจุบนั มีการแข่งขันใน
ด้านการให้บริ การที่ค่อนข้างสู ง ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การการทาธุ รกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร และการทาธุ รกรรม
ทางการเงินด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ รวมถึงถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้สถาบันการเงินจาเป็ นต้อง
ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การให้มีความทันสมัย ของเทคโนโลยี ตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม 2563 เป็ นต้นมา ธ.ก.ส.
จึงเพิ่มช่องทางในการใช้บริ การลดภาระงานของพนักงานรับโทรศัพท์และแก้ไขปั ญหาด้านการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ลูกค้ากับพนักงาน ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยพัฒนาการให้บริ การในรู ปแบบระบบงานบริ การด้วยตนเอง
จานวน 2 บริ การ คือ การทาธุ รกรรมอายัดบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบยอดเงิ นฝาก โดยมุ่ งเน้นการติ ดต่อ
สะดวก รวดเร็ ว เพื่อให้ทนั ต่อการดาเนิ นชีวิต และพบว่า มีปริ มาณลูกค้าทาธุ รกรรมผ่านระบบงานบริ การด้วยตนเอง
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ จ านวนลูกค้าท าธุ ร กรรมผ่านพนักงานรั บ โทรศัพท์ย งั มี ป ริ ม าณมาก เนื่ อ งจากยังไม่ เชื่ อ มั่นในการท า
ธุรกรรมผ่านระบบงานบริ การด้วยตนเอง จากปั ญหาดังกล่าว จึงส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของธนาคารไม่ได้ตาม
เป้ าหมาย รวมไปถึ ง โอกาสที่ จ ะเพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า มากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาข้างต้น โดยศึกษา การยอมรับ
เทคโนโลยีระบบงานบริ การด้วยตนเอง การทาธุ รกรรมอายัดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบยอดเงินฝาก เพื่อ
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นาไปพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปั จจุ บนั และอนาคต และยัง
สามารถใช้เ ป็ นแนวทางการก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ การท าธุ ร กรรมอายัด บัต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบยอดเงิ นฝากผ่านระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผลจากการศึ กษาสามารถสนับสนุ นการ
ทางานของส่ วนงานที่เกี่ยวข้องใน ธ.ก.ส. พร้อมทั้งสนับสนุนพันธกิจอื่นของ ธ.ก.ส. อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้า สาหรับ
การใช้งานศูนย์บริ การลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้า สาหรับการใช้งานศูนย์บริ การ
ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบบริ การด้วย
ตนเองของลูกค้าสาหรับการใช้งาน ศูนย์บริ การลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรั บการใช้บริ การ ให้เป็ นช่องทางเลือกการใช้บริ การการทาธุ รกรรม
อายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบยอดเงินฝาก
กรอบแนวคิดงานวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้าสาหรับการใช้งานศูนย์บริ การ
ลูกค้า กรณี ศึกษาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจัยได้
ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance: TAM)
- การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness หรื อ PU)
- การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of Use
หรื อ PEOU)
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ (Service Satisfaction)

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจใช้
ระบบงานบริ การด้วยตนเอง

3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม แบ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งกาหนดเป็ น
เครื่ องมือแบบสารวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มที่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง และการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เคยใช้และผูท้ ี่ไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง การทา
ธุรกรรมอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบยอดเงินฝาก
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ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง คือ ลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่เคยใช้และผูท้ ี่ไม่เคยใช้ระบบงาน
บริ การด้วยตนเอง จานวน 795,198 ราย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน – มีนาคม 2562 กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรคานวณ
ของ Taro Yamane (Yamane. 1967) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 93 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 7 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 204 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 204 ตัวอย่าง ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดื อน และระดับการศึกษาสู งสุ ด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ส่ วนที่ 3 ข้อมูลสอบถามความพึงพอใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ส่ วนที่ 4 ข้อมูลการ
ตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
การวิจยั ในเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) จานวน 12 ตัวอย่าง ซึ่ งแบบสอบถามแบ่ง
เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ รายได้รวม
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสู งสุ ด และพฤติกรรมการใช้บริ การ / ไม่ใช้บริ การ ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของ ธ.ก.ส.
