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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
นับตั้งแต่วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเมื่อปี 1995 เป็นต้นมา ท าให้

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในทุกวงการและได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญของ
การท างานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพาณิชยกรรม การศึกษา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข 
การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเมือง ธุรกิจธนาคารก็เช่นเดียว ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการ
แข่งขันกันมากขึ้น เพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอ านวยความสะดวก
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป มีการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านอิเลคทรอนิกส์แบงก์กิ้ง รูปแบบต่างๆ            
มาใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ ขยายฐานลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ลดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ธนาคารอีกด้วย 

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ( Internet Banking) เป็นการท าธุรกรรมในเชิงพาณิชย์บน
อินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งโดยสามารถใช้งานได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะแตกต่าง
ไปจากบริการเดิมท่ีต้องท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือผ่านตู้เอทีเอ็ม เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลักษณะการให้บริการพ้ืนฐานของธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย บริการสอบถามยอดลงเหลือในบัญชีได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแส
รายวัน บัญชีเงินกู้ และกองทุนต่างๆ บริการสอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี บริการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการสอบถามลักษณะเช็ค บริการบัตรเครดิต บริการ
ช าระค่าสินค้าและบริการ และบริการเสริมอ่ืนๆ เพ่ือลูกค้าผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกอีก
มากมาย ภายใต้ระบบความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ ทุกเวลาอีกด้วย 

ซึ่งประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในด้านการ
ให้บริการ คือ ช่วยให้การด าเนินการของธนาคารมีความหลากหลาย และมีความได้เปรียบในแง่ของ
การลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการในรูปแบบเดิม ซึ่งเป็นผล
ให้ธนาคารสามารถสร้างภาพลักษณ์ของความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับธนาคารอ่ืนได้                    
การน าเอาธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งาน จึงเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้กับธนาคารที่ส าคัญ
อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการที่สาขาของธนาคารส่วนประโยชน์ในแง่ของลูกค้าที่จะ
ได้รับจากการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตคือ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาการเปิดบริการแก่ลูกค้า  
 

 



2 

 

เนื่องจากสามารถเปิดใช้บริการได้โดยติดต่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก 

ถึงแม้ว่าหลายๆ ธนาคารพาณิชย์ได้มีการน าบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมาใช้และ
ธนาคารออมสินเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต แบงกิ้ง เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้ลูกค้า แต่ธนาคารก็ยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น กฎหมาย ประสิทธิภาพของผู้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตกับการเชื่อมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย การใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มคนส่วนน้อย              
และความไม่คุ้นเคยของลูกค้าในระยะเริ่มแรกที่มีต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
นอกจากนั้นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของธนาคารทางอินเตอร์เน็ตอีกประการหนึ่งคือปัจจัยทาง
จิตวิทยา เช่น ทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการซื้อการตัดสินใจใช้บริการ
เป็นอย่างมาก ตามที่ Fishbein and Ajzen (1975) ได้กล่าวว่าทัศนคติคือแนวโน้มของการรับรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้ที่ตรงกับลักษณะความชอบหรือความไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ               
ตราสินค้า ตลอดจนตัวบุคคล ดังนั้นทัศนคติของผู้บริโภคจึงเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในทาง
ดีและทางไม่ดีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือการเลือกใช้บริการ ซึ่งในส่วนของการรับรู้ของ
ผู้บริโภค (Perception) ถือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งทางจิตวิทยาที่มีความส าคัญต่อการศึกษา              
เพราะการรับรู้คือกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลและการตีความเกี่ยวกับ            
สิ่งเร้าออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา โดยที่ผู้บริโภคในแต่ละบุคคลนั้นมีความ
แตกต่างในการรับรู้ซึ่งส่งผลต่ออุปนิสัยและพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจใช้บริการ 
 ดังนั้นการศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking 
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปางในครั้งนี้ เพ่ือจะให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ                  
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารออมสินเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในจังหวัดล าปาง 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดล าปาง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking 
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะ

เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง 
 2. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้
บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking 
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงหรือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารออมสิน                 
จังหวัดล าปาง 
 2. น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าต่อไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ 

Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ 
ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking และ
พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปางเป็นการศึกษา
ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มประชากร ได้แก่ ลูกค้า
ธนาคารออมสิน ที่ใช้บริการ Internet Banking ในจังหวัดล าปาง  จ านวน 326 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่อบริการ Internet Banking                  
โดยสอดคล้องกับความรู้สึกภายใน ประสบการณ์ของตนและสภาพความเป็นจริง  
 ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ 
Internet Banking ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกต่อบริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน             
ในจังหวัดล าปาง 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้                  
การประเมินผลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะสมารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได ้
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บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต หมายถึง บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) 
เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน ที่ให้ผู้บริการสามารถประกอบธุรกรรมทางการเงินได้
ด้วยตัวเอง ผ่านอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชั่วโมง 
 ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่สมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง 
 


