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Т

ехнологийн хурдацтай хөгжил болон харилцагчийн зан төлөвийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан
сүүлийн жилүүдэд бизнесийн бүх төрлийн үйлчилгээг хэрэглэгчид дижитал сувгаар
дамжуулан авах хандлага улам бүр нэмэгдсээр байна. Үүний нэг тод жишээ нь банк санхүү,
даатгал, үүрэн холбоо, үзвэр, үйлчилгээ зэрэг Монголын томоохон бизнесийн салбарууд
өөрөө өөртөө үйлчлэх технологи (Self-service Technology)-ийг (цаашид “SST” гэх) нэвтрүүлэн
хэрэглэгчдэдээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ амжилттай хүргэж байна. Тиймээс бид энэхүү
судалгааны ажлаараа SST-ийн үйлчилгээний чанарт ямар хүчин зүйлүүд хэрхэн нөлөөлж
буйг, цаашлаад SST-ийн үйлчилгээний чанар хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид хэрхэн
нөлөөлдгийг судлахыг зорилоо. Энэхүү судалгааны ажлаараа Монголын томоохон үүрэн
холбооны компаниудын нэг “UNITEL” ХХК-ийн дижитал сувгуудаар тогтмол үйлчилгээ авдаг
151 хэрэглэгчээс онлайнаар судалгаа авч, судалгааны өгөгдлийг цуглуулан олон хувьсагчийн
регрессийн загвар болон нэг хувьсагчаас хамаарсан шугаман регрессийн загвараар
судалгааны таамаглалуудыг баталсан.
Түлхүүр үгс
SS, өөртөө үйлчлэх технологи, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн үнэнч байдал,
зан үйлийн зорилго
Оршил
Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХТ)-ийн хөгжил нь үйлчилгээний компаниуд
болон хэрэглэгч хоорондын харилцааны хэлбэрийг өөрчилж, улмаар үйлчилгээний стандартууд
сайжирсан. (Barrett, Davidson, Prabhu, & Vargo, 2015; Lovelock & Gummesson, 2004)
Сүүлийн арван жилийн хугацаанд SST-ийг нэвтрүүлэх нь үйлчилгээний салбарын
бизнесийн хэлбэрийг шинээр гаргаж ирсэн. (Leung & Matanda, 2013; Verhoef нар, 2009) SST нь
үйлчилгээ худалдан авагч ба ханган нийлүүлэгч байгууллагын шууд холбоог сольсон (Meuter,
Ostrom, Roundtree, & Bitner, 2000)
Энэ нь хэрэглэгч үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудтай шууд харьцахгүйгээр
үйлчилгээг бий болгох, ашиглах боломжийг олгодог. (Eastlick, Ratto, Lotz, & Mishra, 2012; Ju
Rebecca Yen & Gwinner, 2003; Martins, Oliveira, & Popovič, 2014)
Үйлчилгээний компаниудаас үйлчилгээ авахын тулд хэрэглэгчийн хувьд ажилчдын
үзүүлж буй үйлчилгээнээс эхлээд хэрэглэгчийн өөрөө өөртөө үйлчилдэг үйлчилгээ хүртэл
байдаг. (Hilton, Hughes, Little, & Marandi, 2013; Turner & Shockley, 2014)
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Үйлчилгээний
компаниудын
үйлчилгээний процесс бүтээмж, ур чадвар,
үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор SST-ийг
эхлүүлсэн. (Curran & Meuter, 2005; Kelly, Lawlor, & Mulvey, 2017; Kokkinou & Cranage, 2013;
Walker, Craig-Lees, Hecker, & Francis, 2002 ;
Zeithaml & Gilly, 1987)
Үүнээс гадна орчин үеийн, хурдан
шуурхай дижитал сувгуудаар дамжуулан
хэрэглэгч үйлчилгээ авах боломжийг санал
болгохыг зорьж байна. (McGrath & Astell, 2017;
Meuter, Ostrom, Bitner, & Roundtree, 2003;
Reinders, Dabholkar, & Frambach, 2008)
Ингэснээр
хэрэглэгчдийн
эрэлт,
хэрэгцээг хангахаас гадна тэдний сэтгэл
ханамжийг илүү сайжруулах боломжтой
байдаг. (Bitner, Ostrom, & Meuter, 2002; Ganguli & Roy, 2011; Johnson, Bardhi, & Dunn,
2008). Unitel app, chatbot, KIOSK, www.unitel.
mn гэх мэт зарим SST нь хэрэглэгчдийн дунд
түгээмэл байдаг.
I. ОНОЛЫН ТОЙМ СУДАЛГАА
A. SST ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР