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิ บายข้อมูลและ การนาเสนอใน
รู ปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) จากนั้นนาเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย
ในการวิเคราะห์ การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง จานวน 204 คน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.90 อายุ
ระหว่าง 35 - 44 ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.70 ประกอบอาชี พข้าราชการ / พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ จานวน
146 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.60 รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.00 และระดับการศึกษาสูงสุ ดมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) ในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การ
ด้วยตนเอง ของลูกค้า สาหรับการใช้งานศูนย์บริ การลูกค้า ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ การยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive Usefulness)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
(Perceive Usefulness : PU) ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ของ ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
N = 204
การรับรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้ งาน
ระดับการรับรู้
(Perceive Usefulness : PU)
Mean Std.
1) การใช้ระบบ ทาให้ได้รับบริ การเร็ วกว่าเดิม ประหยัดเวลาได้
4.81
0.39
มากที่สุด
มากกว่า
2) การใช้ระบบ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าเดินทาง
4.55
0.50
มากที่สุด
มาทาธุรกรรมที่ธนาคาร
3) การใช้ระบบ ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร
4.64
0.48
มากที่สุด
4) การใช้ระบบ มีประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวันของท่าน
4.49
0.60
มากที่สุด
5) การใช้ระบบ ช่วยลดระยะเวลารอสายในการสนทนากับพนักงาน
4.48
0.60
มากที่สุด
รับโทรศัพท์
รวม
4.59
0.33
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive Usefulness) ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.59, S.D. = 0.33) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
การใช้ระบบทาให้ได้รับบริ การเร็ วกว่าเดิม ประหยัดเวลาได้มากกว่า (Mean = 4.81, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ การใช้
ระบบช่วยลดเวลาในการเดินทางไปทาธุ รกรรมที่ธนาคาร (Mean = 4.64, S.D. = 0.48) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือการใช้ระบบช่วยลดระยะเวลารอสายในการสนทนากับพนักงานรับโทรศัพท์ (Mean = 4.48, S.D. = 0.60)
4.1.2 ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use : PEU)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการรั บรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งาน
(Perceive Ease of Use : PEU) ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
N = 204
การรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
ระดับการรับรู้
(Perceive Ease of Use : PEU)
Mean
Std.
1) ท่านสามารถเรี ยนรู ้การใช้ระบบได้ถึงแม้วา่ ท่านอาจจะไม่เคย
4.33
0.58
มากที่สุด
เรี ยนรู ้มาก่อนเลย
2) ท่านสามารถทาธุรกรรมผ่านระบบได้ถึงแม้วา่ ท่านอาจจะ ไม่เคย
4.26
0.66
มากที่สุด
ใช้มาก่อนเลย
3) ท่านคิดว่า ระบบมีข้ นั ตอนที่ใช้บริ การที่ง่าย
4.23
0.66
มากที่สุด
4) ท่านสามารถเรี ยนรู ้การใช้ระบบได้ไม่ยาก
4.44
0.57
มากที่สุด
5) ท่านสามารถทาธุรกรรมผ่านระบบโดยไม่ติดขัด
4.25
0.71
มากที่สุด
รวม
4.30
0.53
มากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 2 พบว่า กับการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use : PEU) ระบบงานบริ การ
ด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean = 4.30, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ ท่านสามารถเรี ยนรู ้การใช้ระบบได้ไม่ยาก (Mean = 4.44, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ท่านสามารถเรี ยนรู ้
การใช้ระบบได้ถึงแม้วา่ ท่านอาจจะไม่เคยเรี ยนรู ้มาก่อนเลย (Mean = 4.33, S.D. = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ
ท่านคิดว่าระบบมีข้ นั ตอนที่ใช้บริ การที่ง่าย (Mean = 4.23, S.D. = 0.66)
4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การด้วยตนเองของลูกค้า สาหรับการใช้งานศูนย์บริ การลูกค้า ธ.ก.ส.
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจใช้ระบบงานบริ การ
ด้วยตนเอง ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
N = 204
ความพึงพอใจของลูกค้ า
ระดับความ
(Customer Satisfaction)
พึงพอใจ
Mean
Std.
