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ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
KEY FACTORS INFLUENCING CUSTOMER’S TRUSTWORTHINESS 

TOWARD ONLINE BANKING THAI 
สราวธุ ควชะกุล1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของความแตกต่างใน
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ  ดา้น
คุณลกัษณะของธนาคาร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีต่อความไวว้างใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 18 ปี
มาก่อน จ านวน 400 ราย ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และ
พื้นท่ีบริเวณอาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยห์ลายๆ ท่ีในช่วง
เดือนมกราคม 2557 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

ในการศึกษาคร้ังน้ีก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการธนาคารออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  หาค่า t-test 
(independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของ
ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 29.30 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80 อายุระหวา่ง 
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.80 
ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.80  
__________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ของธนาคารมีความเป็น
มาตราฐานสากล สามารถเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ดา้นความมัน่คง การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการมีระบบแจ้งเตือนให้
ยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเขา้ใช้งาน
ระบบธนาคารออนไลน์มากท่ีสุด 

ด้านการตอบสนองความต้องการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัเวบ็ไซทท่ี์มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้บริการทางการเงินได้
อยา่งครบถว้นมากท่ีสุด ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวป็ไซตข์องธนาคารมีการอพัเดตขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา
มากท่ีสุด ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญัมาก
ท่ีสุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณลักษณะของธนาคารท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นภาพลกัษณ์
ของธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีความส าคญัในการตดัสินใจมาใชบ้ริการซ ้ าอีกในอนาคตมากท่ีสุด ดา้นขนาดของ
ธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขนาดของธนาคารท่ีใช้
บริการอยูน่ั้นเป็นองคก์รขนาดใหญ่ท าให้ท่านรู้สึกไวว้างใจมากท่ีสุด ดา้นช่ือเสียงของของ
ธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการอยู่
มีช่ือเสียงท่ีดีเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการให้บริการของธนาคาร 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัธนาคารท่ีมีช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลายมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ มากท่ีสุด  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นความปลอดภยั พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซด์ของธนาคารมีขอ้ความตอบกลบัทุกคร้ัง
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมมากท่ีสุด ดา้นความเป็นส่วนตวั พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ของธนาคารมีการป้องกนัขอ้มูลส่วน
บุคคลไวเ้ป็นความลบัมากท่ีสุด ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัการใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ดา้นความสะดวกใน
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การใชง้าน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัธนาคารออนไลน์ช่วยให้
ท่านสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน มากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความ
ไวว้างในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษาท่ีไม่มีผลต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ รวมไปถึงปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ อนัไดแ้ก่ การตอบสนอง
ความตอ้งการ การเขา้ใจ การรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขนาดของธนาคาร ช่อง
ทางการให้บริการ-จ านวนสาขาท่ีให้บริการ ความเป็นส่วนตวัและ ความสะดวกในการใช้
งาน  
ค าส าคัญ : ความไวว้างใจ, ธนาคารออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This research had objectives to studied key factors influencing customers’ 

trustworthiness toward online banking. The researcher collected the data from the sample 
size; 400 customers who had experiences by using online banking via internet and their 
smart phone and data consist of percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and 
MRA. and the results were as follows:  

The results of the studied indicated the majority of demographic data were used 
Kasikorn Bank at 29.30 percent and mostly were female 63.80 percent age between 26-
30 years old with 42.50 percent, occupations were employees 64.80 percent and the 
sample size mostly were graduated from a bachelor’s degree at 63.30 percent who has 
average monthly income between 20,001-30,000 THB per month at 26.80 percent.  

They had an opinion with service quality factor which related with customers’ 
trustworthiness toward online banking were as followed; the significant factors were the 
image of website looked professional and international image, provided sms alert when 
the transaction is completed.  

The results of this studies indicated the characteristic of service provider which 
related to the customers’ trustworthiness toward online banking were as followed; the 
significant factors were the image of service provider (Bank) that impacted with re-used 
intention and also gave more intention to size of organization follow with reputation and 
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distribution channels respectively these related with the customers’ trustworthiness 
toward online banking.  