Ү

йлчилгээний чанарын үзэл баримтлал
нь үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой
журам (Parasuraman et al., 1985)
болон үйлчилгээний үр дүн (Lehtinen & Lehtinen, 1991)-г гаргасан байна. Үйлчилгээний
чанарын хэмжээс ба түүний хэмжилттэй
холбоотой ойлголт нь сүүлийн хэдэн арван
жилд гарч ирсэн. (Jain & Gupta, 2004; Lehtinen
& Lehtinen, 1991)

SST-ийг “Үйлчилгээний байгууллагын
ажилчдын шууд оролцоогүйгээр хэрэглэгчдэд
үйлчилгээ
авах
боломжийг
олгодог
технологийн интерфейс” гэж тодорхойлсон
байдаг. (Meuter et al. 2000)
Цаашилбал, SST нь бизнес эрхлэгчдэд
илүү ашигтай байж болох бөгөөд ингэснээр
ажилтнуудаа SST-ээр орлуулж болох ба
зардлыг бууруулж, цөөн тооны эх үүсвэрээр
хэрэглэгчиддээ үйлчлэхэд нь туслах болно.
(Curran & Meuter, 2005; Yang & Klassen, 2008)
SST нь бизнес эрхлэгчдэд сургалт, тоног
төхөөрөмж, харилцаа холбооны зардлыг
бууруулахад нь тусалдаг. (Leung & Matanda,
2013)
SST үйлчилгээ нь ажилчдын оюун
санааны хэлбэлзэлд өртөхгүй илүү тогтвортой
үйлчилгээг санал болгодог. (Liljander, Gillberg,
Gummerus, & van Riel, 2006; Weijters, Rangarajan, Falk, & Schillewaert, 2007)
орчны талаар “SERVQUAL” хэмжүүрийг
нэвтрүүлсэн. Үйлчилгээний чанарын гурван
хэмжээст загвар нь “i) техникийн чанар, ii) үйл
ажиллагааны чанар, iii) байгууллагын имиж”
гэж Грёнроос (1984) гаргаж ирсэн. Үүнтэй
адил өөр нэг загварыг Лехтинен (1991) гурван
хэмжээсээр санал болгосон i) физик чанар,
ii) интерактив чанар, iii) байгууллагын чанар.
Тэдний үзэж байгаагаар бие махбодын
чанар нь үйлчилгээ үзүүлэх хугацаандаа
үйлчилгээний
үйлдвэрлэлийн
процесст
орсон биет бүтээгдэхүүн, мөн үйлчилгээний
хэрэглээтэй холбоотой юм.

