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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาของอาจารย์ชินพันธ์                      
โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และการตรวจแก้
ข้อบกพร่องจุดต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนการค้นคว้ าแบบอิสระนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้                   
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนให้ ผู้ศึกษามี
ทั้งความรู้และจริยธรรมในการด าเนินชีวิตจนกระท่ังได้รับความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น นางศามิกา ศรีศิริโชคชัย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย ที่ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส านักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                
ที่อ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารต่างๆ ให้ด้วยความเต็มใจยิ่ง  รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในคณะบริหารธุรกิจ ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียนทุกคนที่เ ป็นก าลังใจใน                
การท าการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของผู้ศึกษาประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ได้ให้ข้อคิด ค าแนะน า และ
การสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนก าลังใจที่เต็มเปี่ยมมาโดยตลอด 
                               
 

           นันทริกา  ไปเร็ว 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ  
Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่จะเลือกใช้
บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง และเพ่ือเปรียบเทียบความรู้
และทัศนคติกับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัด
ล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดล าปาง 
จ านวน 326 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติ Chi-Square (   ) 
1) ลูกค้าธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking                   

และมกีารน าความรู้ความเข้าใจไปใช้บริการในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง 
2) ลูกค้าธนาคารออมสิน มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในด้านการรับรู้

ประโยชน์ และด้านความง่ายในการใช้บริการ ในระดับเห็นด้วยมาก ส าหรับการใช้บริการ พบว่า 
ลูกค้าธนาคารออมสินมีการใช้บริการ Internet Banking ในด้านความง่ายในการใช้บริการ ในระดับ  
เห็นด้วยมาก และมีการใช้บริการ Internet Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับปานกลาง 

3) พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่เปิดใช้บริการมาเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รู้จักบริการจากพนักงานธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ที่บ้าน 
มีความถ่ีในการใช้บริการ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทบริการโอนเงินมากที่สุด 
และให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการเนื่องจากสะดวก/รวดเร็ว 
 4) ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า พบว่า ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน                 
ในจังหวัดล าปาง ในเรื่องระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ สถานที่ที่ใช้
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บริการ และความถี่ในการใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และทัศนคติต่อการใช้บริการ 
Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน  ในจังหวัดล าปาง ในเรื่องระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ  ความถี่ในการใช้บริการ และ
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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Abstract 
 

The purposes of this independent study were 1) to study about knowledge 
and attitude towards the use of Internet Banking service of the Government Savings 
Bank’s Customers in Lampang Province , 2) to study about the behavior to use the 
Internet Banking service of the Government Savings Bank’s Customers in Lampang 
Province, and 3) to compare knowledge and behavior with the behavior to use the 
Internet Banking service of the Government Savings Bank’s Customers in Lampang 
Province. Data were collected from 326 customers who used the Internet Banking 
service of the Government Savings Banks in Lampang Province. Statistical tools used 
in the data analysis included frequency, percentage, means, standard deviation and 

Chi-Square (  ). 
Concerning the results of the study, it was revealed that : 

 1) The customers’ knowledge and understanding towards the use of Internet 
Banking service was in the moderate level and their application of such knowledge in 
using the service in general was also in the moderate level. 
 2) The customers’ attitudes towards the use of Internet Banking service in 
general were in the highly agreed level with the attitude of using the Internet Banking 
service being in the highly agreed level for the benefits perception and the simplicity 
in using the service. As for the level of service use, it was found that the use of 
Internet Banking service was in the high level with the use of Internet Banking service 
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being in the high level for simplicity of in using the service and the use of Internet 
Banking service in the moderate level for the benefits perception. 
 3) The customers’ behavior of using the Internet Banking service was found 
that most of the customers opened the Internet Banking service for less than one 
year and they knew the Internet Banking service from the bank tellers. Most of the 
customers used the Internet Banking service at home with the frequency of use of 
less than two times per month. Most of them used the Internet Banking for 
transferring money with the reason to use the Internet Banking for its fast and 
convenient service. 
 4) Concerning the hypothesis test, it was found that customers’ knowledge 
and understanding towards the Internet Banking service were related with the 
behavior to use the Internet Banking service for the aspect of the open service 
interval, the media or people who introduced the Internet Banking service to them, 
places for using the Internet Banking service, and the frequency of using the Internet 
Banking service significantly at .05 level. In addition, the customers’ attitude towards 
the use of Internet Banking service was related with the behavior to use the Internet 
Banking service for the aspect of the open service interval, the frequency of using the 
Internet Banking service and the reason to use the Internet Banking service 
significantly at .05 level.      
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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  
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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 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
2. ทฤษฎีทัศนคติ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 

 นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคําว่า  “ความรู้ความเข้าใจ” โดยสรุปความหมาย
ได้ว่าความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจําและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ            
ที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อๆ กันมาตลอดจนสามารถที่จะสื่อความหมาย แปลความ ตีความ 
ขยายความ หรือแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลังจากท่ีได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
แล้ว (ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์, 2540 ; เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540 ; ไพศาล หวังพานิช, 2526 ) 
 

ความหมายของความรู้ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 7) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึง

เรื่องราวต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วและรวมถึงการจําเนื้อเรื้องต่างๆ ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในแตล่ะ
เนื้อหาวิชา และวิชาที่เก่ียวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด้วย 

The Modern American Dictionary ว่าได้ให้คําจํากัดความของความรู้ที่แตกต่างกัน 3 
ลักษณะ (Wikstrom and Normann, 1994: 9)  ดังนี้ 
 1. ความรู้ คือ ความคุ้นเคยกับข้อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลักการโดยทั่วไป 
(principles) 
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 2. ความรู้ คือ รู้ (Known)  หรืออาจจะรู้  (May be known) 
 3. ความรู้  คือ จิตสํานึก ความสนใจ (Awareness) 

 
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540: 24) ไดก้ล่าวถึงการวัดความรู้ว่าการวัดความรู้เป็นการวัดระดับ

ความจํา ความสามารถในความคิด เข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการศึกษา และประสบการณ์เดิม                
โดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว จะแยกคนที่มีความกับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง 

เกษม วัฒนชัย (2544: 39-40) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การรวบรวม
ความคิดของมนุษย์ จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระใน
ระบบข้อมูลข่างสาร 

จากคําจํากัดความที่มีผู้กล่าวไว้ในเบื้องต้น  สามารถสรุปได้ว่าความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําต่าง ๆ ที่บุคคลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้
เป็นความจําที่สามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้และสามารถวัดความรู้ได้โดยการระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นแล้ว
แสดงออกมา       
 

ระดับของความรู้ 
ความรู้มีอยู่มากมายรอบๆ ตัวเรา และสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ  

(มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2537) 
 ระดับแรก ความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเรา ซึ่งสามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัส มองเห็น ได้ยิน 
ดมกลิ่น และลิ้มรสได้  เช่น ความร้อน-เย็น ความสว่าง-มืด  เสียงดัง-เบา กลิ่นหอม-เหม็น และรสเค็ม-
หวาน เป็นต้น ความรู้ระดับต้นนี้อาจเรียกว่าความรู้สึก 
 ระดับที่สอง ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา ซึ่งจะทําให้อ่านและเขียนหนังสือได้ ฟังเข้าใจ ฟังวิทยุ
และดูทีวีรู้เรื่อง ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้สะสมและตกทอดกันมา 
 ระดับที่สาม ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งได้จากการศึกษาเล่าเรียน ทําให้คิดเลขเป็น 
คํานวณดอกเบี้ยได้ ออกแบบอาคารได้ เขียนบทละครได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นรู้กฎหมายบ้านเมือง  
รู้จักกฎเกณฑ์ ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค เป็นต้น  
ความรู้วิชาการเหล่านี้ มักจะต้องเรียนรู้จากครู อาจารย์ เอกสาร ตําราทางวิชาการหรือผู้ที่รู้เรื่องนั้น
มาก่อน 
 ระดับที่สี่  ได้แก่ ความรู้ ใหม่เป็นความรู้ที่ ไม่เคยมีอยู่ก่อน ได้มาโดยการค้นคว้าวิจัย                  
การคิดค้นกระบวนการใหม่ และควรจะหาแนวทางในการนําความรู้ใหม่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์       
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
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               Bloom  และคณะ ได้ทําการศึกษาและจําแนกพฤติกรรมด้านความรู้ออกเป็น 6 ระดับ 
โดยเรียงตามลําดับชั้นความสามารถจากต่ําไปสูง  (อ้างในสุภาภรณ์ จันทร์พัฒนะ, 2546) ดังนี้  
 1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายในเรื่องนั้นๆ แบ่งออกเป็นความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องซึ่งเป็นข้อเท็จจริง วิธีดําเนินงาน 
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลักการ 
 2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องราวต่างๆ ได้ ทั้งในด้ าน
ภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ 
 3. การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถนําเอาสิ่งที่ได้ประสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือนําไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ออกเป็นส่วนประกอบย่อย  
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อย และหลักการหรือทฤษฎี เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ  
 5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราว หรือส่วนประกอบย่อยมา
เป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุงของเก่าให้มีคุณค่าขึ้น 
 6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตัดสินคุณค่าของความคิดอย่างมี
หลักเกณฑ์ เป็นการตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไรใช้หลักเกณฑ์เชื่อถือได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในและ
ภายนอก 

การวัดความรู้ 
 การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์
ต่างๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับคําสอน การบอกกล่าว การฝึกฝนของ
ผู้สอน รวมทั้งจากตําราจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยคําถามวัดความรู้  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด                  
(ไพศาล หวังพานิช, 2526: 96-104)  คือ 
 1. ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่างๆ ของเรื่องราว
ทั้งหลาย ประกอบด้วยคําถามประเภทต่างๆ เช่น ศัพท์ นิยม กฎ ความจริ ง หรือรายละเอียดของ
เนื้อหาต่างๆ  
 2. ถามความรู้ในวิธีการดําเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ ตามแบบแผน ประเพณี 
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น แนวโน้มการจัดประเภท
และหลักเกณฑ์ต่างๆ  
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 3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจําข้อสรุป หรือหลักการของเรื่อง
ที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพ่ือรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจของเนื้อหา
นั้น  

จํานง พรายแย้มแข (2535: 24-29) กล่าวว่า การวัดความรู้นั้นส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ    
ซึ่งแบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 1-2 บรรทัด 
หรือเป็นข้อๆ ตามความเหมาะสม 

2. แบบปรนัย แบ่งเป็น 
  2.1 แบบเติมคําหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ แบบทดสอบนี้เป็นการวัดความสามารถ
ในการหาคํา หรือข้อความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคที่กําหนดให้ถูกต้องแม่นยํา โดยไม่มีคําตอบ
ใดชี้นํามาก่อน 

 2.2 แบบถูก-ผิด แบบทดสอบนี้วัดความสามารถในการพิจารณาข้อความที่
กําหนดให้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถท่ีเรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวัดความจําและ
ความคิด ในการออกแบบทดสอบควรต้องพิจารณาถึงข้อความจะต้องชัดเจน ถูกหรือผิดเพียง                  
เรื่องเดียว สั้นกะทัดรัดได้ใจความและไม่ควรใช้คําปฏิเสธซ้อน 

 2.3 แบบจับคู่ แบบทดสอบนี้เป็นลักษณะการวางข้อเท็จจริง เงื่อนไข คํา ตัวเลข 
หรือสัญลักษณ์ไว้ 2 ด้านขนานกัน เป็นแถวตั้ง 2 แถว แล้วให้อ่านดูข้อเท็จจริงในแถวตั้งด้านหนึ่งว่ามี
ความเกี่ยวข้อง จับคู่ได้พอดีกับข้อเท็จจริงในอีกแถวตั้งหนึ่ง โดยทั่วไปจะกําหนดให้ตัวเลือกในแถวตั้ง
ด้านหนึ่งน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง เพ่ือให้ได้ใช้ความสามารถในการจับคู่มากขึ้น 

 2.4 แบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจาก
สามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลักษณะของข้อสอบประกอบด้วย
ส่วนข้อคําถาม และตัวเลือก โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวถูก และตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ผู้เขียน
ข้อสอบต้องมีความรู้ในวิชานั้นอย่างลึกซึ้ง และรู้วิธีการเขียนข้อสอบ โดยมีข้อควรพิจารณา คือ                 
ในส่วนข้อคําถามต้องชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่อง ภาษาที่ใช้กะทัดรัดเหมาะสมกับระดับของผู้ตอบ ไม่ใช้คํา
ปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อนกัน และไม่ควรถามคําถามแบบท่องจํา และในส่วนตัวเลือกควรมีคําตอบถูก
เพียงคําตอบเดียวที่มีความกะทัดรัด ไม่ชี้นําหรือแนะคําตอบ มีความเป็นอิสระจากกัน มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเรียงตามลําดับตามปริมาณหรือตัวเลข ตัวลวงต้องมีความเป็นไปได้และกําหนด
จํานวนตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540: 99) กล่าวว่า การวัดความรู้นั้นเป็นการวัดความสามารถของบุคคล
ในการระลึกนึกถึงเรื่องราว หรือสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วซึ่งคําถามที่ใช้ในระดับนี้ คือความจํา 



9 

 

ความหมายของความเข้าใจ 
 ความเข้าใจ ( Comprehension )   หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องราว
ต่างๆได้ทั้งภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ               
การขยายความ (จักรกริช ใจดี,2542) 
           จักรกริช ใจดี (2542: 8-9) ได้แยกความเข้าใจออกเป็น3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การแปรความ คือ ความสามารถในการจับใจความให้ถูกต้องกับสิ่งที่สื่อความหมายหรือ
ความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือจากการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 

