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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ีต่อการทาํธุรกรรมทางอนิเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจํากดั (มหาชน)  

(TRUST OF USERS IN BANGKOK IN BANKING TRANSACTIONS ON 

INTERNET OF UNITED OVERSEAS BANK 

 (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED) 

ธนพร อุมะวชินี 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของความแตกต่างปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํ

ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบี

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมาก่อน จาํนวน 400 

ราย ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีบริเวณธนาคารยูโอบีจาํกัด (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง  26-35  

ปี  มีสถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด ตามมาด้วยปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านบุคลากรและด้าน

กระบวนการให้บริการเท่ากนั ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริม

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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การตลาดตามลาํดบั และให้ความไวว้างใจกบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

มากกวา่ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไม่ส่งผล

ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆ ด้านภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แต่ความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

คําสําคัญ: ธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน), การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต,  

 ความไวว้างใจ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study influence of different demographic 

factors and relation of marketing mix and other factors with trust of users in 

Bangkok in doing transactions on internet of UOB Bank (Public) Limited by using 

questionnaire to collect data from 400 users who have the minimum age of 18 years 

and the experience.  Data collection had been done in area of headquarter of the 

Bank in August 2012 and statistics used to analyze the data consist of percentage, 

mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA. 

The findings shows most of samples are female; have age range between 

26-35 years; got married; graduated in bachelor’s degree; are working as an 

employee of private firm; and earn between 35,001 – 45,000 baht in average per 

month.  For their comments on marketing mix, they trust the product the most, 

followed by place, people and process in the same level, price, and promotion 
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respectively.  And, they trust the brand image more than brand loyalty in a 

comparison. 

In testing hypothesis, all demographic factors do not affect their trust and 

all marketing mix and brand image have no relation with their trust but brand 

loyalty have the relation.    

KEY WORDS:  UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY  

 LIMITED), TRANSACTIONS ON INTERNET, TRUST  

บทนํา 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนิน

ชีวิตและการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแพร่หลายมากข้ึน มีทั้งสินคา้และบริการจาํนวนมากท่ี

ออกมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สินคา้ท่ีจาํหน่าย มีทั้งท่ีจาํหน่ายอยูแ่ลว้

ในตลาดทัว่ไป แต่สามารถขายได้ในราคาท่ีตํ่ากว่า เพราะความได้เปรียบในด้าน

ตน้ทุนจากการท่ีไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน และสินคา้แบบสั่งทาํพิเศษคือ ผลิตออกมาจาํหน่าย

ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจึงไม่มีจาํหน่ายในท้องตลาดทัว่ไปอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วนั้นมาจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญและสนับสนุนต่อการใช้เทคโนโลยี เช่น 

การศึกษาระบบทางไกลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้การติดต่อส่ือสารมีความ

สะดวก รวดเร็ว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึงทาํให้รูปแบบ

การดํา เ นินชีวิตและพฤติกรรมของผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงไปด้วย เพิ่มความ

สะดวกสบายมากกว่าเดิม เช่น ในห้างสรรพสินคา้หรือร้ากาแฟมีการปล่อยสัญญาณ 

Wifi ทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสามารถติดต่อส่ือสารหรือทาํธุระไดอ้ย่างง่ายมากข้ึน

ซ่ึงในปัจจุบนัทาํใหทุ้กองคก์รจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงาน เพื่อสามารถ

แข่งขนั และสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจสูงท่ีสุด

ปฏิเสธไม่ไดว้่า ทุกวนัน้ีคนเราต่างตอ้งใช้อินเทอร์เน็ตกนัมากข้ึน ไม่เวน้แมก้ระทัง่
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การทาํธุรกรรมการเงินต่างๆ ท่ีสถาบนัการเงินแต่ละแห่งต่างคิดค้นบริการทาง

อินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บริการลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตวัเอง ซ่ึง

แน่นอนว่าลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน สามารถทาํ

ธุรกรรมการเงินกบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ลดการส้ินเปลืองพลงังาน 

แถมยงัไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจเพียงแค่คลิกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อทาํธุรกรรมการเงินต่างๆ เม่ือมีขอ้ดีมากมาย  ก็มีขอ้ควรระวงัในเร่ือง

ของความปลอดภยั ท่ีแมว้า่ธนาคารจะมีระบบป้องกนัความปลอดภยัให้กบัลูกคา้เป็น

อยา่งดี แต่ก็ยงัมีเหล่ามิจฉาชีพท่ีพยายามหาช่องโหว่ดว้ยวิธีการต่างๆ   ล่อหลวงเอา

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อนาํไปใช้ในทางมิชอบ ซ่ึงผูใ้ช้บริการเองก็ตอ้งรู้เท่าทนั เพื่อ

ป้องกนัตนเองไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ 

ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน จึงทาํให้ตอ้งทาํการปรับ  เปล่ียนกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจเพื่อ

สนับสนุนและรองรับการทาํธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัและอนาคต 

เพื่อใหธ้นาคารไดรั้บผลประโยชน์ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ดงันั้นการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการของธนาคารจากเดิมท่ีลูกคา้ตอ้งติดต่อผ่าน

สาขาธนาคารโดยตรงภายในวนัทาํการของธนาคารเท่านั้น ทาํให้มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา

ในการใช้บริการ อีกทั้งอาจจะไม่มีความสะดวก ปลอดภยั เสียเวลา จึงต้องมีการ

พฒันารูปแบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเขา้มาสนับสนุน และมี

บทบาทต่อการดาํเนินการทาํธุรกรรมของธนาคารโดยลูกค้าสามารถเลือกการทาํ

รายการไดห้ลากหลาย ในทุกหน ทุกแห่ง และทุกเวลาท่ีตอ้งการได ้

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2538 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา ช่ือว่า 

Wells Fargo เป็นธนาคารแห่งแรกท่ีไดริ้เร่ิมนาํเอาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมาใชใ้นการ

ให้บริการธนาคารภายใตช่ื้อเวบ็ไซต์ http://www.wellsfargo.com โดยมีจุดประสงค์

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการดาํเนินงานและอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

เพิ่มข้ึน นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง (Internet 

Banking) ท่ีไดก้ลายเป็นสูตรสาํเร็จท่ีทุกธนาคารจะตอ้งมีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เหมือน
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ดงัเช่นการมีบริการ ATM อีกทั้งการเปิดตวัของธนาคารสาขาอินเทอร์เน็ตในประเทศ

อเมริกาช่ือวา่ Compubank ซ่ึงเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวท่ีไม่มีสาขา แต่ลูกคา้สามารถ

ทาํธุรกรรมต่างๆได้เสมือนกบัทาํธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคาร ซ่ึงเป็นท่ีถูกใจลูกคา้

มากในเร่ืองของการให้บริการท่ีรวดเร็ว และการมีบริการท่ีหลากหลาย ส่วนประเทศ

ไทย ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมีรูปแบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั คือ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี (มหาชน)  เป็นตน้ 

ระบบการเงินการธนาคารในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการพัฒนาท่ี

เจริญกา้วหนา้มาก และใหค้วามสนใจกบัการออกบริการใหม่ๆให้ลูกคา้ไดเ้ลือกใชอ้ยู่

เสมอ ในจาํนวนบริการใหม่ๆของธนาคารท่ีเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผูใ้ช้บริการจาํนวน

ค่อนขา้งมาก ได้แก่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Banking) ซ่ึงหมายถึง

ธนาคารท่ีให้บริการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยส่ือท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต    

ซ่ึงมีรูปแบบของการให้บริการ 3 แบบ คือ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet 

Banking), ระบบชาํระเงินออนไลน์ (Payment Gateway or Bill Payment) และ

ธนาคารผา่นโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) ประกอบกบัในปัจจุบนั เทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ทาํ