Технологийг хүлээн авах загвар (TAM)ыг хэрэглэгчийн технологийг нэвтрүүлэх
зан төлөвийг урьдчилан харах зорилгоор
Дэвис (1989) боловсруулсан. TAM-ийн
дагуу технологийг хүлээн зөвшөөрөх нь
технологийн үйлчилгээний хандлага, хүсэл
эрмэлзлийн цар хүрээгээр илэрхийлэгддэг
бөгөөд үүнийг ашиглахад хялбар (PEOU),
ашиг тустай гэж үздэг (PU) (Дэвис, 1989;
Дэвис, Багоззи, & Варшоу, 1989) (Lin, Shih,
and Sher (2007) нь технологийг үйлчилгээнд
бэлэн болгох (TR) ба TAM-ийг TRAM загварт
нэгтгэн цахим үйлчилгээг ашиглаж байхдаа
Түүнчлэн
үйлчилгээний
чанарыг хэрэглэгчдийн
хүсэл
эрмэлзлийг
илүү
тодорхойлохын тулд үйлчилгээний үйл явцын нэмэгдүүлдэг. Венкатеш, Моррис, Дэвис
Үйлчилгээний чанарын парадигмыг
шалгах зорилгоор хэд хэдэн судалгааг
хийсэн (Cronin, Brady, & Hult, 2000; Cronin &
Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1985) (Parasuraman et al. 1988) нь үйлчилгээний чанар,
түүний үзэл баримтлал, бүтцийн хувьд таван
хэмжээс болгон боловсруулсан. Эдгээр
хэмжигдэхүүнүүд нь i) найдвартай байдал,
ii) хариуцлага, iii) баталгаатай байдал, iv)
бусдын асуудлыг ойлгох, v) мэдрэмжтэй
байдлыг багтаадаг.
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(2003) нар технологийн системийг ашиглах зан
төлөвийн талаарх хэрэглэгчийн санаа бодлыг
тайлбарлахын тулд Технологийг хүлээн авах,
ашиглах нэгдсэн онолыг (UTAUT) урьдчилан
таамаглаж байсан. UTAUT нь хүмүүс
технологийн системийн хэрэглээнд оролцож,
зан төлөвийг төлөвшүүлдэг бөгөөд үүнд i)
гүйцэтгэлийн хувьд, ii) хүчин чармайлт, iii)
нийгмийн нөлөөлөл, iv) нөхцөлийг хөнгөвчлөх
гэсэн дөрвөн үндсэн бүтцээр удирддаг.
Үйлчилгээний чанарын бүтцийг хэмжих
хэд хэдэн хэмжүүр байдаг. Гэсэн хэдий ч
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), SERVEPREF (Cronin & Taylor, 1992) зэрэг нь үндсэндээ
үйлчилгээ үзүүлэх явцад хэрэглэгч (ажилтан)
хоорондын харилцан үйлчлэлийг судлахад
зориулагдсан боловч харилцан үйлчлэлийг
хэрэглэгчийн
технологийн
интерфейс
(интерактив төхөөрөмж) хамаарна. Барнс,
Видген (2001) нар хэмжлийн шинэ хувилбарыг
гаргажээ.
Дижитал үйлчилгээг үзүүлж байгаа
байгууллагын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх
зорилгоор E-S-QUAL-ийг бий болгосон.
(Парасураман, Зейтхамл, Малхотра; 2005)
SSTQUAL-ийн
баталгаажуулалт
нь байгууллагын болон хэрэглэгчийн зан
төлөвийн олон янзын масштабын хуулбарыг
янз бүрийн нөхцөлд найдвартай, хүчин
төгөлдөр байдлын туршилтаар баталсан
байна. (Considine & Cormican, 2016; Demirci Orel & Kara, 2014; Kumar & Mittal, 2015;
Радомир ба Нистор, 2012, 2014)
SSTQUAL (Lin
&
Hsieh,
2011)
нь
функционал
хамаарал,
хэрэглээ,
аюулгүй байдал, дизайн, баталгаа, ашиг
сонирхол, тохируулга гэсэн 20 зүйл, долоон
хэмжигдэхүүнээс бүрдэнэ.
• Функционал байдал нь “найдвартай байдал,
ашиглахад хялбар, хариу үйлдэл үзүүлэх”
зэрэг SST-ийн шинж чанаруудыг бий болгодог.
• Хэрэглээ гэдэг нь хэрэглэгчийн системийг
ашиглах талаарх санал бодлыг хэлнэ.
• Аюулгүй байдал/нууцлал нь хэрэглэгчдийн
хувийн асуудалтай холбоотой байдаг.
• Дизайн нь системийн ерөнхий зохион
байгуулалтай холбоотой.
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• Баталгаажуулалт нь үйлчилгээ үзүүлэгчтэй
холбоотой чадвар, нэр хүндийг харуулдаг.
• Ашиг сонирхол нь үйлчлүүлэгч байгууллага
санал болгож буй үйлчилгээтэй холбоотой
юм.
• Өөрчлөлтийг хэрэглэгчдийн хэрэгцээтэй
танилцах,
хэрэглэгчдийн
хамтарсан
үйлдвэрлэлээр дамжуулан эдгээр үйлчилгээг
бий болгох чадвар гэж тодорхойлдог.
Б. SST ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР БА ҮНЭНЧ
БАЙДАЛ