2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลายๆอันมาเรียบเรียง 
โดยทําการจัดระเบียบ สรุปยอดเป็นเนื้อความใหม่ โดยยึดเป็นเนื้อความเดิมเป็นหลักไม่ต้องอาศัย
หลักเกณฑ์อ่ืนใดมาใช้ 

3. การขยายความ คือ ความสามารถที่ขยายเนื้อหาข้อมูลที่รับรู้มาให้มากขึ้ น หรือเป็น
ความสามารถในการทํานาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงหรือ
แนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล 
 กล่าวโดยสรุปความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความทรงจําในเรื่องราว ข้อเท็จจริงรายละเอียด
ต่างๆ และความสามารถในการนําความรู้ที่เก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง อธิบาย เปรียบเทียบในเรื่อง
นั้นๆ ได้อย่างมีเหตุผล และความรู้ ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงและรวมถึงการนําความรู้
ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณจริงได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็น
สําคัญ    
 

ทฤษฎีทัศนคติ 
  ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และการสื่อสาร 
และมีการใช้ คํานี้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่าน
ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

กอร์ดอน อัลพอร์ท (Gordon Allport , 1975 ) ได้ให้ความเห็นเรื่องทัศนคติว่าอาจเกิดขึ้น
จากสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี
จากบิดามารดาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบัติของพ่อแม่แล้ว รับมา
ปฏิบัติตามต่อไป   



10 

 

เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่กับเด็ก
จะมีการกระทําที่แตกต่างกัน   

เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมี ทัศนคติ ไม่ดีต่อ
ครู เพราะเคยตําหนิตน แต่บางคน มี ทัศนคติ ที่ดีต่อครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ 

เกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอา ทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ ทัศนคติ 
ของบิดามารดา หรือครูที่ตนนิยมชมชอบ มาเป็นทัศนคติของตนได้ 
  เครช และครัทช์ฟิลด์ (Krech and Crutchfield, 1948) ได้ให้ความเห็นว่าทัศนคติ                  
อาจเกิดขึ้นจากการตอบสนองความต้องของบุคคล นั่นคือ สิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนได้ 
บุคคลนั้นก็มี ทัศนคติ ที่ดีต่อสิ่งนั้น หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลนั้นก็จะมี 
ทัศนคติ ไม่ดีต่อสิ่งนั้น การได้เรียนรู้ความจริงต่างๆ อาจโดยการอ่าน หรือจากคําบอกเล่าของผู้อ่ืนก็ได้ 
ฉะนั้นบางคนจึงอาจเกิด ทัศนคติ ไม่ดีต่อผู้อื่น จากการฟังคําติฉินที่ใครๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้ 
การเข้าไปเป็นสมาชิก หรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมักยอมรับเอาทัศนคติของกลุ่มมาเป็น
ของตน หากทัศนคตินั้นไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไป ทัศนคติส่วนสําคัญกับบุคลิกภาพของ
บุคคลนั้นด้วยคือผู้ที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มักมองผู้อ่ืนในแง่ดี ส่วนผู้ปรับตัวยากจะมี ทัศนคติ ในทาง
ตรงข้ามคือมักมองว่ามีคนคอยอิจฉาริษยาหรือคิดร้ายต่างๆ ต่อตน 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2540 : 64 – 65) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้ (Learning) จากแหล่ง ทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ที่อยู่มากมายและแหล่งที่ทํา
ให้คนเกิดทัศนคติที่สําคัญคือ 
  1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทําให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทําให้เกิด 
ทัศนคตติ่อสิ่งนั้นไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะทําให้เกิดทัศนคติ 
จากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อ่ืน ได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิดทัศนคติต่อ                
การกระทําต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อ่ืนทําให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น เด็กที่
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้น
เนื่องจากความเก่ียวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 
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  ธงชัย สันติวงษ์  (2539: 166 – 167) กล่าวว่าทัศนคติก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน คือ 
  1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคตจิะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
กําลังดําเนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลักดันทางร่างกาย ตัวบุคคลจะสร้างทัศนคติ 
ที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้ 
  2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารที่
ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจ
ปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่บุคคลนั้น จะทําให้บุคคลนั้น
เก็บไปคิดและสร้างเป็นทัศนคติข้ึนมาได ้
  3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่างๆ             
ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มกีฬา 
กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่ยังมีการถ่ายทอดข้อมูล
ให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งทําให้สามารถสร้าง ทัศนคติ ขึ้นได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
เป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่งสร้าง ทัศนคติ ให้แก่บุคคลได้ 
  4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของ ย่อมเป็นส่วนสําคัญ
ที่จะทําให้บุคคลต่างๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทัศนคติได้ 

5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมที่สําคัญ
ในการสร้างทัศนคติให้กับตัวบุคคล 
 ปัจจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคติ เท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในความเป็นจริง จะมิได้มี
การเรียงลําดับตาม ความสําคัญ แต่อย่างใดเลย ทั้งนี้เพราะปัจจัยแต่ละทาง เหล่านี้ ตัว ไหนจะมี
ความสําคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติ มากหรือน้อย ย่อมสุดแล้ว แต่ว่าการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อ
สิ่งดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดมากที่สุด 
 

บุคคลสามารถแสดง ทัศนคติ ออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
 1. ทัศนคติทางเชิงบวกเป็นทัศนคติที่ชักนําให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรืออารมณ์                  
จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร 
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององค์การอ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกรย่อมมีทัศนคติทางบวก                 
หรือมีความรู้สึกที่ดีต่อสหกรณ์การเกษตรและให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วยการเข้าเป็นสมาชิก และ
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ เป็นต้น 
  2. ทัศนคติทางลบหรือไม่ดี คือ ทัศนคติ ที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสียไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ หรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคล
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หนึ่ง เรื่องราว หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงานองค์การ สถาบัน และการดําเนินกิจการของ
องค์การ และอ่ืนๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบต่อบริษัทก่อให้เกิดอคติขึ้น 
ในจิตใจของเขา จนพยายามประพฤติและปฏิบัติต่อต้าน กฎระเบียบของบริษัทอยู่เสมอ 
  3. ประเภทที่สาม ซึ่งเป็นประเภทสุดท้าย คือ ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นใน
เรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง 
เช่น นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคตินิ่งเฉยอย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโต้เถียง เรื่องกฎระเบียบว่า 
ด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา 
 ทัศนคติ ทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความมั่นคงในความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมอ่ืนๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระทําหรือ
สถานการณ ์
  แดลเนียล แคทซ์ (Daniel Katz , 1960: 163–191) ได้อธิบายถึงหน้าที่หรือกลไกของ 
ทัศนคติ ที่สําคัญไว้ 4 ประการ ดังนี้คือ 
  1. เพ่ือใช้สําหรับการปรับตัว (Adjustment) หมายความว่าตัวบุคคลทุกคนจะอาศัยทัศนคติ 
เป็นเครื่องยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน            
สูงที่สุด และให้มีผลเสียน้อยที่สุด ดังนี้ ทัศนคติจึงสามารถเป็นกลไกที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายที่
พึงประสงค์และที่ไม่พึงประสงค์ของเขา และด้วยสิ่งเหล่านี้เองที่จะทําให้แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นไป 
ในทางท่ีต้องการมากที่สุด 
  2. เพ่ือป้องกันตัว (Ego–Defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนทั่วไปมักจะมีแนวโน้มที่จะไม่
ยอมรับความจริง ในสิ่งซึ่งเป็นที่ขัดแย้งกับความนึกคิดของตน (Self–Image) ดังนี้ ทัศนคติ                
จึงสามารถสะท้อนออกมาเป็นกลไกที่ป้องกันตัว โดยการแสดงออก เป็นความรู้สึกดูถูกเหยียดหยาม 
หรือติฉินนินทาคนอ่ืน และขณะเดียวกันก็จะยกตนเองให้สูงกว่า ด้วยการมีทัศนคติที่ถือว่าตนนั้น
เหนือกว่าผู้อื่น การก่อตัวที่เกิดขึ้นมาของทัศนคติในลักษณะนี้ จะมีลักษณะแตกต่างจากการมีทัศนคติ 
เป็นเครื่องมือในการปรับตัว ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือทัศนคติจะมิใช่พัฒนาขึ้นมาจากการมี 
ประสบการณ์กับสิ่งนั้นๆ โดยตรง หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวผู้นั้นเอง และสิ่ งที่เป็น 
เป้าหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคตินั้น ก็เป็นเพียงสิ่งที่เขาผู้นั้น หวังใช้เพียงเพ่ือการระบาย
ความรู้สึกเท่านั้น 
  3. เพ่ือการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) ทัศนคตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมต่างๆ และด้วยทัศนคตินี้เอง ที่จะใช้สําหรับสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมต่างๆ ในลักษณะที่
จําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ดังนั้นทัศนคติจึงสามารถใช้สําหรับอรรถาธิบายและบรรยายความเกี่ยวกับ 
ค่านิยมต่างๆ ได้ 
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  4. เพ่ือเป็นตัวจัดระเบียบเป็นความรู้ (Knowledge) ทัศนคติจะเป็นมาตรฐานที่ตัวบุคคลจะ
สามารถใช้ประเมิน และทําความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวเขา ด้วยกลไกดังกล่าวนี้เอง             
ที่ทําให้ตัวบุคคลสามารถรู้และเข้าใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในรอบตัวเขาได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 
 เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman , Compliance, 1967: 469) อ้างถึงใน 
ประภา  เพ็ญ สุวรรณ, 2520: 66-67) ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยมีความเชื่อว่า 
ทัศนคติอย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จากความคิดนี้ เฮอร์เบริท ได้แบ่ง
กระบวนการ เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ออกเป็น 3 ประการ คือ 
  1. การยินยอม (Compliance) การยินยอม จะเกิดได้เมื่อ บุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัว
เขา และมุ่งหวังจะได้รับ ความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระทํา
ตามสิ่งที่อยากให้เขากระทํานั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่ งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่า              
จะได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วยและกระทําตาม ดังนั้นความพอใจที่ได้รับจาก 
การยอมกระทําตามนั้น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น 
กล่าวได้ว่าการยอมกระทําตามนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคล
ยอม กระทําตามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัจํานวนหรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ 
  2. การเลียนแบบ ( Identification) การเลียนแบบเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า                      
หรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือ               
ที่พอใจระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยน 
ไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่า 
โน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะ
รับเอาบทบาททั้งหมดของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะ
เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคล 
จะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
  3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายใน ค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่ เปลี่ยนไป 
ในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่ เดิมความพึงพอใจที่ได้จะขึ้นอยู่กับเนื้อหา
รายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม              
ถูกกระทบไม่ว่า จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น 
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 นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและ                 
ผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่ มีผลกระทบต่อ                 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคล เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทน แต่ก็จะ
สามารถเปลี่ยนได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งต่างๆ ที่ทําให้เกิด                
การยอมรับในสิ่งใหม่ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการ
ยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ 
 

การเปลี่ยนทัศนคติ มี 2 ชนิด คือ 
 การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก                  
ก็จะเพ่ิมมากข้ึน ในทางบวกด้วยและทัศนคติที่เป็นไปในทางลบ ก็จะเพ่ิมมากข้ึนในทางลบด้วย 
  การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยน ทัศนคติ เดิมของบุคคลที่เป็นไปใน
ทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของทัศนคติแล้ว จะเห็นว่าองค์ประกอบสําคัญที่เชื่อมโยงให้บุคคลเกิด ทัศนคติ 
ต่อสิ่งต่างๆ ก็คือ การสื่อสาร ทั้งนี้เพราะไม่ว่าทัศนคติจะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอย่างการสื่อสาร
กับผู้อ่ืน สิ่งที่เป็นแบบอย่างหรือความเก่ียวข้องกับสถาบัน ก็มักจะมีการสื่อสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวได้
ว่าการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างมากที่มีผลทําให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
Schiffman & Kanuk (2000, G-3) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่

ผู้บริโภคทําการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยคาดหวังว่า
สิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 (2525, 580) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภคว่าการกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก                
เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, 4) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึง
พฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า 
 เอกลักษณ์ ทองใหญ่ ( 2554, 9) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี
ความสําคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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 ปริญ ลักษิตานนท์ (2544, 54) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior analysis) 

Kotler (1997, 105) ได้วิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความ               
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  
 คําถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO, 
WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os                         
ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANT OBJECTS OBJECTIVES ORGANIZATION OCCASION OUTLETS 
and OPERATION มีตารางแสดงการใช้คําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคําถามที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) 
1. ประชากรศาสตร ์
2. ภูมิศาสตร ์
3. จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห ์
4. พฤติกรรมศาสตร ์

กลยุทธ์ทางการตลาด (4P) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าผลติภณัฑ ์
ราคาการจัดจําหนา่ย และการ
ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่ม เป้าหมายได ้

2.ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(Objects) 
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็
คือคุณสมบัติหรือองค์ประกอบขอ
ผลิตภณัฑ ์(Product component)
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แขง่ 
(Competitive differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product strategies) ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภัณฑห์ลัก 
2. รูปลักษณผ์ลติภณัฑ์ ได้แก ่
การบรรจุภณัฑ์ ตราสินค้ารูปแบบ
การบริการ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑค์วบ 
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภณัฑ์ความแตกตา่ง
ทางการแข่งขัน (Competitive 
differentiation) ประกอบด้วย
ความแตกต่างผลติภณัฑ์ บริการ 
พนักงานและภาพลักษณ ์

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความ 
ต้องการของเขาด้านร่างกายและ 
ด้านจิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 
1.ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทาง 
จิตวิทยา 
2.ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์(Product 
strategies) 
2.กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขายการ 
ส่งเสริมการขาย และการ 
ประชาสมัพันธ์ 
3.กลยุทธ์ด้านราคา (Price 
strategies) 
4.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด 
จําหน่าย(Distribution strategies) 
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ค าถาม (6Wsและ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื้อ 
(Who participates in the 
buying? 

