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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking 
ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้
บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่จะ
เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัด
ล าปาง จ านวน 326 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square (  ) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  

 ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า มีความรู้                
ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.20 
(S.D.=0.38)  โดยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking มากที่สุดในเรื่องบริการ 
Internet Banking เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการท ารายการในแต่ละประเภท
รายการต่อวันได้ รองลงมาคือ Internet Banking สามารถสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นการ             
ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สอบถามด้านการฝาก/ถอน การโอนเงินบัญชี และอันดับสุดท้ายคือ 
Internet Banking ผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบสถานะของเช็ค ส าหรับระดับการน าความรู้               
ความความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ไปใช้นั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามีการน า
ความรู้ความเข้าใจไปใช้โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.25 (S.D.=0.48) โดยมีการน าความรู้
ความเข้าใจไปใช้ไปใช้มากท่ีสุดในเรื่อง Internet Banking สามารถสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็น
การดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สอบถามด้านการฝาก/ถอน การโอนเงินบัญชี รองลงมาคือบริการ 
Internet Banking เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการท ารายการในแต่ละประเภท
รายการต่อวันได้ และอันดับสุดท้ายคือ Internet Banking ผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบสถานะของ
เช็ค  
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 ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ
ต่อการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 2.36 (S.D.=0.38)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในระดับเห็นด้วยมากใน
ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านความง่ายในการใช้บริการ ส าหรับการใช้บริการพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.36 
(S.D.=0.42)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการใช้บริการ Internet Banking ในระดับมากในด้าน
ความง่ายในการใช้บริการ และมีการใช้บริการ Internet Banking ในระดับปานกลางด้านการรับรู้
ประโยชน์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละด้าน มีดังนี้ 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet 
Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับเห็นด้วยมากในเรื่องบริการ Internet Banking ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน รองลงมาคือบริการ Internet Banking จะช่วยเปิดโอกาสในการท าธุรกิจ 
บริการ Internet Banking ช่วยสามารถตรวจสอบสภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น และอันดับสุดท้ายคือ 
บริการ Internet Banking ช่วยให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลายิ่งขึ้น ส าหรับการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี การใช้บริการ Internet 
Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับมากในเรื่องบริการ Internet Banking ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน รองลงมาคือบริการ Internet Banking ช่วยให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้
สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลายิ่งขึ้น บริการ Internet Banking ช่วยสามารถตรวจสอบ
สภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น และอันดับสุดท้ายคือ สามารถใช้บริการ Internet Banking ได้แม้จะเป็น
วันหยุด  