1) ระบบเข้าใจง่าย ไม่ทารายการหลายขั้นตอน
4.30
0.60
มากที่สุด
2) การใช้ระบบ สะดวก ง่ายต่อการใช้บริ การ
4.37
0.58
มากที่สุด
3) ใช้ระบบได้เร็ วขึ้นเพราะไม่ตอ้ งรอสายนาน

4.48

0.54

มากที่สุด

4) ระบบมีความทันสมัย
4.32
0.59
มากที่สุด
5) ระบบมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลบัญชีเงินฝากของลูกค้า
4.36
0.58
มากที่สุด
รวม
4.37
0.48
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.37, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ใช้ระบบได้เร็ วขึ้นเพราะไม่
ต้องรอสายนาน (Mean = 4.48, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ การใช้ระบบสะดวก ง่ายต่อการใช้บริ การ (Mean = 4.37, S.D. =
0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ระบบเข้าใจง่ายไม่ทารายการหลายขั้นตอน (Mean = 4.30, S.D. = 0.60)
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของ ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
N = 204
การตัดสิ นใจใช้ บริการของลูกค้ า
ระดับการตัดสิ นใจ
(Customer decision)
Mean
Std.
1) การรับทราบข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ทาให้ท่านตัดสิ นใจใช้
4.35
0.50
มากที่สุด
ระบบได้เร็ วขึ้น
2) ท่านจะยังคงเลือกใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง
4.57
0.51
มากที่สุด
3) ท่านพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบ ก่อน
4.53
0.52
มากที่สุด
เป็ นอันดับแรกในการตัดสิ นใจใช้ระบบ
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N = 204
การตัดสิ นใจใช้ บริการของลูกค้ า
ระดับการตัดสิ นใจ
(Customer decision)
Mean
Std.
4) ท่านพิจารณาถึงการใช้ระบบง่าย ก่อนเป็ นอันดับแรกในการ
4.47
0.51
มากที่สุด
ตัดสิ นใจใช้ระบบ
5) ท่านจะแนะนาคนอื่นให้ใช้ระบบ
4.49
0.55
มากที่สุด
รวม
4.48
0.42
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 4 พบว่า การตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (Mean
= 4.48, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ท่านจะยังคงเลือกใช้ระบบอย่างต่อเนื่ อง
(Mean = 4.57, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ท่านพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบ ก่อนเป็ นอันดับ
แรกในการตัดสิ นใจใช้ระบบ (Mean = 4.53, S.D. = 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ การรับทราบข้อมูลจากการ
ประชาสัมพันธ์ทาให้ท่านตัดสิ นใจใช้ระบบได้เร็ วขึ้น (Mean = 4.35, S.D. = 0.50)
4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบงานบริ การด้วย
ตนเอง ของ ลูกค้า สาหรับการใช้งานศูนย์บริ การลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
และตัวแปรตาม การตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
Coefficientsª
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance)

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
(p – value)

(Constant)
1.168
0.330
3.537
0.000
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
0.293
0.080
0.228
3.667
0.000
(Perceive Usefulness : PU)
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
0.134
0.067
0.165
1.997
0.047
(Perceive Ease of Use : PEU)
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
0.319
0.075
0.360
4.246
0.000
Satisfaction)
a. Dependent Variable : การตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอิสระ การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ทั้งนี้ การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive Usefulness : PU) มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากที่สุด (B = 0.293) ปรากฏค่า Sig = .000 รองลงมา คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน (Perceive Ease of Use : PEU) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (B = 0.134) ปรากฏค่า Sig = 0.047 และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ (Customer Satisfaction) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (B=.319)
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ปรากฏค่า Sig = .000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ (p-value) เท่ากับ .05 สาเหตุ เกิดจากช่วงอายุที่แตกต่าง ทาให้ไม่
เข้าใจขั้นตอนในการทารายการผ่านระบบอัตโนมัติ แสดงว่า ตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance) มี อย่างน้อย 1 ตัว ที่ สามารถทานายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คื อ การตัดสิ นใจเลือกใช้
ระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้า ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4.5 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของ ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรั บการ
ใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ของ ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
N = 204
กลยุทธ์ ทางการตลาดสาหรับการใช้ ระบบงานบริการ
ระดับกลยุทธ์ ทาง
(Marketing strategy)
การตลาด
Mean
Std.