บทบาทของกลุ่มต่าง(Organization) 
มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
1) ผู้ริเริ่ม         2) ผู้มีอิทธิพล 
3) ผู้ตัดสินใจซื้อ 4) ผู้ซื้อ 
5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การ 
โฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
promotion strategies)                      
โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด                          
(When does 
the customer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงเดือนใด
ของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใด
ของเดือน ช่วงเวลาใด ช่วงโอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ 
ส่งเสริมการตลาด เช่น ทําการตลาด 
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับโอกาส                 
ในการซื้อ 

คําถาม (6Wsและ 1H) คําตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กี่ยวข้อง 
6.ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน                        
(Where does the customer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปทํา
การซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชํา 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
บริษัทนําผลติภณัฑส์ู่ตลาดเปา้หมาย
โดยพิจารณาว่าจะสูค่นกลางอย่างไร 

7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร                             
(How does the customer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
1.การรับรู้ปญัหา 
2.การค้นหาข้อมูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตัดสินใจซื้อ 
5.ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ 
ส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการ
โฆษณาขายโดยใช้พนักงานขาย         
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว     
และการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรงและจะกําหนดวตัถุประสงค์
ในการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา: Kotler, 1997 
 

การตัดสินใจซื้อ 
Schiffman and Kanuk (1994:  659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะ 
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรม
ทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรม
เหล่านี้ทําให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ  ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538: 18) ได้
กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมทางด้าน
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จิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทําให้เกิดการซื้อและเกิด
พฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ คือ การรับรู้
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ชวลิต ประภวานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ และ            
สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2539:  470) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธ
ผลิตภัณฑ์ เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายสําหรับนักการตลาดซึ่งชี้ความสําคัญว่ากลยุทธ์การตลาด
ฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือชี้ว่ามีการวางแผนที่เลวและผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาด
จะสนใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสิน ใจมากกว่าหนึ่ งทางเลือกขึ้นไป 
การตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้า หนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่
ได้ ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน              
การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติ

หลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้ว การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจะช่วยให้นักการตลาดมองเห็นช่อง
ทางการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems)  คนเราเมื่อยามปกติสุข ใช้ชีวิตตามปกติ       

มักไม่มีปัญหาให้คอยแก้ไข แต่ทว่านักการตลาดต้องพยายามชี้ให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงปัญหาและมอง
ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร ทําให้มองถึงข้อแตกต่างระหว่างสภาพในอุดมคติ ( Ideal) กับสภาพความ
เป็นจริง (Reality) เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งน้ําหนักปกติ 60 กก. ส่วนสูง 160 ซม. ซึ่งตามค่ามาตรฐานหรือ
อุดมคติ ควรมีน้ําหนักอยู่ที่ 50 กิโลกรัม ดังนั้นจึงต้องควรลดน้ําหนักหรือหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่อง
ของการควบคุมน้ําหนัก เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะกลายมาเป็นแรงจูงใจที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหา
ในขั้นตอนที่ 2 

2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เมื่อเกิดปัญหาต้องการแก้ไขปัญหา คนเราก็มักจะ
แสวงหาในสิ่งที่ใกล้ตัว เช่น ปัญหาคือกระดาษที่ใช้พิมพ์งานหมด ต้องการซื้อกระดาษ A4 สีขาว 1 รีม 
มาทํางาน ก็จะพยายามนึกยี่ห้อที่ตนเองรู้จักว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง และเมื่อจดจําได้และรู้สึกพึงพอใจใน
ยี่ห้อที่นึกได้ก็จะตัดสินใจซื้อทันที แต่ถ้าหากผู้บริโภคจดจําได้ แต่ไม่พอใจสิ่งที่จําได้ และปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แก้ไขก็ได้ไม่แก้ไขก็ได้ กระบวนการตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง                  
การเปลี่ยนปรากฏการณ์อย่างที่ 2 นี้ เกิดขึ้นจากการที่นักการตลาดไม่สามารถสร้างปัญหาอย่าง
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รุนแรงให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคได้ เช่น ผู้บริโภคมีน้ําหนักเกินต้องการเข้าคอร์สลดน้ําหนัก ลองมอง
หาสถาบันลดน้ําหนักหลายๆ ที่แต่ว่าราคาสูงเกินไป จึงมีความคิดที่ว่าออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร 
พักผ่อนให้เพียงพอ ก็น่าจะลดน้ําหนักได้ กระบวนการจัดสินใจซื้อคอร์สลดน้ําหนักจึงไม่เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตามถ้าผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความไม่พอใจในยี่ห้อที่จําได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะ
กลายมาเป็นแรงจูงใจที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาในขั้นตอนที่ 3 

3. การแสวงหาภายนอก (External search) เมื่อข้อมูลที่ผู้บริโภคจําได้นั้นไม่เพียงพอ จึงเกิด
การแสวงหา คือการหาข้อมูลของสินค้าภายนอก โดยช่องทางการแสวงหาข้อมูลจะประกอบไปด้วย 

   3.1 โฆษณา ผู้บริโภคจะดูโฆษณาเพ่ือดูว่ามีอะไรน่าสนใจ ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น
นักการตลาดที่ดีควรเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาให้เหมาะสม เช่น ฤดูหนาวก็โฆษณาเครื่องทําน้ําอุ่น 
ฤดูร้อนก็โฆษณาเครื่องปรับอากาศ พัดลม เป็นต้น 

   3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลว่าผู้บริโภคต้องการที่จะสัมผัส หรือ
ทดลองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ตนสนใจ หรือต้องการไปหาซื้อดูเนื่องจากไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองจําได้ สิ่ง
ที่สําคัญในข้อนี้คือ ณ จุดขายต้องมีสินค้า เนื่องจากทางผู้บริโภคได้ให้โอกาสกับทางเราแล้ว การวาง
สินค้าต้องเด่นชัด รวมถึงมารยาทและความรู้ความสามารถในเรื่องผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย ก็เป็น
สิ่งสําคัญในการที่จะให้ข้อมูลกับผู้บริโภค 

   3.3 การโทรศัพท์หรือพูดคุยกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทก็ต้องฝึกฝนพนักงานรับ
โทรศัพท์ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ การตอบคําถามต่างๆ เหล่านี้จะต้องชัดเจน แจ่มแจ้ง  

   3.4 การขอพบพนักงานขาย เมื่อทางผู้บริโภคไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจดจําได้ อาจมี
การเรียกพนักงานขายเข้าไปพบเพ่ือให้คําปรึกษา หรือเสนอขายสินค้า ทั้งนี้ทางพนักงานขายต้องมี
ความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภครวมทั้งการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
อย่างทันท่วงท ี

   3.5 การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีนี้อาจจะเป็นการสอบถามหรือค้นหาข้อมูล
จากหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีเว็บไซต์ รีวิว ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เราต้อง
มั่นใจว่าสินค้าของเราดี มีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นโลกเสมือนที่ใครก็สามารถที่จะ
เขียนอะไรลงไปก็ได้  และมีการแพร่กระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ วในลักษณะปากต่อปาก                      
(Viral Marketing) หลังจากที่ผู้บริโภคได้แสวงหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีข้างต้นแล้ว 
ผู้บริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตัดสินใจ นั่นก็คือการประเมินทางเลือก 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผู้บริโภคได้รับรู้สินค้ายี่ห้อต่างๆ แล้ว ก็จะนํามา

ประเมินว่าสินค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องให้จุดเด่นของสินค้าของเรา 
(Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผู้บริโภค ถ้าหากจุดเด่นของสินค้านั้นไม่ใช่
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จุดที่ผู้บริโภคต้องการ หรือใช้เป็นมาตรการในการตัดสินใจ สินค้าเราย่อมขายไม่ได้ เช่น ถ้าซื้อ
กระดาษสําหรับงานพิมพ์ต้องเลือกที่ผิวเรียบ แผ่นกระดาษไม่ติดกันตอนพิมพ์ ราคาถูก เป็นต้น การที่
เราไม่ศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผู้บริโภค แล้วสร้างจุด เด่นตามใจเรานั้น โอกาสในการจะ
ไดร้ับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะต้องไปเปลี่ยนใจผู้บริโภคให้เปลี่ยนมาตรการใน
การเลือกซื้อเพ่ือสอดคล้องกับจุดเด่นที่เรามี เมื่อผู้บริโภคได้พิจารณาแล้วก็จะถึงขั้นตอนถัดไปก็คือการ
ตัดสินใจซื้อ    

5. การตัดสินใจซื้อ (Decision making) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อทําการหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
มักจะไม่ตัดสินใจซื้อในทันที เนื่องจากอาจจะลังเลว่าสินค้าที่ซื้อมานั้น จะดีอย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่ 
จะมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปหรือไม่ ดังนั้นสินค้าใหม่ๆ ที่จะนําเสนอตัวเองแก่ผู้บริโภคนั้น
ต้องหาหนทางในการจะเร่งรัดให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของตัวเอง  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทํา

ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นนั้นจะเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของ    
ผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่งเริ่มต้นให้เกิดความต้องการก่อน 
แล้วทําให้เกิดการตอบสนอง ดังนี้โมเดลนี้ อาจเรียกว่าทฤษฎี เอส–อาร์(S-R Theory)  (ศิริวรรณ               
เสรีรัตน์ 2541: 129)  
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Buyer’s Black Box 
 

  

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด     สิ่งกระตุ้นอืน่ๆ 

ผลิตภัณฑ์                        เศรษฐกิจ 

ราคา                               เทคโนโลยี 

การจดัจําหน่าย                วัฒนธรรม 

การส่งเสรมิการตลาด        ฯลฯ 

 

กล่องดําหรือ
ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซือ้ (Buyer’s 
characteristic) 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ์ 

การเลือกตรา 

การเลือกผู้ชาย 

เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณการซ้ือ 

ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristic) 

ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจัจัยดา้นสังคม (Social) 

ปัจจัยสว่นบุคคล (Personal 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s Decision process) 

การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 

การค้นหาข้อมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) 

 

 
ปัจจัยภายนอก 
1.ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
(Cultural) 
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน 
(Culture) 
1.2 วัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) 
1.3 ชั้นสังคม (Social 
Class) 

ปัจจัยภายนอก 
2. ปัจจัยทางสังคม (Social) 
2,1 กลุ่มอา้งอิง (Reference 
groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 บทบาทและสถานะ 
(Roles and Statuses) 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
3. ปัจจัยสว่นบุคคล 
(Personal) 
3.1 อาย ุ(Age) 
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
(Family life cycle) 
3.3 อาชพี (Occupation) 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic Circumstances) 
3.5 ค่านิยมและรูปแบบการ
ดํารงชีวิต (Value and life 
style) 

ปัจจัยภายใน 
4.ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
(Psychological) 
4.1 แรงจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู้ (Perception) 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) 
4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) 
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) 
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self-
concept) 
 



22 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการของ

ผู้บริโภคด้านต่างๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนกล่อง
ดําที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนักการตลาดก็คือค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและ
ความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้ อที่เป็นเป้าหมายจะมี
ประโยชน์สําหรับนักการตลาดคือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพ่ือที่จะจัดส่วนประสม
ทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้องลักษณะของ               
ผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้ านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 85-94) 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็น
ที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคม
หนึ่ง 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของ  
ผู้ซื้อ 

   2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น2 
ระดับ คือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ้าน และกลุ่ม        
ทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน 
บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและ
การดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล นักการตลาดควรทราบว่ากลุ่ม
อ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างไร เช่น การเผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่กลุ่มวัยรุ่น       
จะใช้นักร้องชั้นนําของไทยที่วัยรุ่นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ศาสนา 

   2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ                
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขาย
สินค้าอุปโภคจะต้องคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน 
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   2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มเช่น 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การ และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่มผู้
ตัดสินใจซื้อ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อและผู้ใช้ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอน วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล ดังนี้ 

   3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การ 
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต่ํากว่า 6 ปี  6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปี
และ 65 ปีขึ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น และรายการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

   3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล
ในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ 
ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง
กัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอน แต่ละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกต่างกัน 

   3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็น และความ
ต้องการสินค้า และบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดทํางาน และสินค้าจําเป็น ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผ้าราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความ
ต้องการให้เหมาะสม 

   3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได้ (Income)โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย
รายได้และการออมทรัพย์ อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้องสนใจ
แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายได้ต่ํา 
กิจกรรมต้องปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินค้าคงคลัง และ
วิธีการต่างๆ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

   3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา 

   3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหมายถึง
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อัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ค่านิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของค่านิยม
เป็น 2 กลุ่มคือ ค่านิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal Values) และค่านิยมเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่วยให้เกิดพฤติกรรม (Instrumental Values) 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor)การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และการใช้
สินค้าปัจจัยภายในประกอบด้วย (1) การจูงใจ (2) การรับรู้ (3) การเรียนรู้ (4) ความเชื่อถือและ
ทัศนคต(ิ5) บุคลิก (6) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล                 
ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการ 