Л

и, Ли, Фейк нар (2001) хэрэглэгчдийн
үнэнч байдлыг “ам дамжсан үгс,
худалдан авах магадлал нэмэгдэх,
байгууллагын
бүтээгдэхүүнийг
байнга
худалдаж
авахтай
холбоотой”
гэж
тодорхойлсон. Пирсон (1994) хэрэглэгчдийн
үнэнч байдлыг “компанийн талаар таатай
хандлагатай,
компанийн
бүтээгдэхүүнүйлчилгээг байнга худалдан авч, бүтээгдэхүүнүйлчилгээг бусдад дамжуулах хэрэглэгчдийн
сэтгэлгээ” гэж тодорхойлсон.
Зан төлөвийн онол (TPB) нь үйл
ажиллагааны онолын үргэлжлэл юм. (Ajzen,
1985, 1991; Ajzen & Fishbein, 1975)
Зан төлөв нь хандлага, субьектив хэм хэмжээ,
зан төлөвийг хянах чадварын үр дүн юм. TPB
нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдал,
SST үйлчилгээний чанарт хандах хандлагыг
судлах зорилгын суурь болж байна. Үүнтэй
адил ашгийг (Heskett, Sasser, & Schlesinger, 1997; Heskett & Schlesinger, 1994) нь
компаниудад өсөлт, ашиг хүртэхийн тулд
сэтгэл ханамжтай, үнэнч хэрэглэгчийн тоог
нэмэгдүүлэх нь чухал болохыг харуулж байна.
Тиймээс судалгааны эхний таамаглалыг
дараах байдлаар харуулж байна.
H1: SST үйлчилгээний чанар нь
хэрэглэгчийн үнэнч байдалтай эерэг, чухал
харилцаатай байдаг.
В. SST ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР БА
ЗАН ТӨЛӨВ

Х

эрэглэгчийн зан төлөвийн тухайд
зан төлөвийн зорилго ба бодит зан
төлөвийн хоорондын уялдаа холбоог
ойлгохын зэрэгцээ үйл ажиллагааны онолыг
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(Fishbein & Ajzen, 1975) гаргасан байна. Зан
төлөвийг харуулсан TRA-ийн эерэг шинж
чанарууд нь тухайн хүний хүсэл зоригийн үр
дүн юм. (Fishbein & Ajzen, 1975)
Оновчтой үйл ажиллагааны онолоос
(Fishbein & Ajzen, 1975) үндэслэсэн
төлөвлөсөн зан төлөвийн онол (Ajzen, 1991)
нь шинэ технологийн хэрэглээнд хэрэглэгчийн
хандлага нь зорилгод нөлөөлдөг гэж үздэг.
(Ajzen, 1991; Curran & Meuter, 2005; Fishbein &
Ajzen, 1975)
Хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа
нь зан төлөв, хүсэл эрмэлзлийн хоорондын
холбоог сайн тогтоожээ. (De Cannière, De
Pelsmacker, & Geuens, 2009; Webb & Sheeran, 2006) Технологийг нэвтрүүлэх тухай
бодит зан төлөв нь технологийн системийн
хэрэглээний давтамж, эсхүл түвшний хувьд
ерөнхийд нь тодорхойлдог болохыг харуулж
байна. (Demoulin & Djelassi, 2016; Venkatesh
& Bala, 2008; Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012)
Демоулин, Джеласси нар (2016)
хэрэглэгчдэд хувь хүн, систем, нөхцөл
байдлын хүчин зүйлийг харгалзан үзсэн SSTийг ашиглах зорилго, бодит хэрэглээг судлав.
Тэдний олж мэдсэн үр дүнгүүд нь өнгөрсөн
үеийн ашиглалтыг нөхцөл байдалд харуулсан
хүчин зүйлүүд, зан төлөв нь SST-т хандах
зан төлөвийн чухал элемент гэж үзжээ.
Дээрх хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр хоёр дахь
таамаглалыг доор бичсэн байна.
H2: SST-ийн үйлчилгээний чанар нь зан
төлөвтэй эерэг, чухал харилцаатай байдаг.
Г. SST ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЧАНАР БА ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ
ХАНАМЖ