1) ท่านมีช่องทางการให้บริ การเพิม่ มากขึ้น
4.41
0.63
มากที่สุด
2) ท่านมีความสะดวกต่อการใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
4.55
0.55
มากที่สุด
3) ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ครอบคลุม
4.52
มากที่สุด
0.56
4) การใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.42
0.56
มากที่สุด
5) การประชาสัมพันธ์เป็ นที่รับรู ้อย่างทัว่ ถึง
4.33
0.52
มากที่สุด
รวม
4.45
0.47
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 6 พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.45, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ท่านมีความสะดวกต่อ
การใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น (Mean = 4.55, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ครอบคลุม (Mean =
4.52, S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ การประชาสัมพันธ์เป็ นที่รับรู ้อย่างทัว่ ถึง (Mean = 4.33, S.D. = 0.52)
ผลจากแบบสั มภาษณ์
ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยใช้ และไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
จานวน 12 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และที่
ไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 มีความเห็นว่า สาเหตุที่ไม่ใช้ระบบงานบริ การ
ด้วยตนเอง คื อ ไม่ เข้าใจขั้นตอนการทารายการผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) จานวน 1 คน มี ช่องทางอื่ นในการ
ตรวจสอบยอดเงินฝาก และไม่มีบตั รอิเล็กทรอนิ กส์กบั ธ.ก.ส. จานวน 1 คน และใช้บริ การผ่าน Application ธ.ก.ส.
Amobile / Line : baacfamily ของ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝาก จานวน 1 คน
จากข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบสาเหตุและปั ญหาการ
ใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง พบว่า ลูกค้าที่ไม่เคยใช้ระบบส่ วนใหญ่ยงั คง
ใช้บริ การผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ส่ วนใหญ่ที่มีอายุค่อนข้างสู งวัยไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการทารายการผ่านระบบอัตโนมัติ
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2. การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอื่น ที่มีความสะดวก สบาย และรวดเร็ วกว่า เช่น การใช้บริ การ
ผ่าน Application ธ.ก.ส. Amobile / Line : baacfamily ของ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบยอดเงิน เนื่ องจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการให้บริ การทางการเงินของธนาคาร ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ซึ่ งได้รับ
ความสะดวกสบาย สามารถทาธุรกรรมทางการเงินเองได้ทุกที่ทุกเวลา
สรุ ปเพิ่มเติมนอกเหนื อจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจุบนั ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การยังให้ความเชื่ อมัน่ กับ
การรับบริ การจากพนักงานรับโทรศัพท์โดยตรงมากกว่าการรับบริ การจากระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และควรเพิ่มการ
พัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ ให้ผใู้ ช้บริ การสามารถทาธุรกรรมได้ในรู ปแบบระบบงานบริ การด้วยตนเอง อาจมีขอ้ จากัด
ด้านประเภทการให้บริ การที่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนตามความต้องการ และไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบัญชีเงินฝากได้ เช่น ข้อจากัดประเภทบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทุกประเภท ทุกบัญชี
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามผูท้ ี่เคยใช้บริ การ จานวน 204 ราย
1. ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง กรณี ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน
1.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่ระดับ
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive Usefulness : PU) ช่วยให้ตดั สิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองมากที่สุด
1.2 ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับ
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ช่วยให้ตดั สิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยมากที่สุด
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณี ลูก ค้า ธ.ก.ส.
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ใช้บริ การเข้าใจง่าย ไม่ทารายการหลายขั้นตอน
สะดวก ง่ายต่อการใช้บริ การ มีผลต่อความพึงพอใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองมากที่สุด ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ที่มีต่อ
การตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณี ลูกค้า
ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ทั้ง 2 ด้าน
ไม่วา่ จะเป็ น ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน (Perceived Ease of Use) มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณี ลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครนั่นหมายความว่า หากผูใ้ ช้ระบบงาน
บริ การด้วยตนเองมีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ทั้ง 2 ด้าน ในระดับที่มาก
การตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การอภิปรายผลปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การ
ด้วยตนเองของลูกค้า สาหรับการใช้งานศูนย์บริ การลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยทั้ง 2 ด้าน การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ
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การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ผลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับผลจากแบบสอบถาม
พบว่าสาเหตุที่ไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง เนื่ องจากยังคงใช้บริ การผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นหลัก