   4.2 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัด
ระเบียบและตีความหมายของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เข้าใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ 

   4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ(หรือ)ความโน้ม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (Stimulus-
Response Theory) นักการตลาดได้ประยุกต์การใช้ทฤษฎีนี้ด้วยการโฆษณาซ้ําแล้วซ้ําอีก              
หรือจัดการส่งเสริมการขาย (ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้น) เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าเป็นประจํา 
(เป็นการตอบสนอง) การเรียนรู้ เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามสิ่งกระตุ้นนั้นอาจมีอิทธิพลที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีคุณค่าบน
สายตาลูกค้า ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปกาแจกของตัวอย่างจะมีอิทธิพลทําให้เกิด
การเรียนรู้ คือ การทดลองใช้ได้ดีกว่าของแถม เพราะการแถมนั้นลูกค้าต้องเสียเงินเพ่ือซื้อสินค้า             
ถ้าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าก็จะไม่เกิดการทดลองซื้อสินค้าที่แถม 

   4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่าน้ํามันเอสโซ่มีพลังสูงโดยใช้สโลแกนว่าจับ
เสือใส่ถังพลังสูง เป๊ปซี่ สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่าเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่ น้ํามันไร้สารตะกั่ว 
ในช่วงแรกผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าการใช้ น้ํามันไร้สารตะกั่วมีปัญหากับเครื่องยนต์ซึ่งเป็นความเชื่อใน
ด้านลบ ที่นักการตลาดต้องรณรงค์เพ่ือแก้ไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 
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   4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกัน 
ความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจะ
มีความสัมพันธ์กัน 

   4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่งนําไปสู่การ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
TAM เป็นทฤษฎีที่ได้พัฒนาขยายองค์ความรู้ที่ต่อจาก TRA ของ Ajzen and Fishbein 

(1975) โดย Davis (1989) จุดประสงค์ของ TAM คือ การทํานายหรืออธิบายพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกคนดังนั้น TAM  คือตัวแบบที่มีความน่าเชื่อถือสําหรับการทํานายความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค (Argwal & Prasad, 1997) TAM  ได้ใช้ TRA เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
สําหรับการอธิบายการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปรใน 2  โครงสร้างคือ  

- การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ 
(Perceived Ease of Use: PEOU) และ 

- เจตคติของผู้ใช้ (User’s Attitude: A) ความตั้งใจกระทํา (Behavioral Intentions: BI) 
และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์จริง (Actual Computer Usage Behavior)  

การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU)  เป็นตัวแปรหลักที่สําคัญของTAM  
ซึ่งหมายถึงระดับข้ันของบุคคลที่เชื่อว่าจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของระบบโดยที่เชื่อว่าจะทําให้ประสิทธิภาพ
ในการทํางานภายใตบ้ริบทขององค์การที่ทํางาอยู่นั้นดียิ่งขึ้น 

การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นตัวแปรหลักที่สําคัญของ 
TAM  อีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ระดับที่ซึ่งผู้ใช้คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่เป็นเป้าหมายจะใช้
ต้องมีความง่ายและมีความเป็นอิสระจากความมานะพยายาม (ไม่ใช่ว่าใช้อยู่บ่อยๆ แล้วจึงจะทําให้
ง่าย) 
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ภาพ 2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) 
 

จากภาพ 2 บอกให้ทราบว่าการรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(PEOU) จะเป็นตัวทํานายเจตคติที่มีต่อการใช้ระบบ ซึ่งหมายถึงทํานายความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบนอกจากนั้น PU ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกระทําต่อพฤติกรรมและความตั้งใจ
กระทําต่อพฤติกรรมก็จะเป็นตัวทํานายการใช้ระบบจริงๆ  

ในการทบทวนงานวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้สนับสนุนว่า 
TAM เป็นตัวแบบที่ถูกค้นพบที่มีความสําคัญยิ่งต่อการวิจัยในด้านนี้ (Davis, Bagozzi & Warshaw, 
1989) เพราะ TAM เป็นตัวแบบที่แสดงให้เห็นความสําคัญของประโยชน์ในการนําไปใช้เพ่ือเข้าใจ   
การใช้ระบบสารสนเทศและพฤติกรรมการยอมรับระบบสารสนเทศ (Davis at el, 1989) อย่างไรก็
ตามตัวแบบดั้งเดิมของTAM ที่เน้นการออกแบบลักษณะของระบบนั้นไม่ได้มีการรวมเอาอิทธิพล                
ด้านสังคมมาพิจารณาในการปรับปรุงใช้ระบบสารสนเทศใหม่ (Davis at el., 1989)  

ในมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ถ้าผู้ที่ใช้ระบบมีความเชื่อว่าระบบจะสามารถทํา
ให้ประสิทธิภาพของงานที่ทําอยู่บรรลุผลสําเร็จแล้ว การรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Perceived of 
Usefulness) ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบนั้นจะอยู่ในเกณฑ์สูง (Davis, 1989) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่รับรู้ถึงประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้
อินเตอร์เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางมากขึ้น 

จุดเด่นของการนําแนวคิดนี้ไปใช้ คือ การยอมรับของผู้ใช้มีอิทธิพลมาจากปัจจัยสองปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กันคือการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานของระบบเทคโนโลยี ดังนั้น             
จึงกล่าวได้ว่าการสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งานจะทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่ามีประโยชน์และ
ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้งานจริง ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น หลายองค์การไม่สามารถ

External 
Variables 

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease Of  Use 

Attitude 
Toward 
Using 

Behavioral 
Intention 

Actual 
Use 
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ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือประโยชน์จากมันได้เพราะการขาดการยอมรับและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ในองคก์าร 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง คือ เจตคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และความ                  
พึงพอใจของผู้ใช้และนอกจากนั้นยังมีตัวแปรอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening Variables) 
จากการศึกษาของ Igbaria and Parasurman (1989) พบว่าความกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(Computer Anxiety) คือ ตัวแปรแทรกซ้อนระหว่างตัวแปรปัจเจกบุคลกับเจตคติต่อคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของ TAM มีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะของนวัตกรรม (Innovation Characteristics) 
ที่ Roger (2003) เช่น ความซับซ้อนของนวัตกรรมของ Roger มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความง่าย
ต่อการใช้งานของ Davis  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีผู้ให้ความหมายของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 กิตติ ภัทดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547: 5-6) สรุปว่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามว่า “อีคอมเมิร์ซ” เป็นส่วนหนึ่งของการทํา
ธุรกรรมแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยคําจํากัดความของคําว่า “อีคอมเมิร์ซ” มีความหมายค่อนข้าง
กว้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและคุณลักษณะเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น  
 อีคอมเมิร์ซ หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้น สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุผลของการนําเสนอ
สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือระหว่างตัวบุคคลกับองค์กร 
 อีคอมเมิร์ซ หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุน เพ่ือการทําธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ระบบ 
ATM (Automatic Telling Machine) สําหรับใช้ฝากและถอนเงินผ่านทางออนไลน์ของธนาคาร
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ (Electronic Data Interchange : EDI) สําหรับใช้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจระหว่างกันในระดับหน่วยงานหรือองค์กรผ่านทางออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้บริการจัดการธุรกิจนั่นเอง 
 อีคอมเมิร์ซ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อกลางการนําเสนอสินค้าและบริการผ่านทาง
จอภาพคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเปรียบได้เหมือนกับร้านค้าเสมือนจริง โดยที่ผู้บริโภคไม่
จําเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่จริง เพียงแต่เข้าสู่ระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุน เช่น 
อินเตอร์เน็ต 
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 อีคอมเมิร์ซ หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและ/หรือภายนอกองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้บรรลุผลในการดําเนินธุรกิจ 
 จากคําจํากัดความของคําว่า “อีคอมเมิร์ซ” จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่หลากหลาย ดังเหตุผล
ดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจะพอสรุปความหมายของอีคอมเมิร์ซได้ว่า หมายถึง “เทคโนโลยีที่ใช้เป็น
สื่อกลางสําหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวบุคคล องค์กร หรือ                   
ตัวบุคคลกับองค์กร ทั้งนี้เพ่ือช่วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิ จกรรมต่างๆ                   
ทั้งภายในและนอกองค์กร” 
 สําหรับตัวบทกฎหมายได้บัญญัติความหมายของอีคอมเมิร์ซ หมายถึง รูปแบบทางธุรกิจทุก
รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลและการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล รวมทั้งข้อมูลเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว โดยรวมถึงผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีผลดีต่อองค์กร เช่น การบริหาร
องค์กร การเจรจาทางธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญา การชําระบัญชี รวมทั้งการชําระภาษี เป็นต้น 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจากผลพวงของการคิดค้นวิธีในการโอนเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตามการโอนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนั้นเหมาะสําหรับนํามาใช้กับ
องค์กรขนาดเล็กเท่านั้น จนกระทั่งได้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบจนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จวบจนกระแสอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ตลอดจนการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับและนํามาใช้
เป็นช่องทางเพ่ือการขยายธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าอีคอมเมิร์ซ
จะเป็นรูปแบบการทําธุรกรรมที่มุ่งเน้นการซื้อ-ขาย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีต่าง เช่น                
การประมูล (Auction) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) การสั่งซื้อและชําระค่าอาหารด้วยบัตร
อัจฉริยะ (Smart Card)  หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์มือถือก็ยังจัดได้ว่าเป็นอีคอมเมิร์ซ อีกประเภทหนึ่ง
เช่นกัน เพียงแต่ปัจจุบันอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นที่จะนําเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ตามกระแส
นิยมนั้นเอง  
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมการซื้อ -ขายเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบริการลูกค้า การทําธุรกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและกระบวนการทาง
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการเชื่อมโยงในลักษณะโครงข่าย   
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพียงกิจกรรมทางธุรกิจ (ธุรกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น ซึ่งธุรกรรมนี้เป็นพียงส่วนหนึ่งของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 พินัย ณ นคร (2544) สรุปว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทําธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงิน
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ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น จุดเด่นของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็น จับต้องได้ 
เช่น อาคารที่ทําการ ห้องจัดแสดงสินค้า (show room) คลังสินค้า พนักงานขาย และพนักงาน
ให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์คือระยะทางและเวลาทําการแตกต่างกัน              
จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจอีกต่อไป  
 การติดต่อทําการค้ากันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อว่า “พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์” แต่ต้องตระหนักว่าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ถูกนํามาใช้ในกิจกรรมที่มิใช่เพ่ือการ
พาณิชย์ไดเ้ช่นกัน ดังนั้น เมื่อกล่าวเป็นการทั่วๆไปถึงกิจกรรมที่กระทําโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่ระบุว่าเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือไม่ เราจึงใช้คําว่า”ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 
 คอท์เลอร์ (Kotler อ้างถึงในธนวรรณ  แสงสุวรรณ, 2547) สรุปว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มีความหมายมากกว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น นอกจากมีการจัด
ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทให้แก่ผู้มาเยือนแล้ว ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับประวัติบริษัท นโยบาย สินค้าและ
โอกาสในการทํางานเสนอการทําธุรกรรมหรืออํานวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการทาง
ระบบออนไลน์ บริษัทส่วนใหญ่ยังทําเพียงการจัดข่าวสารไม่ได้ทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 รูปแบบการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นในขอบเขตการเชื่อมโยงของ
อินเตอร์เน็ต ที่สําคัญ 4 กลุ่มคือ เชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumers: B2C) 
เชื่อมโยงธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B) เชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumers 
to Business: C2B) 
 การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) เป็นรูปแบบการดําเนินงานระหว่างองค์กรกับ
ลูกค้าเป็นรูปแบบที่สร้างรายรับให้กับองค์กรเป็นจํานวนมาก เพราะการค้าในรูปแบบนี้เป็นการขยาย
ฐานการค้าให้ก้าวไกลออกไป การดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผู้บริโภคได้แก่                 
การขายปลีก การขายผ่านทางเครือข่าย ปัจจุบันมีร้านค้าจํานวนมากที่มีการขายสินค้าและการบริการ 
มีการโฆษณาสินค้าผ่านเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สินค้าที่นิยม
ซื้อขายกันได้แก่ ซีดี วิดีโอ เทปเพลง ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น  
 การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เป็นการดําเนินการระหว่างองค์กร เริ่มตั้งแต่การ
รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การโอนย้ายแฟ้ม หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า EDI ซึ่งการดําเนินการในรูปแบบนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ในการทําธุรกิจใน
ปัจจุบัน หรืออย่างน้อยเป็นการสร้างพันธมิตรทางด้านธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน การจัดการ
แนวทางนี้เรียกว่า  Supply Chain Management ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีขอบเขตที่กว้างขวาง
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ตั้งแต่การร่วมกันทําธุรกิจระหว่างองค์กร การดําเนินกิจกรรมร่วมกันมีการโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันผ่านทางเครือข่ายและหากดําเนินกิจกรรมในรูปแบบทางด้านการสั่งสินค้า วัตถุดิบ                 
การดําเนินกิจกรรมลักษณะนี้เรียกว่า (Supply Chain) ถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านการขายเรียกว่า 
(Demand Chain) โดยเฉพาะกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship 
management)  
 การเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ( C2C) เป็นรูปแบบการดําเนินการระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามยังมีบทบาทและความสําคัญน้อยกว่าแบบ B2C และ B2B สําหรับ
กรณี C2C เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการขายหรือประมูลของใช้แล้วหรือประมูล
ของทีผู่้ใช้ไม่ต้องการแต่อยากแลกเป็นเงิน การโฆษณาขายสินค้ามือสอง การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ลูกค้าด้วยกันเองเพ่ือให้กิจการทาง C2C ดําเนินไปได้ด้วยดี จึงมีตัวกลางซึ่งอาจเป็นองค์กรสร้างเว็บ
เพจกลางเพ่ือใช้ทําหน้าที่กระจายข่าวหรือโฆษณา เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น 
 การเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจ (C2B) ผู้บริโภคพบว่าการสื่อสารกับบริษัทเป็นเรื่อง
ง่ายในปัจจุบัน บริษัทส่งเสริมการสื่อสารโดยเชิญชวนลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายส่งคําถาม ข้อเสนอแนะ
และแม้กระทั่งคําร้องทุกข์ทางอีเมลล์บางแห่ง มีปุ่มกด Call3me bottoms ที่ลูกค้าสามารถคลิกบน
ปุ่มนั้น และโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นพร้อมกับตัวแทนลูกค้าที่พร้อมจะตอบคําถาม โดยหลักการแล้ว
ตัวแทนบริการลูกค้าต้องสามารถตอบคําถามเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ค้าทางออนไลน์หลายราย
รู้สึกผิดในการตอบสนอง คําถามลูกค้าได้ช้าเกินไป นักการตลาดออนไลน์ที่เก่งจะตอบคําถามได้อย่าง
รวดเร็ว มีการส่งจดหมายข่าว สินค้าพิเศษหรือข้อเสนอพิเศษตามประวัติการซื้อ มีการเตือนเรื่องการ
ใช้บริการหรือการต่ออายุประกัน ตลอดจนประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษที่บริษัทจัดขึ้น 
 การดําเนินการธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นจําต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การค้าบนอินเตอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้  
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ภาพ 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการค้าบนอินเตอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทีม่า: โอเคเนชั่น. (2553).  
 1. ลูกค้า (CUSTOMER) ลูกค้าสามารถชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ด้วยบัตรเครดิต 
บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดจากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก ระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร 
(Direct Debit) 
 2. ร้านค้า (MERCHANT) ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยเปิดโฮมเพจบน Site ของตนเอง หรือ ฝากโฮมเพจไว้กับเว็บไซต์ หรือ Virtual Mall ต่างๆ                 
เพ่ือขายสินค้าและหรือบริการผ่านระบบของธนาคาร ร้านค้าจะต้องเปิดบัญชีและสมัครเป็นร้านค้า
สมาชิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารก่อน 
 3. องค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ( INTERNET SERVICE 
PROVIDER : ISP) องค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจ
เป็นร้านค้าหรือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วไป โดย ISP รับและจดทะเบียน Domain หรือจะจัดตั้ง Virtual 
Mall เพ่ือให้ร้านค้านํา Home Page มาฝากเพ่ือขายสินค้า 
 4. ธนาคาร (Bank) ทําหน้าที่เป็น Payment Gateway คือตรวจสอบและอนุมัติวงเงินของ                 
ผู้ถือบัตร เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบของธนาคาร และธนาคาร
จะโอนเงินค่าสินค้า และหรือบริการนั้น ๆ เข้าบัญชีของร้านค้า สมาชิก 
 5. องค์กรผู้บริหาร และพัฒนาโปรแกรม TRANSACTION PROCESSING SERVICE 
PROVIDER (TPSP) องค์กรผู้บริหารและพัฒนาโปรแกรม การประมวลผลการชําระค่าสินค้า และ/
หรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับร้านค้าหรือ ISP ต่างๆ ผ่าน Gateway โดย TPSP สามารถต่อเชื่อม
ระบบให้กับทุกๆ ร้านค้าหรือทุกๆ ISP และทําการ Internet ระบบชําระเงินผ่าน Gateway ของ
ธนาคาร 
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ภาพ 4 ขั้นตอนการเปิดร้านเพื่อด าเนินการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: โอเคเนชั่น. (2553).  
 