The motivated factors which related to customers’ trustworthiness toward online 
banking were follows; the significant factors what the customer focused were feedback 
from the service provider such a direct message confirming transactions has completed, 
Protection of personal data as confidential, the financial transaction will be happen in 
everywhere every time and also the financial transaction could be comfortably 
completed.  

The hypothesis testing indicated the result of demographic factors was affecting 
the customers’ trustworthiness toward online banking except the education factor. And 
other factors has to related with customers’ trustworthiness toward to online banking 
such as the responsiveness of customer’s need, understand of customer’s need, size of 
organization, distribution channel-the amount of branch services, privacy and ease of use.  
KEYWORDS : TRUST, ONLINE BANKING 4  
 
 

บทน า 
ธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ อเิลก็ทรอนิกส์แบงค์กิง้ (องักฤษ: Electronic Banking; 

Online banking; Internet banking) หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่นๆ โทรศพัท์มือถือ หรือ 
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใหบ้ริการในหลายๆ ดา้น อาทิเช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ
การสอบถามยอดเงินคงเหลือ  เป็นต้น โดยในอนาคตการให้บริการของธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีการพฒันาและยงัเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการในดา้นอ่ืนๆ อีก 
เพื่อรองรับความตอ้งการในการใช้บริการของลูกคา้  และจ านวนผูท่ี้ใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากความสะดวกสบาย และ
รวดเร็วในการท าธุรกรรม รวมไปถึงการประหยดัทรัพยากรต่างๆ อีกดว้ย  

ในประเทศไทยแมว้่าจะมีการเปิดให้บริการธนาคารผ่านช่องทางอินเทอร์เนตมา
นานเกือบ 10 ปีแต่ก็ยงัถือว่าช่องทางดงักล่าวเป็นการเปิดให้บริการทางการเงินท่ียงัมี
ช่องวา่งอยูม่าก ในปี 2011 จากสถิติคนไทยใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 150 ลา้นรายการต่อ
ปี หรือคิดเป็นมูลค่ามากกวา่ 350,000 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราการเติบโตถึง 50 – 60% 
ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในประเทศไทยจากผลสารวจจะเห็นไดว้า่ธนาคารรายใหญ่
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อย่างไทยพาณิชยมี์อตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ี 50 % และภายในปี 2015 ธนาคารได้
ตั้งเป้าหมายวา่จะสร้างฐานลูกคา้สูงถึง 2.5 ลา้นราย ส่วนธนาคารกสิกรไทยซ่ึงนบัวา่เป็น
รายใหญ่อนัดบัหน่ึงของการใชจ่้ายผา่นระบบ E-Commerce ก็ตั้งเป้าหมายท่ีจะขยายบริการ
ไปสู่ Mobile Banking ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีทั้งสองธนาคารมีเป้าหมายคลา้ยกนัคือ การมอง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่มีการเดินทางตลอดเวลา ขณะเดียวกนัอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ก็มีตน้ทุน และการด าเนินงานต่างๆ ท่ีถูกลงท าให้ราคาลดลง ผูบ้ริโภคจึงเป็นเจา้ของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีต่างๆ ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงก็รวมไปถึงเทคโนโลย ี3G ท่ีไดก้า้ว
เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวติประจาวนัของผูค้นมากข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
ท่ีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ยงัคงตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประมาณ 80% และอีก 20% 
เลือกใชง้านผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ  

ธนาคารออนไลน์ในยุคปัจจุบนั มีการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
ในหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และช่วย
ขจดัความยุ่งยาก วุ่นวาย และการรอคอยเป็นเวลานานๆ แมก้ระทัง่ในบา้นเองลูกคา้ก็
สามารถท่ีจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ แต่ทั้งน้ีผูใ้ช้เองก็ควรท่ีจะตระหนักถึงความ
ปลอดภยัเป็นส าคญั ทุกคร้ังท่ีมีการท าธุรกรรมควรมีมาตราการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลลูกคา้ เพื่อป้องกนัภยัร้านท่ีอาจแฝงตวัอยูใ่นโลกออนไลน์ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ และความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  

