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 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CUSTOMERS 

IN BANGKOK AREAS WHO USE INTERNET BANKING OF 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) 

มญัชุตา ก่ิงเนตร ¹  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ² 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการธนาคารบอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด

และ (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความไวว้างใจ ท่ีมีต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม

แบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายจากผูท่ี้เคยตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) โดยสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด และ

การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวเิคราะห์  

 

____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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โดยใช้ค่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูล คือ การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงรายได้เท่านั้ นท่ีมีความ

แตกต่างต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า พบว่า มีผลิตภณัฑ ์

ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่มีเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเท่านั้น ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :  การตดัสินใจ, ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

 

Abstract 

The purpose of this independent study were (1) to study demographic 

differences of participants, (2) to study the relationship between marketing mix and 

customers in Bangkok area who use internet banking of Bangkok Bank Public 

Company Limited (“BBL”), and (3) to study other factors to customers in Bangkok 

area who use internet banking of BBL. 

_เว้น 1 In this study, the sample was finite population. The researcher used 

purposive sampling so that the characteristics of population were various. The 

researcher asked for participation from customers in Bangkok area who using 

internet BBL. The samples of 400 customers were chosen at random from the 

population. The instrument of this study was closed-end questionnaire. The data was 

analyzed by using computer program. Descriptive statistics were used to describe the 
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basic features of the data about the respondents. T-Test was used to test hypothesis 

to consider the relationship between independent and dependent variables. 

Results found as follows: 

 1. Considering personal factors, it was found that only income of customers 

in Bangkok area have different decision in use internet banking of BBL. 

 2. Considering marketing mix, it was found that product, price and 

promotion have influence on customers’ decision making who using internet 

banking of BBL. 

 3. Considering other factors, it was found that only customer behavior has 

influence on customers’ decision making who use internet banking of BBL. 

KEYWORDS:  DECISION, INTERNET BANKING 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัมากข้ึน การดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน

การธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ไทยจําเป็นต้องมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง และมีการพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัเหมาะกับยุคสมยัท่ี

เปล่ียนไป โดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยดาํเนินงานเพื่อให้บริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดนเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบต่างๆท่ีนํามาใช้ส่งเสริมให้ธนาคาร

สามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได ้ขยายฐานลูกคา้ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

และยงัช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัในธุรกิจและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของธนาคารไดอี้กดว้ย 

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของลูกคา้ของธนาคารใน

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการพฒันาทางเทคโนโลยีซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

เอ้ืออาํนวยการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั การทาํให้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตดงักล่าวจึง

มีความแตกต่างจากการทาํธุรกรรมแบบเดิมอย่างส้ินเชิง โดยกระแสของการใช้

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นบริการใหม่ของธนาคารพาณิชยใ์นช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

นั้นได้มีแนวโน้มผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการอาํนวยความ



98 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สะดวกให้ลูกค้าในทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 

เปรียบเสมือนเป็นธนาคารส่วนตวัท่ีสามารถทาํธุรกรรมต่างๆไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ตลอด 

24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการตลาดใหม่ท่ีธนาคารจะไดร้ายไดจ้ากค่าธรรมเนียม

บริการต่างๆจากลูกคา้บุคคล ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business) และธุรกิจกบั

ผูบ้ริโภค (Business to Customer)  

แมจ้ะมีอุปสรรคทั้งดา้นตน้ทุน การพฒันาระบบเทคโนโลยี และการตลาด แต่

ธนาคารจะสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในระยะยาวและยงัไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่

ตวัเงินอีกดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์ การประชาสัมพนัธ์

ช่ือเสียง และผลประโยชน์ทางการตลาดต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมให้บริการดา้นอ่ืนๆของ

ธนาคารไดรั้บภาพพจน์ดีตามไปดว้ย  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นประชากรท่ีเห็นว่าการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความสะดวก รวดเร็วและประโยชน์ดา้นอ่ืนๆในยุคดิจิตอล 

โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ใชป้ระกอบการแกไ้ขปรับปรุงธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยผสมผสาน

กบัระบบบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และ

เลือกใชไ้ดใ้นท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัต่อการเพิ่มจาํนวนผูใ้ช้ (User) ในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินบนธนาคารบนอินเทอร์เน็ตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ให้ธนาคารทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) นาํไปพฒันาธนาคารบนอินเทอร์เน็ตและภาพลกัษณ์ของธนาคารเพื่อ

ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

2.   เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่ม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการบริหารและการตลาดเพื่อ

ความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนั 

4.  เป็นแนวทางให้บุคคลหรือธนาคารต่างๆ ท่ีสนใจนําไปใช้ประโยชน์

ต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตก

แต่งกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกแต่งกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกแต่งกนั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)  

ราคา หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือมูลค่าท่ีคิดเป็นเงินท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ต 

ช่องทางการให้บริการ  หมายถึง สถานท่ีท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถสมคัรและใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตได ้ 

 การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง  กระบวนการทางดา้นการติดต่อส่ือสาร

ทางการตลาดระหว่างลูกคา้ของธนาคาร ธนาคาร และผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการใช้

บริการ เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล การชกัจูงใจ หรือตอกย ํ้าเก่ียวกบัธนาคารบนอินเทอร์เน็ต

และภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ต 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ช้บริการแต่ละ

บุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือจดัการกบัสินคา้และ

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้ช้บริการคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองได ้

ความไว้วางใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต  หมายถึง บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ท่ีอาํนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเก่ียวกับการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ประเภทต่างๆ ของธนาคารผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดทุ้กท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง 

อนิเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือค่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง

เคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั ทาํให้บุคคลต่างๆ ท่ีใชเ้ครือข่ายน้ี
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สามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัในทุกๆดา้น ไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุก

รูปแบบ 

ผู้ ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)ในเขต

กรุงเทพมหานคร   ท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

  2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยั

ไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

 
ป�จจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- สถานภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการให้บริการ 

- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ป�จจัยอื่นๆ 

- พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ความไว้วางใจ 

 

การตัดสินใจ 

ใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ 
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ฟิลิปส์ ค็อตเลอร์ (Philip Kotler, 2003: 16) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุมไดใ้นทางการตลาด หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุม และสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ 

แลมบ,์ แฮร์ และแมคดาเนียล (พิบูล ทีประปาล, 2545: 42; อา้งอิง lamb; Hair 

& McDaniel) ไดใ้ห้นิยามของส่วนประสมการตลาดไวว้่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง การนาํกลยุทธ์กบั ผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการ

กาํหนดราคามาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัทาํข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนกบัตลาด เป้าหมาย และทาํใหเ้กิดความ พึงพอใจซ่ึงกนัและ กนัทั้งสองฝ่าย 

ฟิลิปส์ ค็อตเลอร์ (Philip Kotler, 1998) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ

ปฏิบติัการใด ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนาํเสนอใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึงซ่ึงไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้ไม่ไดส่้งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด โดยมีเป้าหมายและความตั้งใจใน

การส่งมอบบริการอนันั้น ทั้งน้ีการกระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้

ท่ีมีตวัตนได ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 3) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer 

behavior)หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา (searching) การซ้ือ (purchase) 

การใช ้(using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจ่้าย (disposing) ในผลิตภณัฑ์

และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึง

กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือทาํการประเมินผล 

(evaluating) การจดัหา (acquiring) การใช ้(using) และการใชจ่้าย (disposing) เก่ียวกบั

สินคา้และบริการ 

(สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, หนา้ 276) การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การ

เลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการหน่ึงๆ จากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคอาจเป็นการเลือกดว้ยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล โดยอาจเร่ิมมาจากปัญหาเดียว

หรือหลายๆ ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคประสบอยู่ และมีระดับความเก่ียวพนั (Involvement 