ให้การใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้มีจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุป

เหตุผลต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

1. ความสะดวก – การให้บริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ช่วย

ใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา ลูกคา้สามารถทาํรายการได้

ทุกๆท่ี ทุกเวลา เช่น ท่ีบ้าน ท่ีทาํงาน หรือท่ีไหนก็ตามท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบ

อินเทอร์เน็ตได ้

2. ความรวดเร็ว – การให้บริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

(Internet Banking) มีความรวดเร็ว เน่ืองจากลูกคา้ไม่ตอ้งไปรอท่ีสาขา หรือในกรณี

ของบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) ระบบกบัลูกคา้จะติดต่อผา่น
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ทางเสียงและการกดปุ่มโทรศพัท ์ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆของระบบ ทาํให้

การทาํรายการหน่ึงๆใช้เวลานาน ต่างจากการใช้บริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ซ่ึงการทาํรายการต่างๆนั้น เป็นเร่ืองง่ายแค่ปลายน้ิวมือ 

3. ความถูกตอ้ง – ลูกคา้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

หลงัจากทาํรายการเสร็จเรียบร้อยแลว้ไดท้นัที รวมไปถึงสามารถสั่งพิมพป์ระวติัการ

ทาํรายการต่างๆ ออกทางเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสําหรับการตรวจสอบ

ในภายหลงัได ้

4. ความประหยดั – เน่ืองจากลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทาํรายการดว้ยตนเองท่ีสาขาของธนาคาร และการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อขอ

ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนัธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้

และรายปี แต่จะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเป็นคร้ังๆไป 

จากความสามารถของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัมี

ความก้าวหน้า และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากข้ึน แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีทาํให้

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ไม่นิยมใชใ้นลูกคา้บางกลุ่มเน่ืองจากความไม่แน่ใจในศกัยภาพ

ของระบบรักษาความปลอดภัย ลูกค้าไม่เข้าใจในระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการสมคัรขอใชบ้ริการยงัยุง่ยากและเสียเวลา และลูกคา้ยงัไม่คุน้เคยต่อการใช้

เทคโนโลยใีนการใชบ้ริการ 

ผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา ความไว้วางใจในการใช้ธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีในผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทาง

ธนาคารสามารถนาํไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่ลูกคา้ของธนาคารใหมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั(มหาชน) 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับความไว้วางใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นระดบัความคิดเห็นและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยธนาคารสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดํา เนินธุรกิจทางธนาคาร โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทาง

อินเทอร์เน็ตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด 

 2. เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากการศึกษา เป็นการนาํร่องสําหรับผูท่ี้สนใจศึกษาเพื่อ

ต่อยอดในอนาคต  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํ

ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน)  

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ

การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ   - อาย ุ 

- สถานภาพการสมรส   

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ -ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด  

- บุคลากร  - กระบวนการใหบ้ริการ 
 

ความไวว้างใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อการทาํธุรกรรม

ทางอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารยโูอบีจาํกดั 

(มหาชน) 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความไวว้างใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ยโูอบีจาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Transaction) หมายถึง ธุรกรรมท่ีใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดหรือแต่

บางส่วน  

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) (2555) ธนาคารก่อตั้งจากการรวมกิจการท่ี

ประสบความสาํเร็จระหวา่งธนาคารเอเชียจาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี รัตนสิน 

จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงถือวา่เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 9 ในประเทศไทย โดยมีสินทรัพยร์วมมูลค่ากวา่ 216 พนัลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  และมีสินทรัพยร์วมเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 

2554 มูลค่า 247.891 พนัลา้นบาทและ 298.589 พนัลา้นบาทตามลาํดบั 

ธนาคารมีศกัยภาพและบทบาทสาํคญัในภาคการเงินการธนาคารของประเทศ

ไทย โดยมีเครือข่ายสาํนกังาน 572 แห่งใน 18 ประเทศและ 145 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงมี

เคร่ืองเอทีเอ็ม 318 เคร่ืองและฐานธุรกิจในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้น

การธนาคารของลูกคา้ในระดบัภูมิภาค  

สถาบนัวิจยัและพฒันาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2554) ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ ถ้อยคาํ สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือการ

ผสมผสานรวมกนัของส่ิงดงักล่าว เพื่อตั้งใจท่ีจะแสดงถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย

รายหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง ท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันภายใต้กฎหมาย

เคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายมีสิทธิใช้ตราสินคา้ท่ี สร้างข้ึนไดต้ลอดไป ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิท่ีมีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินคา้ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและ

ยากต่อการเลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้แก่

สินคา้หรือบริการนั้น 

บิสิเนสไทย (2546) ภาพลกัษณ์ของสินคา้คือโฆษณาในตวัเอง การออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ให้ดีเพื่อมดัใจลูกคา้ได ้ นกัธุรกิจบางรายเช่ือว่าการออกแบบบรรจุภณัฑ์

http://www.psu.ac.th/
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เป็นเคร่ืองสําอางตกแต่งให้สินคา้ หรือการหาเอกลกัษณ์ของสินคา้ของตนให้เจอคือ

ส่ิงท่ีตอ้งทาํ เพราะภาพลกัษณ์ภายนอกของผลิตภณัฑ์สําคญักบัการอยูร่อดในตลาด

มาก เช่นเดียวกนักบัคุณสมบติัภายในของสินคา้ชนิดนั้นซ่ึงเหตุผลทั้งสองประการน้ี

เก่ียวพนักนัอยา่งแยกไม่ออก  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือ

บริการท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ี

ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้าง

ความแข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความยดึเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรม

บางอยา่ง ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใช้บริการการ

ทํา ธุ ร ก ร ร ม ท า ง อิ น เท อ ร์ เ น็ต ข อ ง ธ น า ค า ร ยูโ อบี จํา กัด  ( ม หา ช น )  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงใชสู้ตรของ Taro Yamane    

Ne21
Nn

+
=  ณ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05  และเลือกใชแ้นวทางการ

ดาํเนินงานวจิยัตามความสะดวกในการเลือกสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคารยโูอ

บีจาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ท่ีมีประสบการณ์การใช้บริการการทาํธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตมาก่อน โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญ

ในช่วงเดือนธนัวาคม 2555 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าที (t-test)  ค่าเอฟ (F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.50  มีอายุระหว่าง  26-35  ปี  

ร้อยละ  45.30  มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ 66.80  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 

35.80  ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.80 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 30.30  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นเม่ือมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามพนกังานธนาคารไดส้ะดวก 

ด้านการไม่ มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ด้าน

ความสามารถในการสมคัรใช้บริการได้ทุกสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ ด้านการ

ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรเป็นสมาชิก ดา้นพนกังานธนาคาร / พนกังาน 

Call Center มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และให้คาํแนะนําและ

คาํปรึกษาการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย และดา้นขั้นตอนการใชก้ารบริการ

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ด้านด้านธนาคารเป็นท่ีคุ้นเคยและรู้จักโดยทั่วไป และด้านการใช้บริการผ่าน

อินเทอร์เน็ตอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านขั้นตอนการใช้งานท่ี

เขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบี

จาํกดั (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ

การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั  ทุก

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ของ

ตราไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
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ต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แต่ด้านความ

ภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกัด 

(มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสําหรับส่วนประสมทาง

การตลาด 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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เบตา้ 

Std. 