С

Оливер (1997)-ийн үзлийн дагуу
сэтгэл ханамжийг “хэрэглэгчийн тааламжтай
хариу үйлдэл” гэж үздэг. Энэ нь үндсэндээ
хэрэглээтэй холбоотой таатай туршлагыг бий
болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж
чанарын талаарх үнэлгээ юм.
Эрдэмтэд
SST-ийн
хэрэглэгчдийн
сэтгэл ханамж, үнэнч байдал, зан төлөвийн
талаар хэрэглэгч эерэг сэтгэгдэлтэй байгааг
судалсан. (Demirci Orel & Kara, 2014; Lin &
Hsieh, 2007; Zhao, Mattila, & Eva Tao, 2008)
Demirci Orel and Kara (2014) SSTQUAL-ийг
ажиллуулснаар өөртэй үйлчлэх үйлчилгээний
чанар нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн
шууд бус нөлөөгөөр үнэнч байдалд эерэг
нөлөө үзүүлдэг болохыг судалсан.
Икбал, Хассан, Шариф, Хабиба нар
(2017) нь үйлчилгээний чанар, байгууллагын
имиж, хэрэглэгчдийн үнэнч байдал зэрэг
нь
хэрэглэгчдийн
сэтгэл
ханамжтай
холбоотойг олж тогтоожээ. Тиймээс дараах
таамаглалуудыг дэвшүүлсэн болно.
H3: SST үйлчилгээний чанар нь
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжтай эерэг, чухал
харилцаатай байдаг.
H4: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь SST
үйлчилгээний чанар ба зан төлөв хоорондоо
хамааралтай.
H5: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь SST
үйлчилгээний чанар ба хэрэглэгчийн үнэнч
байдлын хоорондын харилцааг зохицуулдаг.
H6: Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж нь
зан төлөвтэй эерэг бөгөөд чухал харилцаатай
байдаг
H7: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь
хэрэглэгчийн үнэнч байдалтай эерэг бөгөөд
чухал харилцаатай байдаг.
Касири, Гуан Ченг, Самбасиван,
Сидин нар (2017) үйлчилгээний чанарын
техникийн болон үйл ажиллагааны чанарын
элементүүдээр
хэрэглэгчдийн
сэтгэл
ханамжийн үнэнч байдалд үзүүлэх эерэг
нөлөөлөлд дүн шинжилгээ хийсэн.

этгэл ханамж нь хэрэглэгчид үйлчилгээ
үзүүлэхэд эерэг сэтгэгдэл төрүүлж буй
байдал гэж үздэг. (Lin & Hsieh, 2006)
Хэрэглэгчийн зорилгыг биелүүлэх хүлээгдэж
буй бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийн брэндээс
олж авсан ашгийг харьцуулж үзэхэд сэтгэл
Тиймээс тэд өөрсдийн хийсэн дүн
ханамж хангалттай гэж үздэг. (Bergman & шинжилгээнд үндэслэн дараах таамаглалыг
Klefsjö, 2010; Cronin et al., 2000; Loudon & боловсруулсан. (Зураг 1)
Делла Битта, 1993)
23
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Зураг 1 Судалгааны загвар
II. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

С

удалгаанд оролцсон хэрэглэгчдээс
7 дэд хэмжүүр бүхий 20 шалгуурын
ач холбогдлыг үнэлүүлсэн. Тухайн
шалгуур үзүүлэлтийг энгийн өгүүлбэрээр
томьёолон асууж, likert-ийн 5 хэмжүүр (1
= огт санал нийлэхгүй – 5 = бүрэн санал
нийлнэ) үнэлүүлсэн. Судалгаанд Unitel
ХХК-ийн веб сайтаар тогтмол бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ авдаг 151 хэрэглэгч оролцсон
бөгөөд демографикийн шинжилгээг Хүснэгт
1-т харуулав. Мөн судалгаанд хамрагдсан
хэрэглэгчдийн дижитал сувгийн хэрэглээ
болон бүтээгдэхүүн хэрэглээний шинжилгээг
Хүснэгт 2-т харуулав. Хүчин зүйлийн
шинжилгээний
хүлээн
зөвшөөрөгдсөн
түүврийн хэмжээг хангаж буйг хэлэх нь зүйтэй.
(20*5=100 хамгийн бага түүврийн хэмжээ).