 อินเตอร์เน็ตกับโครงสร้างธุรกิจการค้า 
 พอตเตอร์ (Michael E.Porter อ้างถึงในฐิตินันท์ อิฐรัตน์, 2548: 23-27) อธิบายว่า
อินเตอร์เน็ตนั้นได้ก่อให้เกิดธุรกิจการค้าใหม่หลายประเภทด้วยกัน เช่น การประมูลออนไลน์ และ      
การซื้อขายด้วยระบบดิจิตอล อย่างไรก็ดีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันนั้น ทําให้เกิดการจัดรูปแบบ
ใหม่ของธุรกิจการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกําลังประสบกับอุปสรรคด้านต้นทุนที่สูงในด้านการสื่อสาร 
การรวบรวมข้อมูล และการทําธุรกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการศึกษาทางไกล (distance 
learning) นั้นได้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว โดยมีนักศึกษา 1 ล้านคน สมัครเข้ารับการศึกษาในแต่ละปี 
อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพที่จะขยายการศึกษาทางไกลไปได้อย่างมากแต่มันก็ไม่ได้สร้างธุรกิจประเภท
ใหม่ และก็เช่นเดียวกับการที่อินเตอร์เน็ตสามารถเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสั่งซื้อสินค้า                      
แต่ผู้ขายปลีกที่ขายสินค้าโดยใช้แค็ตตาล็อก และให้ลูกค้าทางโทรศัพท์มาสั่งของโดยไม่ต้องเสียค่า
โทรศัพท์ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการระบบอัตโนมัตินั้นก็เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ

1. ศึกษาการเรียน 
Home Page 

2. จดทะเบียน Domain เช่น 
Mysite.com จาก ISP 

3. จดทะเบียนเพื่อขอรับโปรแกรมการช าระเงิน 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ TPSP 

4. ขออนุมัติเปิดร้านและบัญชีเงินฝากจากธนาคาร 
เพื่อรองรับการช าระเงินของลูกค้าผ่านทางบัตรเครดิต 

5. เริ่มด าเนินธุรกิจการค้า 
E-Commerce 
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แล้ว อินเตอร์เน็ตนั้นก็มีผลเพียงค่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการดําเนินธุรกิจ
เท่านั้น 
 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าประเภทเก่าหรือใหม่ โครงสร้างความน่าสนใจของมันขึ้นอยู่กับ
แรงผลักดันพ้ืนฐานด้านการแข่งขัน 5 ประการ ซึ่งได้แก่ 

1. ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่แล้ว ทําให้ลดความแตกต่างระหว่างคู่แข่ง 
เนื่องจากเป็นการยากที่จะรักษาความเป็นเจ้าของของข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเอาไว้ได้        
ทําให้การแข่งขันมุ่งไปที่ราคา การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ทําให้จํานวนคู่แข่งเพ่ิมขึ้น ต้นทุน             
ผันแปรที่ต่ําลงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เพ่ิมแรงกดดันในการลดราคา 

2. อุปสรรคสําหรับการเข้ามาในธุรกิจนั้นๆ สําหรับคู่แข่งรายใหม่ การลดอุปสรรคที่ขัดขวาง
การเข้ามาในภาคธุรกิจนั้นๆ เช่น ความต้องการใช้พนักงานขาย การเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย 
และสินทรัพย์ที่มีตัวตน หรืออะไรก็ตามที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสามารถตัดออกไป หรือทําให้มันเป็น
เรื่องง่ายนั้นได้ช่วยลดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้ามาในภาคธุรกิจนั้นๆ อินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นนั้น
ยากที่จะป้องกันไม่ให้คู่แข่งรายใหม่ๆ นําไปใช้ คู่แข่งรายใหม่จํานวนมากได้เข้ามาในหลายๆ              
ภาคธุรกิจการค้า 

3. อุปสรรคจากสินค้าหรือบริการที่ใช้ทดแทนกันได้ อินเตอร์เน็ตสามารถขยายขนาดของ
ตลาดได้ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจการค้าโดยรวม การแพร่กระจายของการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต ทําให้เกิดอุปสรรคจากสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่สามารถนํามาทดแทนกันได้ 
 4. อํานาจการต่อรองที่เหนือกว่าซัพพลายเออร์ แม้ว่ามันจะทําให้ซัพพลายเออร์สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางให้ซัพพลายเออร์เข้าถึงผู้ซื้อขั้นสุดท้าย จึงลดอิทธิพล
ของบริษัทที่เข้ามาแทรกแซง การจัดซื้อทางอินเตอร์เน็ต และการทําตลาดระบบดิจิตอล มีแนวโน้มที่
จะทําให้ทุกบริษัทเข้าถึงซัพพลายเออร์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเพ่ือให้ได้
สินค้าท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทําให้แตกต่างของแต่ละบริษัทลดลง 
 5. อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ เป็นการกําจัดช่องทางที่มีอํานาจหรือเพ่ิมอํานาจต่อรองเหนือ              
ช่องทางการจําหน่ายแบบเดิม ทําให้อํานาจต่อรองเปลี่ยนไปอยู่ที่ผู้ซื้ อขั้นสุดท้าย ลดต้นทุนในการ
เปลี่ยนซัพพลายเออร์ 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
 การเข้ามาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมความสามารถให้บริษัทอย่างมหาศาลในการดําเนิน
ธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความแน่นอนขึ้น ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่กว้างออกไป โดยใช้ต้นทุนที่น้อยลง 
และด้วยความสามารถที่จัดทําตามคําสั่งและเจาะจงตัวลูกค้าได้ บริษัทต่างๆ จํานวนนับไม่ถ้วนได้
จัดตั้งเว็บไซต์ของตนขึ้นมา เพ่ือแจ้งข่าวสารและส่งสินค้าและบริการระบบอินเตอร์เน็ตถูกสร้างขึ้น 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่งข่าวสารและรับข่าวสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท ค็อตเลอร์ 
(Kotler, อ้างถึงใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547) 
 ปัจจุบันการบริการธนาคารออนไลน์มีบทบาทสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในการทําธุรกรรม ซึ่งอาจจะมากกว่าการเดินทางไปใช้บริการที่สาขาของ
ธนาคาร แต่ทั้งนี้บริการดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่สําคัญที่ผู้บริโภคเป็นกังวล คือ การโจรกรรมข้อมูล
ออนไลน์ หรือที่รู้จักกันว่า Hacker ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บริการของธนาคารที่เมือง Birmingham 
คุณก็จะมีความวิตกกังวลแค่กลัวว่าใครในเมืองจะมาโจรกรรม ซึ่งอาจจะมาในรูปของลูกค้าหรือ
พนักงานธนาคาร แต่ทั้งนี้ถ้าคุณใช้บริการของธนาคารออนไลน์ คุณอาจจะพบว่ามีใครบางคนบนโลกนี้
ที่พร้อมจะโจรกรรมทรัพย์สินของคุณ (Rob Rachwald, 2008) 
 ธนาคารออนไลน์ หรือ Internet Banking มีลักษณะบริการโดยทั่วไป ดังนี้ 
 1. สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry) เป็นการดูรายละเอียดข้อมูล
บัญชีที่สอบถามด้านการฝาก/ถอน การโอนเงินบัญชี 
 2. สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry) หรือการขอบัญชี
ย้อนหลัง เป็นการตรวจสอบรายละเอียดการฝาก/ถอนที่ผ่านมา 
 3. โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account 
Funds Transfer to owner or other account) 
 4. สอบถามสถานะเช็ค  (Cheque Status Inquiry) 
 5. สอบถามการอายัดเช็ค  (Stop-Payment Cheque Inquiry) 
 6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque) เป็นการแจ้งให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็คที่ได้
จ่ายออกไป 
 7. การโอนเงินเพ่ือชําระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร เป็นการให้ตัดบัญชีเพ่ือชําระหนี้เงินกู้เป็น               
รายเดือน 
 8. บริการสินเชื่อบุคคล และบริการขอข้อมูลทางด้านสินเชื่อ เป็นการดูประเภท และอัตรา
ดอกเบี้ยของสินเชื่อก่อนยื่นกู้ 
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 9. บริการซื้อขายกองทุนเปิด เป็นการบริการตัดบัญชีเพ่ือซื้อ-ขาย กองทุนในกรณีที่ลูกค้า
ต้องการลงทุน 
 

บริการออมสิน Internet Banking 
เปิดให้บริการด้านข้อมูลบัญชีและบริการทางการเงินแล้ว บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง

ภายในธนาคาร บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอ่ืนภายในธนาคาร การรับชําระค่าสินค้าและบริการ                
(Bill Payment) และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up) 

 

คุณลักษณะการให้บริการด้านข้อมูลบัญชี 
การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสรุป

รายการบัญชีของตนเอง (Account Summary) เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance)                     
การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของวันนี้ (Today) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (History) 
โดยมีประเภทธุรกิจที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเงินฝาก สลากออมสิน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 
และธุรกิจสินเชื่อ 

คุณลักษณะการให้บริการทางการเงิน  
การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมได้ ดังนี้ 
(1) บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร  
(2) การซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)  
(3) สรุปบัญชีโดยรวม คือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีได้  
(4) บริการชําระเงิน ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น บริการเติมเงิน  
(5) เช็ค คือบริการที่ผู้ใช้สามารถทําการตรวจสอบสถานะของเช็ค  
(6) ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ  
(7) ค่าบริการ คือรายละเอียดค่าบริการต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการ  
(8) บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอ่ืนภายในธนาคาร  

 

ประเภทธุรกิจที่เปิดให้บริการ 
บัญชีเงินฝาก 
1. เพ่ิมหรือลด (Add/Remove) บัญชีเงินฝากของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา                  