2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของเวบ็ไซตธ์นาคารออนไลน์ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  

3. เพื่อศึกษาถึงความไวว้างใจของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการว่ามีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 
สมมติฐานของการวจัิย  

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบไปดว้ยความน่าเช่ือถือ ความมัน่คง 
การตอบสนองความตอ้งการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเขา้ใจ การรับรู้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของธนาคาร ประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
ขนาดของธนาคาร ช่ือเสียงของธนาคาร และช่องทางการให้บริการ – จ านวนสาขาท่ี
ให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ประกอบไปด้วยความปลอดภยั  ความเป็นส่วนตวั 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกสบายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ
ในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากร, ปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ คุณลกัษณะของธนาคาร และปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนมกราคม 2557 เท่านั้น 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้

 

 

 

คุณภาพการใหบ้ริการ 
- ความน่าเช่ือถือ  
- ความมัน่คง 
- การตอบสนองความตอ้งการ 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

- การเขา้ใจ การรับรู้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 

 

คุณลกัษณะของธนาคาร  
- ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
- ขนาดของธนาคาร 
- ช่ือเสียงของธนาคาร 
- ช่องทางการใหบ้ริการ – 

จ  านวนสาขาท่ีใหบ้ริการ 

 ปัจจยัแรงจูงใจ 
- ความปลอดภยั 
- ความเป็นส่วนตวั 
- ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- ความสะดวกในการใชง้าน 

 

ความไวว้างใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภค        

ในเขตกรุงเทพมหานคร              
(Trust in E-Banking) 
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2. สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค และเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มาก
ท่ีสุด  

3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าขอ้มูลวิจยัไปศึกษาต่อยอดส าหรับธุรกิจของผูท่ี้

ตอ้งการ 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ธนาคารออนไลน์ (Online Banking) หมายถึง การให้บริการธนาคารผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์ หรือถา้ใชง้านผา่นอินเทอร์เนต จะเรียกวา่ “อีแบงคก้ิ์ง (e-
Banking)”  

2. คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของธุรกิจใหบ้ริการ  

3. ความไวว้างใจ หมายถึง การเต็มใจ เช่ือมัน่และยินยอมของผูท่ี้ไวว้างใจต่อผูท่ี้
ไดรั้บความไวว้างใจ  

4. ความปลอดภยั (SAFETY) สภาพท่ีไม่มีอนัตราย ดงันั้นความปลอดภยัจึง
หมายถึงไม่อยูใ่นสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย เกิดอบติัเหตุ  
การทบทวนวรรณกรรม  

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ (Service)  

ความหมายของการบริการ  
Lovelock and Wright (อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546: 4) ให้คานิยามไวว้า่ การ

บริการ (Service) เป็นกระบวนการท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้ฝ่ายอ่ืน ซ่ึงกระบวนการนั้นอาจจะ
มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้และไม่สามารถครอบครองได ้แมว้า่กระบวนการดงักล่าวนั้นอาจ
ผกูพนักบัตวัสินคา้ (Goods) การบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างคุณค่า
และเป็นการจดัหาผลประโยชน์ (Benefits) ใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้นเวลาและสถานท่ีหน่ึง  

การบริการ คือกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ซ่ึงมกัจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกนัระหว่างผูบ้ริโภคกบัพนกังานซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ และ/ หรือ



503 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ทรัพยากรท่ีมีตวัตน หรือสินคา้ และ/ หรือระบบของผูใ้ห้บริการนั้นๆ (Groonroos 1990, 
อา้งใน ธีรกิติ 2547: 6)  