2.1. Загварын тогтвортой байдлын
хэмжүүрүүд
Загварын тогтвортой байдлыг хэмжих
сайн үзүүлэлт бол Кронбахын альфа юм. 0.7ээс дээш утга нь шалгаж буй бүтэц нь нийцтэй
болохыг харуулж байна. Загварын тогтвортой
байдлыг хэмжих өөр нэг хүчин төгөлдөр
үзүүлэлт бол хүчин зүйлүүдийн ачаалал/
loading гэж нэрлэгддэг утга нь 0.7-аас их
утгыг авах ёстой бөгөөд бүрэлдэхүүн хэсгийн
найдвартай байдал (CR) ба ялгаж авсан
дундаж дисперсийн индекс (AVE) тус тус 0.7
ба 50%-иас их байх ёстой. Хүснэгт 9-д санал
болгож буй найдвартай байдлын хэмжүүрийг
хүчин зүйл бүрийн ачаалал/Loading-ын хамт
үзүүлэв.
2.2. Олон хувьсагчийн регрессийн
шинжилгээ
Функциональ байдал, тааламжтай
байдал, аюулгүй байдал, загварлаг байдал,
баталгаатай
байдал,
хялбар
байдал,
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надад зориулж тохируулагдсан байдал
зэрэг үзүүлэлтүүдийг SST технологийн
үйлчилгээний чанарт хэрхэн нөлөөлж буйг
тодорхойлох зорилгоор олон хувьсагчийн
регрессийн загвараар үнэлгээ хийсэн. Эдгээр
7 фактор маань Хүснэгт 3-т харуулснаар SST
үйлчилгээний чанарт R2 = 1.000 буюу SST
технологийн үйлчилгээний чанарыг 100%
тайлбарлаж чадаж байна. Хүснэгт 7 нь бүх
факторын хувьд SST үйлчилгээний чанарт
14.3%-иар жигд эерэг нөлөөлж буйг илтгэж
байна. Мөн SST үйлчилгээний чанарыг
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид хэрхэн нөлөөлж
буйг нэг хувьсагчаас хамаарсан шугаман
регрессийн загвар үнэлсэн ба моделийн үр
дүнг Хүснэгт 4-т харууллаа. Үүнд R2 = .835
буюу SST үйлчилгээний чанар нь хэрэглэгчийн
сэтгэл ханамжийн 83.5%-ийг тайлбарлаж
чадаж байна. SST үйлчилгээний чанарын
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нөлөөлөх
нөлөөллийн хүлээн зөвшөөрөх байдлыг ANOVA буюу дисперсийн шинжилгээгээр sign=.000
учир хүлээн зөвшөөрөгдөж буйг Хүснэгт 5-аар
харууллаа. SST технологийн үйлчилгээний
чанар 1 нэгж хувиар буурах/өсөхөд дагаад
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж 85.2% буурах/
өсөх хандлагатай байдгийг судалгааны үр
дүн харуулж байна Хүснэгт 4-т загварын
коэффициентын үр дүнг харуулав.
ХҮСНЭГТ 2. MODEL SUMMARY OF SST
SERVICE QUALITY

ХҮСНЭГТ 5. ANOVA OF CUSTOMER
SATICATION

a) Dependent Variable: WebSSTServQuality
b) Predictors: (Constant), Satisfact
ХҮСНЭГТ 6. COEFFICIENTS OF SST
SERVICE QUALITY

ХҮСНЭГТ 7. COEFFICIENTS OF CUSTOMER
SATISACTION

a. Predictors: (Constant), WCUS, WFUN, ASU,
WCON, WDES, WSEC, WENJ

a. Predictors: (Constant), Satisfact
ХҮСНЭГТ 4. ANOVA OF SST SERVICE
QUALITY

ХҮСНЭГТ 8. Дэд хэмжүүр бүрийн хувьд
тооцоолсон найдвартай байдлын
хэмжүүрүүд, нийт найдвартай байдлын
(CR), average variance extracted (AVE)
болон cronbach’s alpha

a) Dependent Variable: WebSSTServQuality
b) Predictors: (Constant), WCUS, WFUN, ASU,
WCON, WDES, WSEC, WENJ
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ДҮГНЭЛТ
Дэлхий
нийтээр
СOVID
19-тэй
холбоотойгоор мэдээлэл, харилцаа холбооны
технологи (МХТ)-ийн cалбар эрчимтэй
хөгжиж байна. Mонгол Улсын хувьд SST
үйлчилгээг хэрэглэгч илүү хэрэглэх хүсэлтэй
болж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд
технологи дээр суурилсан үйлчилгээнүүд
гаргаж байгаа бөгөөд хэрэглэгчийн сэтгэл
ханамж, үнэнч хэрэглэгч бий болгох технологи
ашиглаж, үйлчилгээ авах зан төлөвийг
хэрэглэгчдэд суулгах тал дээр ажиллаж
байна.
Энэхүү судалгаанд “Өөртэй үйлчлэх

технологи ”SST (self service technology)-ийн
үйлчилгээний чанарыг хэмжиж, функциональ
байдал,
тааламжтай
байдал,
аюулгүй
байдал, загварлаг байдал, баталгаатай
байдал, хялбар байдал, надад зориулж
тохируулагдсан байдал гэсэн хэмжүүрээр
тодорхойлон гаргалаа. Дээрх шалгууруудыг
багтаасан асуулга судалгааг 151 хэрэглэгчээр
үнэлүүлсэн бөгөөд энэхүү судалгаагаар
өөрөө өөртөө үйлчлэх технологи (Self-service
Technology)-ийн хамгийн чухал шалгуур нь
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж (үнэнч хэрэглэгч)
болохыг нотлов.
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