เงินฝากประเภทเผื่อเรียก เผื่อเรียกพิเศษ และกระแสรายวัน สาขาใดก็ได้ ไม่เกิน  10 บัญชี เงินฝาก
ประเภทประจํา สาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี  

2. เรียกดูข้อมูลทางบัญชีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี              
ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดข้ึนจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร  
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3. การตรวจสอบสถานะเช็ค ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการ และกรอกเลขที่เช็คที่
ต้องการตรวจสอบ ซึ่งระบบงานจะแสดงสถานะของเช็ค 

 

สลากออมสินพิเศษ 
1. เพ่ิมหรือลด (Add/Remove) ทะเบียนสลากออมสินพิเศษของตนเองได้ที่ธนาคารออมสิน

ทุกสาขา โดยกําหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถมีทะเบียนสลากสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 ทะเบียน  
2. เรียกดูข้อมูลปัจจุบัน รายละเอียดสลากออมสินพิเศษรายฉบับในแต่ละทะเบียนสลากที่

ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เพ่ือใช้บริการประเภทสลากออมสินพิเศษ เช่น สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี  

3. แสดงสถานะสลากออมสินพิเศษ  
 

ธุรกิจสินเชื่อ 
1. เพ่ิมหรือลด (Add/Remove) บัญชีสินเชื่อของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา                   

โดยกําหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถมีบัญชีสินเชื่อสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี  
2. เรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี     

ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดข้ึนจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร  
คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ 
1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ 
3. เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 

สําหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง ซึ่งถือบัญชี ณ สาขาที่สมัคร เพ่ือใช้เป็นบัญชีหลักในการเปิดใช้ 
บริการ ออมสิน Internet Banking 

4. มี E-mail Address ที่สามารถติดต่อได้ 
5. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 

วิธีการใช้บริการ 
1. ผู้สมัครจะได้รับ T-PIN ทาง E-mail Address ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ  
2. เข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคารฯ www.gsb.or.th เลือกบริการออมสิน 

Internet Banking หรือ https://ib.gsb.or.th  
3. การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Log In) ให้ใช้ T-PIN ที่ได้รับทาง E-mail Address      

ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ  

http://www.gsb.or.th/product/personal/services/%20www.gsb.or.th
https://ib.gsb.or.th/


37 

 

4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกําหนด User ID และ Password เพ่ือใช้ในการ Log in     
เข้าใช้งานในครั้งต่อไป 

การบริการข้อมูล 
บริการข้อมูลทางบัญชีที่เปิดให้ใช้บริการสามารถตรวจสอบบัญชีของตนเองโดยสามารถทํา

การตรวจสอบประเภทบัญชีต่างๆ ไดแ้ก่ บัญชีเงินฝาก บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจํา บัญชี
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

สาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 10 บัญชี งานฝากประเภทประจําสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี และบัญชี
สินเชื่อสาขาใดก็ได้ไม่เกิน 5 บัญชี 

 

ประเภทรายการที่สามารถทําได้ 
- การเรียกดูข้อมูลบัญชีย้อนหลัง เช่น ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ยอดเงินคงเหลือ วันที่

ทํารายการล่าสุด เป็นต้น 
- สรุปรายการทางบัญชีนั้นสามารถทําการเรียกดูรายการย้อนหลังได้ 6 เดือน บริการโอนเงิน 

ระหว่างบัญชีตนเองผู้ใช้บริการสามารถทําการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองที่ได้ทําการลงทะเบียนไว้บน
ระบบ GSB Internet Banking 

- ระบบให้บริการการโอนเงิน ระหว่างบัญชีของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้บนระบบ                     
GSB Internet Banking แล้ว โดยผู้ใช้บริการ สามารถทําการโอนเงินจากบัญชีตนเองที่เลือกไปยัง
บัญชีปลายทาง โดยรายการจะมีผลทันทีหรือตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการกําหนด 

- ระบบให้บริการการตั้งวงเงินการทํารายการของการโอนเงินได้ ผ่านทางฟังก์ชั่น "ข้อมูล
ส่วนตัว  

- กําหนดวงเงินการทํารายการ" โดยในส่วนของวงเงินการทํารายการที่สามารถตั้งได้นั้นจะไม่
เกินกว่าที่ธนาคารกําหนดไว้ 

- ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทําการตั้งเวลาการโอนเงินล่วงหน้าไว้  ผู้ใช้บริการสามารถทําการ 
เรียกด ูแก้ไขและยกเลิก รายการดังกล่าวได้ผ่านทาง ฟังก์ชั่น "ตารางรายการตั้งเวลา" โดยที่การแก้ไข
หรือยกเลิกรายการต้องทํารายการก่อนวันที่ตั้งเวลาไว้เท่านั้น ทั้งนี้ระบบจะทําการโอนเงินเมื่อถึงวันที่
ผู้ใช้บริการกําหนด 

บริการชําระเงิน 
ผู้ใช้บริการสามารถทําการชําระสินค้าและบริการได้ ผ่านประเภทรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- บริการชําระสินค้าและบริการ คือ บริการที่ธนาคารเปิดให้ชําระค่าสินค้าและบริการ เช่น 

ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ บริการชําระค่าบัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
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- เติมเงินมือถือ คือ บริการที่ธนาคารเปิดให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบเติมเงินสามารถทําการ
เติมเงินโทรศัพท์ ผ่านระบบ GSB Internet Banking ได้ 

เงื่อนไขการทํารายการ 
1. การชําระสินค้าและบริการนั้นระบบจะทําการตัดเงินออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการที่ทํา

รายการทันท ีเพ่ือทําการชําระค่าสินค้าและบริการให้กับบัญชีผู้รับชําระ 
2. กรณีเป็นการตั้งเวลาการทํารายการล่วงหน้า ระบบจะทําการตัดเงินจากบัญชีของ

ผู้ใช้บริการที่ทํารายการในวันที่ผู้ทํารายการตั้งเวลาไว้ เวลา 09.00 น. เพ่ือทําการชําระค่าสินค้าและ
บริการให้กับบัญชีผู้รับชําระ (เช็ค คือ บริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการสอบถาม สถานะของเช็ค) 
สําหรับประเภทบัญชีกระแสรายวันที่ลงทะเบียนไว้บนระบบ GSB Internet Banking โดยผู้ใช้งาน
ต้องทําการเลือกบัญชีกระแสรายวันที่ต้องการสอบถามข้อมูล และทําการใส่เงื่อนไขในการค้นหา  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
บริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการเรียกดู/แก้ไขข้อมูล สว่นตัวของผู้ใช้บริการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
- เรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการเรียกดู/แก้ไขข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ทําการบันทึกไว้ในระบบ GSB Internet Banking ได ้
- การจัดการบัญชี คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการ ลด บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ใน

ระบบ GSB Internet Banking 
- การทํารายการล่าสุด คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการทําการตรวจสอบการทํารายการผ่าน

ระบบ GSB Internet Banking ของผู้ใช้บริการเองได้ 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ 
- ตั้งค่ารหัสช่วยจําใหม่ คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการแก้ไขข้อมูล                 

รหัสช่วยจําใหม่ 
- การจัดการวงเงินการทํารายการ คือ บริการที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการกําหนด

วงเงินการทํารายการในแต่ละประเภทรายการต่อวันได้ 
 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จิระกานต์ คําบุญเรือง (2546) ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้ง ในระดับปานกลาง โดยใช้บริการสอบถาม
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอ่ืน โดยรู้จักธุรกรรมทาง
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อินเตอร์เน็ต-แบงก์กิ้งจากการแนะนําของพนักงาน โดยได้ประโยชน์มากที่สุดคือการประหยัดเวลา 
รองลงมาคือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ การให้บริการลูกค้าด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน การเชื่อมโยงเข้าสู่บริการง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การบริการที่
หลากหลาย ด้านราคา ได้แก่ เรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การสามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสถานที่ในโลกที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ การประชาสัมพันธ์
โดยใช้แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และใบปลิว การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ คําแนะนําจากผู้ใช้บริการ                     
ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานธนาคารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เต็มใจให้บริการ สามารถให้คําแนะนําได้ 
ด้านกายภาพ ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ ที่ให้บริการมีความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
ด้านกระบวนการ ได้แก่ การให้บริการที่ถูกต้องแม่นยํา และเชื่อม่ันในระบบป้องกันความปลอดถูกต้อง
แม่นยํา และเชื่อม่ันในระบบป้องกันความปลอดภัย 

ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่าน
อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ
ธนาคารผ่านอินเตอร์ เน็ตจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาที่ใช้บริการ 1-2 ปี                     
ทํารายการในบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน บริการส่วนใหญ่ที่เข้า
ไปใช้บริการ ได้แก่ บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือ ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ 

สินาด สุงกพงศ์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
อินเตอร์เน็ต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ผู้ใช้บริการมี                 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านราคา 
รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ และพฤติกรรมการใช้บริการมีด้านปัจจัย
ผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการมีความถี่ในการ
ใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลา 12.001-13.00 น. บริการที่ใช้มากที่สุดคือบริการสอบถามยอด
คงเหลือในบัญชี รองลงมาคือ การชําระค่าบริการต่างๆ ด้านราคาลูกค้ามีความพึงพอใจที่ไม่เสีย
ค่าบริการแรกเข้า ค่าบริการรายปี และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินถูกกว่าที่สาขา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ลูกค้ามีความพึงพอใจที่สามารถสมัครใช้บริการได้ทางเว็ปไซต์ ไม่ต้องเสียเวลามาสาขา          
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ด้านส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความพึงพอใจที่ลุ้นรับชั่วโมงอินเตอร์เน็ตฟรี และรับของที่ระลึกต่างๆ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจที่สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

วรรณวิมล  ชูศูนย์ (2551) ศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ ตของ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จักและใช้บริการเพ่ือถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงิน และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
บัญชี  โดยมีความเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดที่ลูกค้าเห็นความสําคัญด้วยมากที่สุดคือ                 
ด้านผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ  

วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) ได้ทําการศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อบริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองราชบุรี ด้านความรู้ความเข้าใจ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจากการที่พนักงานธนาคารแนะนํามาก
ที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในบริการ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 
บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี รองลงมาคือ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองและโอนไปบัญชี
บุคคลอ่ืน และสอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลัง สําหรับความรู้สึกความคิ ดเห็นใน
ภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 
ด้าน ส่วนมีค่าเฉลี่ยระดับเห็นด้วย เรียงลําดับคือด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ พนักงานและลักษณะทางกายภาพ 

เบญจมาศ แก้วประดิษฐ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจต่อบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง พบว่า คุณสมบัติที่เป็นที่รู้จักและ
เข้าใจของบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต คือ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถใช้บริการได้
สะดวกรวดเร็ว ความคิดเห็นต่อบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย พบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยคือผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตได้แม้จะเป็นวันหยุด บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
สถานภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้บริการคิดว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาใน
ปัจจุบัน สําหรับความคิดเห็นต่อบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย พบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยคือ เป็นเรื่องง่ายสําหรับผู้ใช้ที่จะศึกษาการใช้
บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการคิดว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีความง่ายใน
การใช้งาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ  
   Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ  
   Internet Banking 
- การรับรู้ในประโยชน์ 
- ความง่ายในการใช้ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ Internet 
Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดลําปาง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปผู้ที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดในจังหวัดล าปาง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 
1,760 คน (ธนาคารออมสิน, 2557) เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดจ านวนประชากร 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ  Internet Banking ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดล าปาง ซึ่งมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ  Yamanae 
(1967) ซึ่งเป็นการค านวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยให้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 
หรือยอมให้มีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี้ 

 

          n   =      N 
       1+N(e)2 

 ก าหนดให้        n   คือ ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้ 
          N  คือ จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
          e  คือ  ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
  

   แทนค่า  =    1,760 
           1+1,760 (0.05)2 
     = 325.92   ≈ 326 ราย 

จากการค านวณขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 326 คน 
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โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัด
ล าปาง 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึน้จากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลเอกสารต่างๆ ประกอบด้วยลักษณะค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check Lists) โดยถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking เป็นลักษณะ
ของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกค าตอบ ดังนี้ 

3  หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจมาก  
   2   หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจปานกลาง   
   1  หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจน้อย 

 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจน้อย 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ซึ่งประกอบด้วย                    
การรับรู้ในประโยชน์ของบริการ Internet Banking จ านวน 8 ข้อ และความง่ายในการใช้บริการ 
Internet Banking  จ านวน 4 ข้อ เป็นลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ชนิด 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกค าตอบ ดังนี้ 

3  หมายถึง  มาก  
   2   หมายถึง  ปานกลาง   
   1  หมายถึง  น้อย 
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การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00   หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33   หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67   หมายถึง   น้อย 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check Lists) ประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่ท่านเปิดใช้บริการ Internet Banking 
แหล่งที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking  สถานที่ที่ท่านใช้บริการ Internet Banking ความถี่ใน
การที่ท่านใช้บริการ Internet Banking ประเภทของธุรกรรมที่ท่านใช้บริการ Internet Banking  
และ เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ Internet Banking เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจากกรอบ
แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาก าหนดจุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงมาจาก เบญจมาศ                      
แก้วประดิษฐ์ (2551) เพ่ือใช้สอบถามผู้ที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดล าปาง 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่พัฒนาและปรับปรุงไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา โดยผลการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามเท่ากับ 1.00 ซึ่งหมายถึงจุดประสงค์ที่วัดนั้นครอบคลุมตามเนื้อหา ดังนั้นแบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ได้ และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ( Reliability ) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจจากการ
น าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามหลังจากการรวบรวมข้อมูล
ครบตามตัวอย่างท่ีก าหนด โดยผลของค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .902 ซึ่งอยู่ในระดับที่เชื่อม่ันได ้
 4. น าแบบสอบถามไปด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ใช้บริการ Internet 
Banking ของธนาคารออมสิน จังหวัดล าปาง จ านวน 326 ตัวอย่าง 
 2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
และด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสถิติ เพ่ือหาค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking                
ใช้สถิติโดยการหาค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี ่(frequency) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking และข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking และทัศนคติต่อ
การใช้บริการ Internet Banking กับ พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ด้วยสถิติ               
Chi-Square (  ) ได้จึงมีการก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งหมด เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบคือ 
0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หมายความว่า หากค่า Sig. ≤ .05 หมายความปัจจัยทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน แต่หาก Sig. ≥.05 แสดงว่าปัจจัยทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  
การวิจัยความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของ

ลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้
บริการ Internet Banking ศึกษาพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking และเปรียบเทียบ
ความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัด
ล าปาง จ านวน 326 คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking 
 ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 131 40.18 
หญิง 195 59.82 

รวม 326 100.0 
อาย ุ   

ไม่เกิน 30 ป ี 158 48.47 
31 – 40 ปี 89 27.30 
41 - 50 ปี 73 22.39 
51 ปีขึ้นไป 6 1.84 

รวม 326 100.0 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี  160 49.08 
ปริญญาตรี 129 39.57 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 11.35 

รวม 326 100.0 
สถานภาพ   

โสด 159 48.77 
สมรส 121 37.12 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 26 7.98 
สมรสไม่จดทะเบียน 20 6.13 

รวม 326 100.0 
อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 80 24.54 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 67 20.55 
พนักงานบริษัทเอกชน 89 27.30 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 47 14.42 
รับจ้างท่ัวไป 36 11.04 
อื่นๆ 7 2.15 

รวม 326 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ไม่เกิน 10,000 บาท  108 33.13 
10,001 – 15,000 บาท 62 19.02 
15,001 - 20,000 บาท 76 23.31 
20,001 – 25,000 บาท 41 12.58 
25,001 – 30,000 บาท 15 4.60 
มากกว่า 30,000 บาท 24 7.36 

รวม 326 100.0 
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จากตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18  
 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 48.47 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 73 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 22.39 และอายุ 51 ปขีึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 ตามล าดับ 
 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 และระดับระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35 ตามล าดับ  

ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 48.77 
รองลงมาคือสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12 มีสถานภาพหม้าย/หย่า/ 
แยกกันอยู่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 และสถานภาพสมรสไม่ได้จดทะเบียน จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.13 ตามล าดับ     

ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.30 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 อาชีพ                 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 36 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 11.04 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 33.13 
รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 รายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 
บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 
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ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ 

Internet Banking และระดับการใช้บริการ Internet Banking  
ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ 

Internet Banking 
ระดับรับรู้ ระดับการใช้บริการ 

 S.D. แปลผล อันดับ  S.D. แปลผล อันดับ 

บริการ Internet Banking เปิดใหผู้้ใช้บริการ
สามารถท าการก าหนดวงเงินการท ารายการ
ในแต่ละประเภทรายการต่อวันได ้ 2.46 0.60 มาก 1 2.44 0.63 มาก 2 
Internet Banking สามารถสอบถามยอด
คงเหลือในบัญชี เป็นการดูรายละเอียดข้อมูล
บัญชีท่ีสอบถามด้านการฝาก/ถอน                     
การโอนเงินบัญช ี 2.32 0.57 

ปาน
กลาง 2 2.44 0.68 มาก 1 

บริการ Internet Banking เปิดใหผู้้ใช้บริการ
สามารถท าการเรียกด/ูแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล              
ที่ท าการบันทึกไว้ในระบบ GSB Internet 
Banking ได ้ 2.24 0.71 

ปาน
กลาง 3 2.23 0.73 

ปาน
กลาง 5 

Internet Banking สามารถสอบถามรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชี หรือการขอบญัชีย้อนหลัง 
เป็นการตรวจสอบรายละเอียดการฝาก/               
ถอนท่ีผ่านมา 2.23 0.59 

ปาน
กลาง 4 2.38 0.66 มาก 3 

บริการ Internet Banking เปิดใหผู้้ใช้งาน
โทรศัพท์ในระบบเติมเงินสามารถท าการเตมิ
เงินโทรศัพท์ ผ่านระบบ GSB Internet 
Banking ได ้ 2.19 0.62 

ปาน
กลาง 5 2.17 0.69 

ปาน
กลาง 8 

บริการ Internet Banking เปิดใหผู้้ใช้บริการ
สามารถท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผา่น                      
ตั้งค่ารหสัช่วยจ าได ้ 2.17 0.70 

ปาน
กลาง 6 2.20 0.78 

ปาน
กลาง 6 

Internet Banking มีบริการช าระค่าสินค้าและ
บริการ เช่น ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ 
บริการช าระค่าบัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค 
เป็นต้น 2.16 0.65 

ปาน
กลาง 7 2.24 0.73 

ปาน
กลาง 4 

Internet Banking สามารถโอนเงนิระหว่าง
บัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นท้ังในและ
ต่างประเทศ  2.14 0.66 

ปาน
กลาง 8 2.15 0.70 

ปาน
กลาง 9 

Internet Banking มีบริการสอบถามการ
อายัดเช็ค  2.12 0.72 

ปาน
กลาง 9 2.18 0.81 

ปาน
กลาง 7 

Internet Banking ผู้ใช้สามารถท า                     
การตรวจสอบสถานะของเช็ค 2.00 0.70 

ปาน
กลาง 10 2.07 0.78 

ปาน
กลาง 10 

รวม 
2.20 0.38 

ปาน
กลาง  2.25 0.48 

ปาน
กลาง  
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จากตาราง 2 ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวมอยู่ในระดับ                
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.20 (S.D.=0.38) โดยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking 
มากที่สุดในเรื่องบริการ Internet Banking เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการท า
รายการในแต่ละประเภทรายการต่อวันได้ มีค่าเฉลี่ย 2.46 (S.D.=0.60) รองลงมาคือ Internet 
Banking สามารถสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สอบถามด้าน               
การฝาก/ถอน การโอนเงินบัญชี มีค่าเฉลี่ย 2.32 (S.D.=0.57)  และอันดับสุดท้ายคือ Internet 
Banking ผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบสถานะของเช็ค มีค่าเฉลี่ย 2.00 (S.D.=0.70) 

ส าหรับระดับการน าความรู้ความความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ไปใช้นั้น 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.25 
(S.D.=0.48) โดยมีการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ไปใช้มากที่สุดในเรื่อง Internet Banking สามารถ
สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นการดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีที่สอบถามด้านการฝาก /ถอน                  
การโอนเงินบัญชี ค่าเฉลี่ย 2.44 (S.D.=0.68) รองลงมาคือบริการ Internet Banking เปิดให้
ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการท ารายการในแต่ละประเภทรายการต่อวั นได้ค่าเฉลี่ย 
2.44 (S.D.=0.63) และอันดับสุดท้ายคือ Internet Banking ผู้ใช้สามารถท าการตรวจสอบสถานะของ
เช็ค ค่าเฉลี่ย 2.07 (S.D.=0.78) 
 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet 

Banking 
ทัศนคติต่อการใช้บริการ 

Internet Banking 
ระดับความคิดเห็น ระดับการใช้บริการ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
การรับรู้ในประโยชน์ 2.39 0.44 มาก 2.31 0.47 ปานกลาง 
ความง่ายในการใช้บริการ 2.34 0.45 มาก 2.40 0.53 มาก 

รวม 2.36 0.38 มาก 2.36 0.42 มาก 
 

จากตาราง 3 ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                
มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 2.36 
(S.D.=0.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในระดับ                
เห็นด้วยมากในด้านการรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.39 (S.D.=0.44) และด้านความง่ายในการใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.34 (S.D.=0.45)  
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ส าหรับการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการ Internet Banking                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.36 (S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการใช้
บริการ Internet Banking ในระดับมากในด้านความง่ายในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.40 (S.D.=0.53) 
และมีการใช้บริการ Internet Banking ในระดับปานกลางด้านการรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 2.31    
(S.D.=0.47)  
 

ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ  
              Internet   Banking  ด้านการรับรู้ประโยชน์ 

 

การรับรู้ในประโยชน์ 
ระดับความคิดเห็น ระดับการใช้บริการ 

 S.D. แปลผล อันดับ  S.D. แปลผล อันดับ 

บริการ Internet Banking                      
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 2.44 0.60 มาก 1 2.51 0.61 มาก 1 
บริการ Internet Banking จะช่วยเปิด 
โอกาสในการท าธุรกจิ 2.44 0.60 มาก 1 2.27 0.63 

ปาน
กลาง 5 

บริการ Internet Banking ช่วยสามารถ 
ตรวจสอบสภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น 2.43 0.68 มาก 2 2.30 0.76 

ปาน
กลาง 3 

บริการ Internet Banking ช่วยสร้าง 
ภาพลักษณ์ให้ฉันและธรุกิจ 2.41 0.62 มาก 3 2.27 0.66 

ปาน
กลาง 4 

บริการ Internet Banking ช่วยให้ฉัน 
เข้าถึงข้อมูลส าคญัๆ ได้ทันเวลา 2.36 0.62 มาก 4 2.25 0.72 

ปาน
กลาง 6 

ฉันสามารถใช้บริการ Internet Banking  
ได้แม้จะเป็นวันหยุด 2.33 0.63 

ปาน
กลาง 5 2.24 0.66 

ปาน
กลาง 7 

บริการ Internet Banking ช่วยให้ฉัน 
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได ้
สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยดั                   
เวลายิ่งข้ึน 

2.32 0.62 
ปาน
กลาง 

6 2.35 0.63 มาก 2 

รวม 2.39 0.44 มาก  2.31 0.47 
ปาน
กลาง 

 

 

จากตาราง 4 ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในด้านการรับรู้ประโยชน์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในภาพรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 2.39 (S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีทัศนคติต่อ               
การใช้บริการ Internet Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับเห็นด้วยมากในเรื่องบริการ Internet 
Banking ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 2.44 (S.D.=0.60) รองลงมาคือบริการ 
Internet Banking จะช่วยเปิดโอกาสในการท าธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.44 (S.D.=0.60) บริการ Internet 
Banking ช่วยสามารถตรวจสอบสภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.43 (S.D.=0.68) และอันดับ
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สุดท้ายคือบริการ Internet Banking ช่วยให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย รวดเร็ว 
และประหยัดเวลายิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.41 (S.D.=0.62) 

ส าหรับการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการ Internet Banking ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.31 (S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีการใช้บริการ Internet Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับมากในเรื่องบริการ Internet 
Banking ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 2.51 (S.D.=0.61) รองลงมาคือบริการ 
Internet Banking ช่วยให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลา
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.35 (S.D.=0.63) บริการ Internet Banking ช่วยสามารถตรวจสอบสภาพทางการ
เงินได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.30 (S.D.=0.76) และอันดับสุดท้ายคือสามารถใช้บริการ Internet 
Banking ได้แม้จะเป็นวันหยุด มีค่าเฉลี่ย 2.24 (S.D.=0.66)  
 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ  
            Internet Banking  ในด้านความง่ายในการใช้บริการ 

 

ความง่ายในการใช้บริการ 
ระดับความคิดเห็น ระดับการใช้บริการ 

 S.D. แปลผล อันดับ  S.D. แปลผล อันดับ 

เป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันท่ีจะศึกษา                     
การใช้งาน Internet Banking  2.45 0.58 มาก 1 2.49 0.65 มาก 1 
ฉันคิดว่าบริการ Internet Banking                     
มีความง่ายต่อการใช้งาน 2.35 0.64 มาก 2 2.35 0.69 มาก 4 
ฉันสามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้              
ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต 2.29 0.60 

ปาน
กลาง 3 2.37 0.69 มาก 3 

ฉันสามารถเข้าใจในบริการ                  
Internet Banking อย่างชัดเจน 2.27 0.63 

ปาน
กลาง 4 2.38 0.67 มาก 2 

รวม 2.34 0.45 มาก  2.40 0.53 มาก  
 

จากตาราง 5 ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในด้านความง่ายในการใช้บริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ด้านความง่ายในการใช้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 2.34 (S.D.=0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                 
มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ด้านความง่ายในการใช้บริการในระดับเห็นด้วยมาก               
ในเป็นเรื่องง่ายส าหรับที่จะศึกษาการใช้งาน Internet Banking มีค่าเฉลี่ย 2.45 (S.D.=0.58) 
รองลงมาคือบริการ Internet Banking มีความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.35 (S.D.=0.64) 
สามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.29 (S.D.=0.60) 
และอันดับสุดท้ายคือสามารถเข้าใจในบริการ Internet Banking อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.27 
(S.D.=0.63) 
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ส าหรับการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการ Internet Banking                 
ด้านความง่ายในการใช้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเ ฉลี่ย 2.40 (S.D.=0.53)                      
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการใช้บริการ Internet Banking ด้านความง่ายในการใช้บริการในระดับ
มากในเป็นเรื่องง่ายส าหรับที่จะศึกษาการใช้งาน Internet Banking มีค่าเฉลี่ย 2.49 (S.D.=0.65) 
รองลงมาคือสามารถเข้าใจในบริการ Internet Banking อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 2.38 (S.D.=0.67) 
สามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.37 (S.D.=0.69) 
และอันดับสุดท้ายคือ บริการ Internet Banking มีความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.35 
(S.D.=0.69)  
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking 
ตาราง 6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ   
            Internet Banking 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาเปิดใช้บริการ Internet Banking   