สรุป ลกัษณะของการบริการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประการ ดงัน้ี 1. การ
บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ จึงเป็นการยากท่ีจะสามารถรับรู้ถึงการบริการผา่นประสาท
สัมผสัต่างๆ ของร่างกายไดท้  าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเส่ียง หรือความไม่เช่ือมัน่ในการ
เลือกใชบ้ริการ จึงตอ้งอาศยัส่ิงท่ีเป็นรูปร่างจบัตอ้งได ้และเป็นรูปธรรมในการสร้างความ
เช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 2. การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้เน่ืองจากไม่สามารถเก็บรักษา
ไดเ้หมือนสินคา้คงคลงั การบริการซ่ึงเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในสถานท่ีหน่ึง
เท่านั้น 3. การบริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิต และกระบวนการบริโภคออกจาก
กนัได ้ 4. คุณภาพการบริการไม่คงท่ี/ ไม่มีมาตราฐานในการบริการท่ีแน่นอนข้ึนอยู่กบั
หลายๆ ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดมาตราฐานการใหบ้ริการทั้งพนกังาน เวลา สถานท่ีรวมไปถึง
วธีิการใหบ้ริการดว้ย  
แนวความคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ (Trust)  

ความไวว้างใจ (Trust) ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกล่าวถึงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการสร้างความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-services) โดยเฉพาะกบัการใช้
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งเกิดความไวว้างใจในบริการ
นั้นๆ อยา่งถึงท่ีสุด เพราะมีปัจจยัในหลายๆ ดา้นท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงสูงได ้เน่ืองจาก
ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่ตนเองอาจจะตกอยูใ่นภาวะเส่ียง และอาจจะถูกหลอกลวง 

Beldad De Jong และ Steeholder (2010) ไดท้  าการวิจยัเชิงทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างในการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 
กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) ในการใชง้านอินเทอร์เน็ตและ
การซ้ือสินคา้ออนไลน์  

2. ความเช่ือใจต่อบุคคลอ่ืน (Dispositional Trust) และระดบัความเส่ียงท่ีสามารถ
ยอมรับได ้(Acceptable Level of Risk)  

3. ช่ือเสียงของเวบ็ไซต์ (Website Reputation) และสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็น ถึง
ความน่าเช่ือถือ (Third Party Seal) ภายในเวบ็ไซต ์ 

4. วฒันธรรม (Culture) และระดบัการศึกษา (Education) ท่ีแตกต่างกนั และ  
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5. คุณภาพของเวบ็ไซต์ (Website Quality) ในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดน้ีมีเพียง
คุณภาพ ของเวบ็ไซต์เท่านั้นท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ีผูบ้ริหารเวบ็ไซต์สามารถควบคุมและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองได ้ 
แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่น  

Stern (1997) ได้กว่าวไวว้่าความเช่ือมัน่ คือพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางการ
ติดต่อส่ือสาร ให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงองค์กรจาเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ด เพื่อสร้างความคุย้เคยให้เกิดกบัผูรั้บบริการ และสามารถครองใจลูกคา้ได้ ซ่ึง
องคป์ระกอบของทฤษฎีดงักวา่วประกอบไปดว้ย 5C ไดแ้ก่  

1. Communication การติดต่อส่ือสาร  
2. Caring and Giving การรู้จกัใหแ้ละดูแลลูกคา้  
3. Commitment การใหข้อ้ผกูมดั การท าตามคามัน่สัญญาท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้  
4. Comfort การใหค้วามสะดวกสบาย หรือ Compatibility ความสอดคลอ้ง  
5. Conflict การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ และการใหค้วามไวว้างใจ  

แนวความคิดเกีย่วกบัธนาคารออนไลน์ (Online Banking)  
ธนาคารออนไลน์ คือ การให้บริการธนาคารผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

ถา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต จะเรียกวา่ “อีแบงคก้ิ์ง (e-Banking)” สามารถท ารายการไดว้นัละ 24 
ชัว่โมง ไม่วา่จะอยู่ท่ีใดในโลก นอกจากจะเรียกว่าอีแบงคก้ิ์งแลว้อาจเรียกช่ืออ่ืนๆ อาทิ 
ธนาคารอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ธนาคารออนไลน์ (Online Banking) ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) และ ธนาคารไซเบอร์ (Cyber Banking) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