Error เบตา้ 
Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 6.884 1.114   6.180 0.000     

ดา้น

ผลิตภณัฑ ์
0.046 0.059 0.040 0.781 0.435 

 0.973 1.028 

ดา้นราคา -0.035 0.059 -0.029 -0.581 0.562  0.980  1.020 

ดา้น

ช่องทาง

จดั

จาํหน่าย 

-0.064 0.061 -0.053 -1.043 0.297 

 0.974  1.027 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

-0.013 0.060 -0.011 -0.215 0.830 

 0.984  1.017 

ดา้น

บุคลากร 
-0.008 0.063 -0.006 -0.125 0.901 

 0.988  1.013 

ดา้น

กระบวน 

การ

ใหบ้ริการ 

0.096 0.058 0.084 1.651 0.099 

 0.975 

 

1.025  

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสําหรับปัจจัยอืน่ๆ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

เบตา้ Std. Error เบตา้ Tolerance VIF 
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(ค่าคงท่ี) 7.869 0.573   13.728 0.000 1.000   1.000 

ภาพลกัษณ์

ของตรา

สินคา้ 

-0.011 0.060 -0.009 -0.177 0.859 

 1.000  1.000 

ความภกัดี

ต่อตรา

สินคา้ 

-0.104 0.050 -0.104 -2.074 0.039 

 1.000 

  

1.000  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติ ค่านยัสาํคญั .05 ผลลพัธ์ 

  ปั
จจ

ยัท
าง

ดา้
น

ป
ระ

ชา
กร

ศา
ส

ตร์
 เพศ t-Test 0.445 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.945 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.393 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.525 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.377 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.565 ปฏิเสธ 

ปั
จจ

ยัส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง

กา
รต

ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.435 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.562 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย MRA 0.297 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.83 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA 0.901 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.099 ปฏิเสธ 

ปั
จจ

ยั

อื่น
ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA 0.859 ปฏิเสธ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.039 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัหลายผลการศึกษาในมุมมอง

ต่างๆ ไดแ้ก่  
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มญัชุตา ก่ิงเนตร (2554) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร    

สินาด สุงกะพงศ์ (2548) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคาร 

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร (2554) พบวา่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ราคา 

และสถานท่ีจดัจาํหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความภกัดีต่อ

สินค้าและความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์

สินค้าท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ควรคาํนึงทัศนคติและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู ้บริโภค โดยทาํการ

โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงความจาํเป็น ประโยชน์ ความปลอดภยั และขั้นตอนการ

สมคัรในการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการสร้างความมัน่ใจให้กบั

ลูกคา้เก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคาร 
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ควรฝึกอบรมพนกังานให้มีศกัยภาพในการสาธิตการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตให้เขา้ใจง่ายเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต   

ควรพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยคิดอตัราธรรมเนียมพิเศษท่ีมีราคาถูกกวา่การทาํธุรกรรม

การเงินผ่านพนักงานธนาคาร รวมทั้งการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจูงใจให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและทดลองใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน  

ร่วมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากความสะดวกในการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางหรือค่าโทรศพัทใ์หก้บัลูกคา้ 

ควรพฒันาระบบให้สามารถใช้งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ร่วมกบัการจดัให้มี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํตลอดเวลา  

ควรพฒันากระบวนการการใช้งานให้มีความสะดวกในการเข้าถึงท่ีไม่

ซับซ้อน  ส่งผลทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและไวว้างใจ และต้องการใช้

บริการต่อไป รวมทั้งการแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชบ้ริการตาม ธนาคารควรจดัทาํเอกสาร

อธิบายถึงขั้นตอนการใชบ้ริการอยา่งครบถว้นแต่กระชบัและชดัเจน เขา้ใจง่าย โดยใช้

ภาษาท่ีใชใ้นเวบ็ไซตท่ี์เป็นภาษาท่ีผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัท่ีสามารถอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการอย่างจริงจงัเพื่อศึกษาแบบ

เจาะลึกทําให้สามารถคาดคะเนและพยากรณ์ความต้องการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ม่นยาํมากข้ึน อนัจะส่งผลทาํให้ทราบถึงปัจจยัสําคญั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจเพื่อ

คน้หาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัสําคญั ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารแตกต่างกนั ตลอดจน

ความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาหนทางแกไ้ขไดดี้ข้ึน 
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