ซึ่ งเป็ น ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่ ที่ มีอายุค่อนข้างสู งวัย ไม่เข้าใจขั้นตอนในการทารายการผ่านระบบอัตโนมัติ
ทาให้ลูกค้าไปทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอื่น ที่มีความสะดวก สบาย และรวดเร็ วกว่า เช่น การใช้บริ การผ่าน
Application ธ.ก.ส. A-mobile / ช่องทาง Line : baacfamily ของ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบยอดเงิน ดังนั้น ความง่ายในการ
ใช้ระบบจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการเพิ่มการใช้งานของคนกลุ่มนี้ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกันกับแนวคิดและ
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) จากกลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ นพเดช อยูพ่ ร้อม (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผล ต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเชื่ อมัน่ ในระบบถือว่าอยูใ่ นระดับที่สูงที่ สามารถช่วยบุคลากรทางการศึกษาที่ อยูต่ ามชุมชนห่ างไกล
ในการเข้าถึงสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการพัฒนาให้เด็กรุ่ นใหม่กา้ วทัน
เทคโนโลยีใหม่ๆเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งและทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้อง
กับ พรชนก พลาบู ลย์ (2560) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อ งการยอมรั บ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการ ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์
ของรั ฐบาลไทย พบว่า การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีและพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผล
ต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การอภิปรายผลความพึงพอใจในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้า
ส าหรั บ การใช้ง านศู น ย์บ ริ การลู ก ค้า ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)ในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี ความพึงพอใจในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองในระดับ มากที่สุด เนื่ องจากผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่า การใช้บริ การเข้าใจง่าย ไม่ทารายการหลายขั้นตอน สะดวก ง่ายต่อการใช้บริ การมาก
ที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ ปิ ยะ พนาเวชกิจกุล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ข องธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าอิทธิ พลต่อความพึงพอใจปั จจัยด้านความคาดหวังในเรื่ องของความรวดเร็ วและการติดตามผลปั จจัยด้านคุณภาพ
ระบบ และความรวดเร็ วในการใช้บริ การ ปั จจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพการให้บริ การในส่ วนของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผูใ้ ช้บริ การที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุอาชี พและรายได้เฉลี่ยมี ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ในการใช้บริ การสู งที่สุด และสอดคล้องกับ พรรณนิ ภา เกลาชู และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ส่ วนมากผูใ้ ช้บริ การ
โทรติดต่อ Call Center ด้วยตนเอง
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 การอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้ระบบบริ การด้วยตนเองของลูกค้าสาหรับการใช้งาน ศูนย์บริ การลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยปั จจัยทั้ง 2 ด้าน การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived
Usefulness) และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หากเรี ยงลาดับ การรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้งาน (Perceived Usefulness) มี ผลต่อการตัดสิ นใจมากที่ สุด ซึ่ งแนวคิดและทฤษฎี การยอมรั บและการ
ใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) มีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษา ซึ่ งจากกลุ่มตัวอย่าง
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มีการยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ นวรั ตน์ ช่วยบุญชู (2562) ศึกษาเรื่ อง การยอมรับ
เทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีดา้ นความคาดหวังในความพยายาม สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน แรงจูงใจด้านความ
บัน เทิ ง มู ล ค่ า ตามราคา และอุ ป นิ สั ย ส่ ว นบุ ค คล มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 การอภิปรายผลกาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
ให้เป็ นช่ องทางเลื อกการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง การทาธุ รกรรมอายัดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบ
ยอดเงินฝาก พบว่า คาตอบที่ได้จากการสารวจช่วยให้สามารถใช้เป็ นแนวทางกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการให้บริ การครอบคลุมครบทุกวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดการ
ยอมรับและเลือกใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง การทาธุ รกรรมอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบยอดเงินฝาก
ศูนย์บริ การลูกค้า ของ ธ.ก.ส. ซึ่ งสอดคล้องกับ ธวัลพร สง่าชาวเหนื อ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความคาดหวัง การ
รับรู ้และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์การให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพสารสนเทศ ด้านความเข้าใจง่าย คุณภาพระบบ ด้านเวลาที่ใช้ในการตอบสนองและ
คุณภาพบริ การ ด้านความเอาใจใส่ มีคุณภาพบริ การสู งหรื อผูร้ ับบริ การรู ้สึกประทับใจในคุณภาพของการบริ การ ส่ วน
คุณภาพสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย คุณภาพระบบ ด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพบริ การด้านความมัน่ ใจ
อภิปรายผลการสั มภาษณ์
ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ที่เคยใช้และที่ไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง จานวน 12 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จานวน 9 คน ที่ เคยใช้บริ การ มี ความเห็ นว่า การใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง มี ความสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัยในการใช้บริ การ ช่วยให้สามารถตัดสิ นใจใช้บริ การ เป็ นในทิศทางเดียวกัน และที่ไม่เคยใช้บริ การ
จานวน 3 คน มี ความเห็ นว่า สาเหตุ ที่ไม่ใช้เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง เนื่ องจากยังคงใช้บริ การผ่านช่ องทาง
เคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่ ที่มีอายุค่อนข้างสู งวัย ไม่เข้าใจขั้นตอนการทารายการผ่าน
ระบบงานบริ การด้วยตนเอง ทาให้ลูกค้าไปทาธุ รกรรมผ่านช่องทางอื่น ที่มีความสะดวก สบาย และรวดเร็ วกว่า เช่น การ
ใช้บริ การผ่าน Application ธ.ก.ส. A-mobile / ช่องทาง Line : baacfamily ของ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบยอดเงิน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในทางสถิติการยอมรับเทคโนโลยีระบบงานบริ การด้วยตนเองของลูกค้าสาหรับการ
ใช้งานศูนย์บริ การลูกค้า ธ.ก.ส.ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผูศ้ ึกษาจึงพิจารณาข้อมูลที่
เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เคยใช้บริ การด้วยตนเอง จานวน 204 คน สามารถประเมินน้ าหนักความสัมพันธ์ของการยอมรั บ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง การทาธุ รกรรม
อายัดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ และตรวจสอบยอดเงินฝาก พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ยรวม
4.59) รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ยรวม 4.30) ด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การด้วย
ตนเอง (ค่าเฉลี่ยรวม 4.37) ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบงานบริ การบริ การด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ยรวม 4.48) และด้าน
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กลยุทธ์การตลาดสาหรั บการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ ยรวม 4.45) ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ ให้
ผูใ้ ช้บริ การได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว จะทาให้มีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การและผูท้ ี่ไม่เคยใช้บริ การ จานวน
12 คน พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ มี ความต้องการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง มี ความสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัยในการใช้บริ การ ช่วยให้สามารถตัดสิ นใจใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง เป็ นในทิศทางเดียวกัน
และผูท้ ี่ ไม่เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง สาเหตุที่ไม่ใช้เคยใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง เนื่ องจากยังคงใช้
บริ การผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ส่ วนใหญ่ ที่มีอายุค่อนข้างสู งวัย ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการทารายการผ่านระบบอัตโนมัติ จากผลการศึ กษาสามารถนาข้อมูลมากาหนดเนื้ อหาในการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นช่องทางการเลือกใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. จัดทาแผ่นพับ โบว์ชวั ร์ และสื่ อประชาสัมพันธ์ อธิ บายขั้นตอนการทารายการ ผ่านระบบงานบริ การ
ด้วยตนเอง และตามจุ ดให้บริ การต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสามารถศึ กษาขั้นตอน การทารายการธุ รกรรมได้
อย่างสะดวก และง่าย เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยและจดจาขั้นตอนการทารายการ จะช่วยทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและ
มีความต้องการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
2. จัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ Application ธ.ก.ส. A-mobile / ช่องทาง Line : baacfamily สื่ อวิทยุทอ้ งถิ่น
เพื่อช่วยเพิม่ ฐานลูกค้า ใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองให้มากยิง่ ขึ้น
3. จัดให้มีการอบรมพนักงานธนาคารทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเอง
เพื่อที่จะสามารถตอบคาถาม ข้อสงสัย ให้ความช่วยเหลือและ / หรื อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงจัดให้มีพนักงานคอยให้คาแนะนา ปรึ กษา ไว้บริ การให้แก่ลกู ค้าบริ เวณสาขาของธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ ที่ไม่มีความชานาญในการใช้ระบบงานบริ การด้วยตนเองเพื่อให้เกิ ดความคุน้ เคยและจดจาขั้นตอนการทา
รายการ จะช่วยทาให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจและมีความต้องการใช้บริ การ และช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใช้บริ การให้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้ งต่อไปควรจะขยายพื้นเก็บแบบสอบถาม เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างนามา
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูลแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. ตัวแปร การศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาตัวแปรต้นตัวอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก าร ระบบงานบริ ก ารด้ว ยตนเองของลู ก ค้า ส าหรั บ การใช้ง านศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า เช่ น คุ ณ ภาพการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ความเสี่ ยง เป็ นต้น
3. การเก็บข้อมูล การศึกษาในครั้งต่อไปควรที่จะเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต
พฤติกรรม เป็ นต้น เพื่อให้ทราบสาเหตุจริ ง ๆ ของปั ญหา และช่วยให้แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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