สมัชญ์พล อิ่มฤทัย (2546) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้บริการ
ใหบ้ริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้
วา่ ปัจจยัดา้นการบริการดงักล่าวเบ้ืองตน้นั้น แสดงให้เห็นว่าขนาดของธนาคารพาณิชย์
ไทย มีผลต่อความพึงพอใจกบัการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยลูกคา้กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจกบัการให้บริการดา้นการบริการและดา้นเทคโนโลยีดว้ยค่าเฉล่ีย 
3.47 และ 3.53 ซ่ึงสูงกวา่ปัจจยัดา้นขนาดและช่ือเสียงของธนาคารท่ีมีค่าเฉล่ียเพียง 3.38 
และ3.447 โดยเฉพาะดา้นการบริการและดา้นเทคโนโลยีท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจ ส าหรับผูท่ี้สนใจท าการวิจยัในดา้นการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ซ่ึง
นอกเหนือจากหัวขอ้ดงักล่าวควรท่ีจะให้ความสนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ ส าหรับ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นความพึงพอใจท่ีมาใช้
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บริการกบัธนาคารพาณิชยไ์ทย และการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารพาณิชน์ไทย เพื่อท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังงานท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการใหบ้ริการกบัลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ  

พรชัย อนันบุญทริก (2547) มีการคน้ควา้อิสระในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
ธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้ในเขตอาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ประชากรทัว่ไปท่ีใชบ้ริการพาณิชยไ์ทย กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการผูใ้ชบ้ริการธนาคารของ
รัฐบาลไทย กลุ่มขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใ้ช้บริการธนาคารพาณิชยข์อง
ภาคเอกชนไทย และธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล  จะค านึงถึงปัจจยัด้านความมัน่คง 
ปลอดภยัมากท่ีสุด และกลุ่มประชาชนทัว่ไปผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล จะ
ค านึงถึงปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด ซ่ึงในรายหวัขอ้ยอ่ยจะเนน้ในเร่ืองของ
การแต่งกาย กริยามารยาทเม่ือสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ และส าหรับกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ี
ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นภาคเอกชนไทย จะค านึงถึงปัจจยัในดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การใชง้านมากท่ีสุด ทั้งในดา้นความสะดวกสบาย ทนัสมยั และระบบการ
บนัทึกขอ้มูลการท ารายการต่างๆ ท่ีทนัสมยัและเช่ือถือได ้ส่วนในดา้นของปัญหาในการใช้
บริการของลูกคา้ธนาคาพาณิชย  ์ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอนัดบัแรกคือ ปัญหาในดา้นการบริการ 
ซ่ึงจะพบว่าการท่ีมีเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการ ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังาน คือในดา้นของสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นราคา คือลูกคา้ส่วนใหญ่
เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอ์ยู่ในระดบัท่ีต ่า ปัญหาดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
พบวา่ระบบการรักษาความปลอดภยัของธนาคารยงัมีไม่เพียงพอ ท าให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการยงั
ขาดความเช่ือมัน่ในระบบรักษาความปลอดภยั ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า
ลูกคา้แจง้ว่าไม่ค่อยได้รับขอ้มูลข่าวสารจากทางธนาคาร หรือไม่พบว่ามีพนักงานให้
ค าแนะน าถึงบริการใหม่ ปัญหาในดา้นของผลิตภณัฑ์ พบวา่เง่ือนไขในการให้บริการยงัมี
ขอ้จ ากดั ไม่ยืดหยุน่ หรือมีขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ียุ่งยากซบัซ้อน ปัญหาดา้นอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ พบวา่ส่วนใหญ่ ลูกคา้เห็นวา่จ านวนตูเ้อทีเอ็มมีไม่เพียง  พบกบัความ
ตอ้งการ และในดา้นของสังคม พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ลูกคา้ไม่รู้จกัผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานธนาคาร ท าใหไ้ม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ  
วธีิด าเนินการวจัิย  