ด้านความง่ายในการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการใช้บริการ 
Internet Banking ด้านความง่ายในการใช้บริการในระดับเห็นด้วยมากในเป็นเรื่องง่ายส าหรับที่จะ
ศึกษาการใช้งาน Internet Banking รองลงมาคือบริการ Internet Banking มีความง่ายต่อการใช้
งาน สามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต  และอันดับสุดท้ายคือ 
สามารถเข้าใจในบริการ Internet Banking อย่างชัดเจน ส าหรับการใช้บริการ พบว่า                          
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการ Internet Banking ด้านความง่ายในการใช้บริการในระดับมากใน
เป็นเรื่องง่ายส าหรับที่จะศึกษาการใช้งาน Internet Banking รองลงมาคือสามารถเข้าใจในบริการ 
Internet Banking อย่างชัดเจน สามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน
อินเตอร์เน็ต และอันดับสุดท้ายคือบริการ Internet Banking มีความง่ายต่อการใช้งาน  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่เปิดใช้บริการ 
Internet Banking มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รู้จักบริการ Internet Banking จากพนักงาน
ธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ที่บ้าน มีความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking 
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น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ประเภทบริการโอนเงินมากที่สุด 
และให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการ Internet Banking เนื่องจากสะดวก/รวดเร็ว  
 ส่วนที่ 5  การทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 พบว่า ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง                  
ในระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ Internet Banking สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking 
สถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking และความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 
 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง                  
ในระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ Internet Banking ความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking และ
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนบุคคลที่ท าให้รู้จัก
บริการ Internet Banking และสถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking  พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
Internet Banking ประเภทบริการโอนเงินมากที่สุด รองลงมาคือใช้บริการสอบถามยอดและบริการ
ช าระสินค้า/บัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับวรรณวิมล  ชูศูนย์ (2551) ที่ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า
ส่วนใหญ่ใช้บริการเพ่ือถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงิน และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
บัญชี ตามล าดับ และสอดคล้องกับจิระกานต์ ค าบุญเรือง (2546) ที่ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต -แบงก์กิ้ง พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โอนเงินระหว่างบัญชี
ตนเองหรือไปยังบุคคลอ่ืน   
 จากผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Bankingในภาพรวม อยู่ในระดับ                
ปานกลาง โดยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking มากที่สุดในเรื่องบริการ 
Internet Banking เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการท ารายการในแต่ละประเภท
รายการต่อวันได้ รองลงมาคือ Internet Banking สามารถสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นการ             
ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สอบถามด้านการฝาก/ถอน การโอนเงินบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับเบญจมาศ 
แก้วประดิษฐ์ (2551) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อบริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง โดยคุณสมบัติที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจของบริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต คือ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตท าให้สามารถใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว และ
สอดคล้องกับระกานต์ ค าบุญเรือง (2546) ที่ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต -แบงก์กิ้ง ในระดับปานกลาง โดยใช้บริการ
สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอ่ืน 
 จากการศึกษาทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีด้านการรับรู้
ประโยชน์เกี่ยวกับบริการ Internet Banking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รองลงมาคือบริการ 
Internet Banking จะช่วยเปิดโอกาสในการท าธุรกิจ บริการ Internet Banking ช่วยสามารถ
ตรวจสอบสภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น และด้านความง่ายในการใช้บริการเก่ียวกับเรื่องง่ายส าหรับที่จะ
ศึกษาการใช้งาน Internet Banking รองลงมาคือบริการ Internet Banking มีความง่ายต่อการใช้
งาน สามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ             
เบญจมาศ แก้วประดิษฐ์  (2551) ที่ ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ความคิดเห็นต่อบริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับเห็นด้วย พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยคือผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้แม้จะเป็นวันหยุด บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น 
ผู้ใช้บริการคิดว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาในปัจจุบัน ส าหรับความคิดเห็นต่อ
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับเห็นด้วย พบว่า มีความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยคือเป็นเรื่องง่ายส าหรับผู้ใช้ที่จะศึกษาการใช้บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้ใช้บริการคิดว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีความง่ายในการใช้งาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบสอบถามมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking  
ในระดับเห็นด้วยมากในด้านการรับรู้ประโยชน์ แต่มีการใช้บริการ Internet Banking ในระดับ          
ปานกลางด้านการรับรู้ประโยชน์ ดังนั้นธนาคารจึงควรมุ่งเน้นการท าการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์
ให้ลูกค้าของธนาคารให้มาใช้บริการ Internet Banking และต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและความ
ถูกต้องของข้อมูล เพ่ือลดปัญหาที่ท าให้ลูกค้าไม่มีความมั่นใจในตัวของบริการ เพ่ือให้ลูกค้ามาใช้บริการ 
Internet Banking ให้มากยิ่งขึ้น 
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 2. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ 
Internet Banking และน าความรู้ความความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ไปในระดับ
ปานกลาง และส่วนใหญ่เปิดใช้บริการ Internet Banking มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมีความถี่
ในการใช้บริการ Internet Banking น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ดังนั้นทางธนาคารจึงควรมีการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีการแสดงตัวอย่างการใช้ที่สาขาของแต่ละสาขา หรือเป็นการแจ้งข่าวสาร
ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับของธนาคาร หรือการให้ค าแนะน าโดยพนักงาน
โดยตรง เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบริการ Internet Banking              
ให้มากขึ้น และควรมีการให้บริการทดลองฟรี หรือมีคะแนนสะสมในการใช้บริการ Internet Banking 
เพ่ือแลกของที่ระลึก หรือมีการจับรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
ให้ใช้บริการ Internet Banking มากขึ้น 

  
 