Level) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ตามสถานการณ์ โดย

แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 1. การตดัสินใจตามความเคยชิน 2. การตดัสินใจท่ีจาํกดั 3. การ

ตดัสินใจท่ีกวา้งขวาง  



103 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เปรียบเสมือน

บนัไดท่ีพาเราไปสู่ความสําเร็จ ความไวว้างใจก็มีความสําคญัเปรียบไดก้บับนัไดขั้น

แรก จากการได้พูดคุยกับบรรดานักขายมือโปรถึงปัจจัยท่ีทาํให้พวกเขาประสบ

ความสาํเร็จ คาํตอบท่ีไดย้นิอยูเ่สมอคือ การสร้างความไวว้างใจ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 254-255) ไดก้ล่าวว่า การดาํรงชีวิตของมนุษยจ์ะ

รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั พฤติกรรมของ

แต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียงกนั ไม่เพียงแต่เท่านั้น เม่ือกลุ่มสังกดัชั้นทาง

สังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกัน ก็จะมีรูปแบบท่ี

เรียกว่า “ทาํนองเดียวกนั” เช่นกนั บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคมและ

วฒันธรรม จากวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพหรือใชชี้วิต ตลอดจนถึง

แบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพื่อใชใ้นสังคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่ 

แบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้และ

สถานภาพ 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการใหบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาด 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความไวว้างใจ 

ตวัแปรตาม  

 คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเ 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย

ไดใ้ช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร 

(1) ของ Yamane (1967)  ดงัน้ี 

   

  สูตร      n    =                                  - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 400  ดังนั้นจึงทาํการเก็บกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวนสาขา 1 ที่

เป็นตวัแทน 

จาํนวนตวัอย่าง / 1 

สาขา  
จาํนวนตวัอย่าง 

  กลุ่มกรุงเทพกลาง 2 50 100 

  กลุ่มกรุงเทพใต ้ 2 50 100 

  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1 50 50 

  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 1 50 50 

  กลุ่มกรุงธนเหนือ 1 50 50 

  กลุ่มกรุงธนใต ้ 1 50 50 

  รวม 6 กลุ่มตวัอย่าง   8 50 400 

หมายเหตุ : จาํนวนสาขา1 คือ ศูนยธุ์รกิจของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

)ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

Frequency   :  เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ 

 1 + N( E ) 

 

  N  
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             Descriptive  :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค,  

 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ, การตดัสินใจทาํธุรกรรมทางการ   

 เงินบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ 

          การทดสอบสมมุติฐาน :  

 ANOVA (t-test, F-test) 

 Regression Analysis (RA) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 54 และมีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 

2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 56 รองลงมาคือช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 

3. รายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

22 

4. การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 59 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26 

5. สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

71 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 28 

6. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิด

เป็นร้อยละ 61 รองลงมาคืออาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือความปลอดภยัในการทาํ

รายการ คือ ส่วนการเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

2. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการชาํระค่าสินคา้และ

บริการ เป็นปัจจยัดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ
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อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบญัชี ส่วนค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูล

รายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ พบวา่ การท่ีสามารถทาํรายการไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง เป็นปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั

มากท่ีสุด รองลงมาคือมีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ ส่วนการท่ีสามารถสมคัรใช้

บริการไดจ้ากสาขา    ทัว่ประเทศใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก

เข้าและรายปี เป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือการแนะนาํบริการจากพนกังาน/Call Center ของ

ธนาคาร ส่วนการแจกของท่ีระลึกเวลาท่ีสมคัรใชบ้ริการใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ปัจจยัอ่ืนๆ และความไวว้างใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

4. ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการไดท้ดลองและใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ตนเองและธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนัคือ 0.25 

5. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัความเช่ือมัน่วา่สามารถใชง้านไดทุ้กเวลา รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่วา่

สามารถเขา้ใช้บริการไดห้ลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ และความไวว้างใจ

ในธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

6. ปัจจยัด้านการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัมีการทาํธุรกรรมทางการเงินนอกเวลาทาํ

การของธนาคารมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการทาํธุรกรรมแต่

ละคร้ังมีส่วนในการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั คือ 0.02 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.903   

อาย ุ 0.688   
รายได ้ 0.026   

การศึกษา 0.851   
สถานภาพ 0.945   
อาชีพ 0.675   
ผลิตภณัฑ ์ 0.000   

ราคา 0.005   

ช่องทางการใหบ้ริการ 0.000   

การส่งเสริมทางการตลาด 0.971   
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.002   

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 0.341   
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคลจากการศึกษาวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัคือ ดา้นรายได ้

ด้านรายได้ พบว่าผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีได้
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สอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) กล่าววา่ 

ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้

เ ช้ือชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเป็นปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน  

ด้านส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษาวิจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผล

การศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคของค็อตเลอร์ 

และ อาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 1993, p. 104 - 105) ซ่ึงจากผลการศึกษา

พบว่าในกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้า และบริการของผูบ้ริโภคประกอบด้วย 5 

ขั้นตอนดว้ยกนั โดยดูจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ดูจากภาพถ่าย คุณภาพ 

ความยากง่ายของการใช้ ขนาด รูปร่าง และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ เช่น การใช้

บริการธนาคารก็ดูจากการนาํเทคโนโลยีมาอาํนวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ 

จาํนวนสาขา ทาํเลท่ีตั้ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ นอกจากนั้นผลการ

ศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547 : 

129) โดยได้ศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กล่าวคือ 

จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเขา้มาใน

ความรู้สึกของผู ้ซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา และผู ้ผลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถ

คาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ แลว้จะมี

การตอบสนองของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ โดยมีส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ

ผูบ้ริโภค ท่ีอยู่ภายนอกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี

(Technological) เป็นตน้  
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ด้านราคา พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตโดยค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูลรายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) 

มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของบริษทัศูนยว์ิจยัไทยพาณิชย ์จาํกดั (2543) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นการบริการแบบอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาพบว่า การบริการในอินเทอร์เน็ต แบงค์ก้ิงท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตให้ความ

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้น Banking Service ไดแ้ก่ การสอบถามยอดบญัชี Bill Payment 

โอนเงินและสอบถามขอ้มูลทางการเงิน 

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากเห็นวา่ มีความสะดวกในการเขา้ใช้บริการ, ขั้นตอน

การสมคัรสมาชิกและการอนุมติัเป็นไปดว้ยความง่ายและรวดเร็ว, สามารถทาํรายการ

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง, สามารถสมคัรใช้บริการไดจ้ากสาขาทัว่ประเทศ และสามารถ

สมคัรใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารได ้ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ รศ.ดร.พรทิพย ์เกยรุานนท.์ (จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบบัท่ี 

1. 2552) พบว่า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคล้อง 

(Compatibility) ความเอาใจใส่ลูกคา้จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย ยงัผลให้

ลูกคา้รู้สึกดี อบอุ่น มัน่ใจ และมัน่คงท่ีได้รับการบริการ ลูกคา้มกัจะประเมินความ

สะดวกสบายจากการได้รับบริการท่ีดีจากบริษทั  และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวทางในการใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของศุภมาส ชาญธวชัชยั (2549) ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 

การให้บริการของธนาคารโดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงและเพิ่มช่องทางการ

ใหบ้ริการ สามารถสร้างความพึงพอใจใหผู้ใ้ชบ้ริการได ้

ด้านปัจจัยอืน่ๆจากการศึกษาวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 
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ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า เร่ืองของกระแสการใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้ง

กบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 254-255) โดยไดก้ล่าวว่า การดาํรงชีวิตของ

มนุษย์จะรวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ 

พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียงกนั ไม่เพียงแต่เท่านั้น เม่ือ

กลุ่มสังกดัชั้นทางสังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกนั ก็

จะมีรูปแบบท่ีเรียกวา่ “ทาํนองเดียวกนั” เช่นกนั บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทาง

สังคมและวฒันธรรม จากวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพหรือใชชี้วิต 

ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพื่อใชใ้นสังคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว 

เราเรียกวา่ แบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มี

การตัดสินใจในการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยมีปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคาและช่องทางการให้บริการท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจตามพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของลูกคา้ ดงันั้นธนาคารควรนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีวางกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อตอบรับลูกคา้ให้ตรงความตอ้งการและลกัษณะการดาํเนินชีวิต รวมถึงการออก

บริการช่องทางใหม่ๆ เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีพร้อมทั้งหาวิธีขยายฐานลูกค้า

เพิ่มข้ึน 

 2. จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เห็นได้ว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อ

เดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีระดบัรายไดสู้งในประเทศไทย ดงันั้นธนาคารควรขยายฐาน

ลูกคา้ โดยการแนะนาํและเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ให้ง่ายในการใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าลงมา ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศไทย 
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 3. ธนาคารท่ีใหบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตจะตอ้งให้ความสําคญักบัความ

ปลอดภยัในการทาํรายการและขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ท่ีใช้บริการอย่างยิ่งและ

พฒันาระบบความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ  

 4. เน่ืองจากรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและการบริการท่ีหลากหลายเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ลูกค้ามีการตดัสินใจในการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ธนาคารจึงสามารถปรับโฉมหน้าเว็บไซต์ให้ทนัสมยัและใช้งานง่าย เพื่อขยายฐาน

ลูกค้าจากกลุ่มผู ้ท่ีมีรายได้สูงไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู ้

ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

 5. เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูลรายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) ซ่ึงโดย

ปกติจะไม่มีค่าธรรมเนียมหากลูกค้าทาํรายการท่ีธนาคารด้วยตนเอง ซ่ึงปัจจุบัน

ธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเห็น

ว่าเหมาะสมแล้วและควรขยายระยะเวลาการยกเวน้ค่าธรรมเนียมประเภทน้ีออกไป

ก่อน ในช่วงการขยายฐานลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 6. เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบนัมีความเร่งรีบและตอ้งการความสะดวก

มากท่ีสุดทาํใหก้ารใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางการให้บริการของ

ธนาคาร โดยความสะดวกในการเขา้ใช้บริการ, ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกและการ

อนุมติัเป็นไปด้วยความง่ายและรวดเร็ว, สามารถทาํรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง, 

สามารถสมคัรใช้บริการได้จากสาขาทัว่ประเทศ และสามารถสมคัรใช้บริการทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารได้ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้มีการตดัสินใจในการใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสําคญักบัความเสถียรของ

ระบบเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีขดัขอ้งระหว่างการทาํธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงและ

ฝึกอบรมพนกังานของธนาคารแต่ละสาขาให้มีความพร้อมในการให้บริการสมคัรใช้

และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัธนาคารบนอินเทอร์เน็ตได ้

 7. ปัจจุบนัผูบ้ริโภคได้รับอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการตาม

กระแสของคนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งน้ีกระแสการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมี

ผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
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กบัการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบนัหรือปรับภาพลกัษณ์ของธนาคารให้ทนัสมยั 

และสร้างกระแสการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตใหเ้ป็นท่ีนิยมในสังคมไทย 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างเฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับการสํารวจคร้ัง

ต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีในการวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 2. จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ราบโดยภาพรวมว่า ปัจจุบนัมีผูใ้ช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยมีปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจและพบว่าการส่งเสริมทางการตลาดและความไวว้างใจนั้นมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจอยูใ่นเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลง

ไปในปัจจยัอ่ืนๆด้านการส่งเสริมทางการตลาดและความไวว้างใจ เพื่อให้ทราบถึง

ขอ้เทจ็จริงและสาเหตุของปัญหาในปัจจุบนัท่ีมีประชากรจาํนวนไม่มากนกัท่ีตดัสินใจ

และไวว้างใจในการใช้ใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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