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

ต่างๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน
ดงัน้ีคือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามในส่วนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและ รายได ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลในส่วนคุณภาพการให้บริการของผูใ้ห้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ประกอบดว้ยความน่าเช่ือถือ ความมัน่คง การตอบสนองความตอ้งการ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ และการเขา้ใจ การรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของธนาคาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ขนาดของธนาคาร และช่ือเสียง
ของธนาคาร  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการ ประกอบ
ไปดว้ย ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกในการใช้
งาน  

แบบสอบถามจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้มาตราวดัแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยเรียงจากอนัดบั 0 ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด จนถึง 10 เห็นดว้ยมากท่ีสุด เพื่อ
เก็บตวัอยา่งระดบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการออนไลน์แบงก้ิง  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จ านวน 

117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 อายุ
ระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 253 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซตข์องธนาคารมี
ความเป็นมาตราฐานสากล สามารถเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด คือ 8.4125 ดา้นความมัน่คง การให้
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ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการมี
ระบบแจง้เตือนให้ยืนยนัการท าธุรกรรมทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งการเขา้ใช้งานระบบธนาคารออนไลน์มากท่ีสุด คือ 8.4275 ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซท์ท่ีมีความ
พร้อมในการให้บริการ สามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างครบถ้วนมากท่ีสุด คือ 
8.3875 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัเวป็ไซทข์องธนาคารมีการอพัเดตขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลามากท่ีสุด  คือ 
8.2100ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัผูใ้ห้บริการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญัมากท่ีสุด 
คือ 8.4150  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของธนาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณลักษณะของธนาคารท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นภาพลกัษณ์
ของธนาคาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของ
ธนาคารมีความส าคญัในการตดัสินใจมาใชบ้ริการซ ้ าอีกในอนาคตมากท่ีสุด คือ 8.5700 
ดา้นขนาดของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขนาดของ
ธนาคารท่ีใช้บริการอยู่นั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท าให้ท่านรู้สึกไวว้างใจมากท่ีสุด คือ 
8.2975 ดา้นช่ือเสียงของของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัเวบ็ไซตท่ี์ท่านใชบ้ริการอยูมี่ช่ือเสียงท่ีดีเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆมากท่ีสุด คือ 8.7500 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการของธนาคาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัธนาคารท่ีมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลายมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
ออนไลน ์มากท่ีสุด คือ 8.4675  
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจของธนาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นความปลอดภยั พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซด์ของธนาคารมีขอ้ความตอบกลบัทุกคร้ัง
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมมากท่ีสุด คือ 8.4575 ดา้นความเป็นส่วนตวั 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเวบ็ไซต์ของธนาคารมีการป้องกนั
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ขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัมากท่ีสุด คือ 8.4950 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
คือ 8.5950 ด้านความสะดวกในการใช้งาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัธนาคารออนไลน์ช่วยให้ท่านสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน
มากข้ึน มากท่ีสุด คือ 8.6250  
สรุปผลการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
อาชีพ (4) ระดบัการศึกษา (5) รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-
test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี  

มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได ้ ท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบไปดว้ยความน่าเช่ือถือ 
ความมัน่คง การตอบสนองความตอ้งการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเขา้ใจ การ
รับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ การตอบสนองความตอ้งการ และการเขา้ใจ 

การรับรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปร
อ่ืนดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของธนาคาร ประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของ
ธนาคาร ขนาดของธนาคาร ช่ือเสียงของธนาคาร และช่องทางการให้บริการ – จ านวน
สาขาท่ีให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ความน่าเช่ือถือ .038 .031 .046 1.242 .215 .258 3.872 

ความมัน่คง .045 .045 .051 .997 .319 .134 7.482 

การตอบสนองความ
ตอ้งการ 

-.072 .025 -.110 -2.919 .004 .250 3.996 

ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 

.045 .046 .050 .994 .321 .142 7.044 

การเขา้ใจ การรับรู้
ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 

.111 .042 .121 2.628 .009 .166 6.010 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร -.013 .031 -.014 -.429 .668 .316 3.169 

ขนาดของธนาคาร .127 .025 .188 5.111 .000 .262 3.824 

ช่ือเสียงของธนาคาร .009 .013 .017 .720 .472 .613 1.630 

ช่องทางการใหบ้ริการ-
จ านวนสาขาท่ี
ใหบ้ริการ 

.188 .033 .214 5.653 .000 .247 4.051 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของธนาคารไดแ้ก่ ขนาดของธนาคาร และจ านวนสาขาท่ี

ให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปรอ่ืนดา้นคุณลกัษณะของ
ธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ยความปลอดภยั ความเป็น
ส่วนตวั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความสะดวกสบายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .932 .161  5.777 .000   

ความปลอดภยั -.008 .045 -.010 -.185 .853 .132 7.593 

ความเป็นส่วนตวั .094 .042 .108 2.264 .024 .155 6.433 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ .075 .039 .089 1.937 .053 .168 5.955 

ความสะดวกในการใช้
งาน 

.262 .045 .302 5.801 .000 .131 7.649 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจได้แก่ ความเป็นส่วนตวั และความสะดวกในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนตวัแปรอ่ืนดา้นแรงจูงใจไดแ้ก่ความปลอดภยั
และประโยชน์ท่ีได้รับไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ นั้นยงัมีสัดส่วนการใช้งานไม่
มากนกั แสดงใหเ้ห็นวา่ การใหบ้ริการธนาคารออนไลน์นั้นยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มอาชีพท่ีมี
การใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หากเป็นไปได ้อนาคตธนาคารควรมีการวางแผน
เพื่อพฒันาระบบการให้ค  าแนะน าในการใชง้าน Online banking ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ 
ของธนาคารด้วย เพราะปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ตได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของทุกเพศ วยั และทุกๆ อาชีพแลว้  

เน่ืองจากการให้บริการธนาคารออนไลน์  ถึงแม้จะมีข้อดีต่อทั้งธนาคารและ
ผูใ้ช้บริการ แต่การให้บริการทางดา้นน้ีในประเทศก าลงัพฒันา เป็นส่ิงท่ียงัมีขอ้จ ากดัใน
หลายๆ ดา้น ทั้งในดา้นของตวัผูใ้ชง้านเองซ่ึงอาจจะยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และเม่ือมอง
ในดา้นของผูใ้ห้บริการแลว้จะเห็นวา่ตน้ทุนในการด าเนินงานค่อนขา้งสูง มีการลงทุนเพื่อ
ขยายโครงข่าย และการพฒันาโปรแกรมต่างๆ อีกมาก ส าหรับการบริการในอนาคตท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บางคร้ังอาจจะเกิดการสูญเสียตน้ทุน และไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน
จึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบถ่ีถว้นการเร่ิมการปรับปรุงและพฒันาระบบการใชง้าน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

ควรพิจารณาในด้านของปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ เพื่อท่ีธนาคารผูใ้หบ้ริการจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของ
ลูกคา อีกทั้งจะไดท้ราบถึงระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้ขา้ใชง้านธนาคารออนไลน์ โดย
สามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนนโยบายการให้บริการ
ธนาคารออนไลน์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  

ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสาเหตุหลกัของการไม่ใช่บริการ เพื่อไวท้  าเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนและพฒันาเพื่อให้เกิดการทดลองใช้ และใช้ซ ้ าในคร้ังต่อไป ควรท าขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบระหวา่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารผา่นเคาทเ์ตอร์ธนาคาร กบัการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ผ่านธนาคารออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการให้
ทนัสมยั ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ และมีการขยายขอบเขตการวิจยัเพิ่มเติม 
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