ไม่เกิน 1 ปี 133 40.80 
1-2 ปี 122 37.42 
มากกว่า 2 ปี 71 21.78 

รวม 326 100.0 

สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking   
การโฆษณาทางสื่อต่างๆ 89 27.30 
พนักงานของธนาคาร 199 61.04 
เพื่อน/คนรู้จัก 38 11.66 

รวม 326 100.0 
สถานที่ท่ีใช้บริการ Internet Banking   

ที่บ้าน  178 54.60 
ที่ท างาน 128 39.26 
สถานศึกษา 13 3.99 
ร้านอินเตอร์เน็ต 7 2.1 

รวม 326 100.0 
ความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking   

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 113 34.66 
2 ครั้งต่อเดือน 43 13.19 
3 ครั้งต่อเดือน 72 22.09 
4 ครั้งต่อเดือน 32 9.82 
5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป 66 20.25 

รวม 326 100.0 
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ตาราง 6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ   
            Internet Banking  (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของธุรกรรมที่ใช้บริการ Internet Banking   

สอบถามยอดคงเหลือ 53 24.88 
บริการโอนเงิน 87 40.85 
ช าระสินค้า/บัตรเครดิต 34 15.96 
ขอข้อมูลทางด้านสินเช่ือ 11 5.16 
ขอข้อมูลทางด้านบัตรเครดิต 3 1.41 
บริการขอบัญชีย้อนหลัง 19 8.92 
บริการดูข่าวสารของธนาคาร 6 2.82 

รวม 213 100.00 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking   

สะดวก/รวดเร็ว    222 68.10 
สามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง 19 5.83 
มีความปลอดภัย 17 5.21 
มีความถูกต้องและทันสมัย 29 8.90 
สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย 33 10.12 
ประหยัดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 6 1.84 

รวม 326 100.0 
 

จากตาราง 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่เปิดใช้บริการ Internet Banking มาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
1 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคือ 1-2 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.42 และมากกว่า 2 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78 
 ส่วนใหญ่รู้จักบริการ Internet Banking จากพนักงานธนาคารมากที่สุด จ านวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.04 รองลงมาคือการโฆษณาทางสื่อต่างๆ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 
และเพ่ือน/คนรู้จัก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ที่บ้านมากที่สุด จ านวน 178 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 รองลงมาคือที่ท างาน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 39.26 สถานศึกษา 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99 และร้านอินเตอร์เน็ต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ตามล าดับ  

ด้านความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 
Internet Banking น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 34.66 รองลงมาคือ                 
3 ครั้งต่อเดือน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09 จ านวน 5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.25 จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 และ 4 ครั้งต่อ
เดือน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามล าดับ     
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 213 คน ที่ใช้บริการ Internet Banking ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
ส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ประเภทบริการโอนเงินมากที่สุด จ านวน 87 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 40.85 รองลงมาคือใช้บริการสอบถามยอด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88 บริการ
ช าระสินค้า/บัตรเครดิต จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 บริการขอบัญชีย้อนหลัง จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.92 บริการขอข้อมูลทางด้านสินเชื่อ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 บริการ
ดูข่าวสารของธนาคาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 และบริการขอข้อมูลทางด้านบัตรเครดิต 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 
 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการ Internet Banking เนื่องจากสะดวก/รวดเร็ว 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือสามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.12 มีความถูกต้องและทันสมัย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 สามารถใช้
บริการได้ 24 ชั่วโมง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21 มีความปลอดภัย จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.90  และประหยัดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 
 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  
H0 : ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะ

เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดล าปาง  
H1 : ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะ

เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 7  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระยะเวลาเปิดใช้

บริการ Internet Banking และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ  
            Internet Banking 

ระยะเวลาเปิดใช้บริการ 
Internet Banking 

ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 


2 Sig. 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

ไม่เกิน 1 ปี 13 79 41 133 12.638* 0.013 
 (3.99) (24.23) (12.58) (40.80)   
1-2 ปี - 84 38 122   

 
 

(25.77) (11.66) (37.42)   
มากกว่า 2 ปี 5 42 24 71   

 
(1.53) (12.88) (7.36) (21.78)   

รวม 18 205 103 326   

 
(5.52) (62.88) (31.60) (100.00)   
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 จากตาราง 7 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าระยะเวลาเปิดใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่าไม่ว่าลูกค้า
ธนาคารออมสินจะมีระยะเวลาเปิดใช้บริการ Internet Banking มีกี่ปี ก็มีความรู้ ความเข้าใจต่อ
บริการ Internet Banking ในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง 
 

ตาราง 8  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสื่อหรือบุคคลที่ท า 
ให้รู้จักบริการ Internet Banking และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ  

            Internet Banking 
สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จัก

บริการ Internet Banking 
ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 


2 Sig. 

น้อย ปานกลาง มาก รวม 
การโฆษณาทางสื่อตา่งๆ 2 58 29 89 11.352* 0.023 

(0.61) (17.79) (8.90) (27.30)   
พนักงานของธนาคาร 16 116 67 199   
 (4.91) (35.58) (20.55) (61.04)   
เพื่อน/คนรู้จัก - 31 7 38   

  
(9.51) (2.15) (11.66)   

รวม 18 205 103 326   

 
(5.52) (62.88) (31.60) (100.00)   

 
 จากตาราง 8 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าสื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน                         
มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1                      
โดยพบว่าไม่ว่าลูกค้าธนาคารออมสินจะรู้จักบริการ Internet Banking จากสื่อใดๆ ก็มีความรู้                     
ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking ในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง 
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ตาราง 9  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานที่ที่ใช้บริการ  
Internet Banking และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 

สถานที่ท่ีใช้บริการ 
Internet Banking 

ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 


2 Sig. 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

ที่บ้าน  5 121 52 178 28.246* 0.000 
 (1.53) (37.12) (15.95) (54.60)   
ที่ท างาน 7 75 46 128   

 (2.15) (23.01) (14.11) (39.26)   
สถานศึกษา 4 5 4 13   
 (1.23) (1.53) (1.23) (3.99)   
ร้านอินเตอรเ์น็ต 2 4 1 7   

 
(0.61) (1.23) (0.31) (2.15)   

รวม 18 205 103 326   

 
(5.52) (62.88) (31.60) (100.00)   

 
 จากตาราง 9 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าสถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์กับความรู้ 
ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่าไม่ว่าลูกค้าธนาคาร     
ออมสินจะใช้บริการ Internet Banking ในสถานที่ใดก็ตามก็มีความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet 
Banking ในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง 
 

ตาราง 10  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามความถี่ 
              ในการใช้บริการ Internet Banking และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ  
              Internet Banking 

ความถี่ในการใช้บริการ 
Internet Banking 

ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 


2 Sig. น้อย ปานกลาง มาก รวม 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 12 78 23 113 32.630* 0.000 
 (3.68) (23.93) (7.06) (34.66)   
2 ครั้งต่อเดือน 2 27 14 43   
 (0.61) (8.28) (4.29) (13.19)   
3 ครั้งต่อเดือน 1 51 20 72   
 (0.31) (15.64) (6.13) (22.09)   
4 ครั้งต่อเดือน 3 19 10 32   
 (0.92) (5.83) (3.07) (9.82)   
5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป - 30 36 66   

  
(9.20) (11.04) (20.25)   

รวม 18 205 103 326   

 
(5.52) (62.88) (31.60) (100.00)   
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 จากตาราง 10 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่าลูกค้าธนาคาร
ออมสินทีมี่ความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อบริการ Internet Banking ในระดับปานกลาง ส่วนลูกค้าธนาคารออมสินที่มีความถี่ในการใช้
บริการ Internet Banking ตั้งแต่ 5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet 
Banking ในระดับมาก 
ตาราง 11  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเหตุผล 
              ที่เลือกใช้บริการ Internet Banking และระดับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ  
              Internet Banking 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 
Internet Banking 

ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ                          
Internet Banking 


2 Sig. 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก รวม 

สะดวก/รวดเร็ว    11 143 68 222 12.656 0.244 
 (3.37) (43.87) (20.86) (68.10)   
สามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง 2 15 2 19   

(0.61) (4.60) (0.61) (5.83)   
มีความปลอดภัย 2 8 7 17   
 (0.61) (2.45) (2.15) (5.21)   
มีความถูกต้องและทันสมยั 2 18 9 29   
 (0.61) (5.52) (2.76) (8.90)   
สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย 1 16 16 33   

(0.31) (4.91) (4.91) (10.12)   
ประหยดัค่าธรรมเนยีม                   
ในการใช้บริการ  

5 1 6   

 
(1.53) (0.31) (1.84)   

รวม 18 205 103 326   

 
(5.52) (62.88) (31.60) (100.00)   

 
 จากตาราง 11 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.244 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่าเหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 โดยพบว่าไม่ว่าลูกค้า
ธนาคารออมสินมีเหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking เนื่องจากอะไรก็ตาม ก็มีความรู้                 
ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking ในระดับเดียวกันคอืระดับปานกลาง 
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สมมติฐานที่ 2  
H0 : ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                    

ที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดล าปาง  
H1 : ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                         

ที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 12  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระยะเวลาเปิด 
              ใช้บริการ Internet Banking และระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 

ระยะเวลาเปิดใช้บริการ 
Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 


2 Sig. 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

ไม่เกิน 1 ปี 14 51 68 133 15.855* 0.003 
 (4.29) (15.64) (20.86) (40.80)   

1-2 ปี 1 45 76 122   
 (0.31) (13.80) (23.31) (37.42)   

มากกว่า 2 ปี 3 19 49 71   

 
(0.92) (5.83) (15.03) (21.78)   

รวม 18 115 193 326   

 
(5.52) (35.28) (59.20) (100.00)   

 

 จากตาราง 12 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ระยะเวลาเปิดใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่า ลูกค้าธนาคาร               
ออมสินที่มรีะยะเวลาเปิดใช้บริการ Internet Banking กี่ปีก็ตาม มทีัศนคติต่อการใช้บริการ Internet 
Banking ในระดับเดียวกันคือระดับมาก 
 

ตาราง 13  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสื่อหรือบุคคล 
              ที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking และระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ  
              Internet Banking 

สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จัก
บริการ Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 


2 Sig. 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

การโฆษณาทางสื่อตา่งๆ 2 36 51 89 3.751 0.441 
(0.61) (11.04) (15.64) (27.30)   

พนักงานของธนาคาร 14 65 120 199   
 (4.29) (19.94) (36.81) (61.04)   
เพื่อน/คนรู้จัก 2 14 22 38   

 
(0.61) (4.29) (6.75) (11.66)   

รวม 18 115 193 326   

 
(5.52) (35.28) (59.20) (100.00)   
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 จากตาราง 13 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.441 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่าสื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 โดยพบว่า 
ลูกค้าธนาคารออมสินจะรู้จักบริการ Internet Banking จากสื่อใดก็ตาม ก็มีทัศนคติต่อการใช้บริการ 
Internet Banking ในระดับเดียวกันคือระดับมาก 
 

ตาราง 14  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานที่ท่ีใช้บริการ  
              Internet Banking และระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 

สถานที่ท่ีใช้บริการ 
Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 


2 Sig. น้อย ปานกลาง มาก รวม 
ที่บ้าน  8 57 113 178 12.248 0.057 

 (2.45) (17.48) (34.66) (54.60)   
ที่ท างาน 8 47 73 128   

 (2.45) (14.42) (22.39) (39.26)   
สถานศึกษา 2 5 6 13   

 (0.61) (1.53) (1.84) (3.99)   
ร้านอินเตอรเ์น็ต - 6 1 7   

  
(1.84) (0.31) (2.15)   

รวม 18 115 193 326   

 
(5.52) (35.28) (59.20) (100.00)   

 

 จากตาราง 13 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่า สถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 โดยพบว่า ลูกค้าธนาคาร          
ออมสินที่ใช้บริการ Internet Banking ที่บ้าน ที่ท างาน และสถานศึกษา มีทัศนคติต่อการใช้บริการ 
Internet Banking ในระดับเดียวกัน คือระดับมาก ส่วนลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการ Internet 
Banking ที่ร้านอินเตอร์เน็ต มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 15  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามความถี่ 
              ในการใช้บริการ Internet Banking และระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ  
              Internet Banking 

ความถี่ในการใช้บริการ 
Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 


2 Sig. น้อย ปานกลาง มาก รวม 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 8 54 51 113 27.784* 0.001 
 (2.45) (16.56) (15.64) (34.66)   
2 ครั้งต่อเดือน 5 12 26 43   
 (1.53) (3.68) (7.98) (13.19)   
3 ครั้งต่อเดือน 3 29 40 72   
 (0.92) (8.90) (12.27) (22.09)   
4 ครั้งต่อเดือน 1 6 25 32   
 (0.31) (1.84) (7.67) (9.82)   
5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป 1 14 51 66   

 
(0.31) (4.29) (15.64) (20.25)   

รวม 18 115 193 326   

 
(5.52) (35.28) (59.20) (100.00)   

 

 จากตาราง 15 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่าลูกค้าธนาคาร            
ออมสินจะมีความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking กี่ครั้งก็ตาม มีทัศนคติต่อการใช้บริการ 
Internet Banking ในระดับเดียวกันคือระดับมาก 
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ตาราง 16  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเหตุผลที่เลือกใช้    
              บริการ Internet Banking และระดับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 
Internet Banking 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 


2 Sig. น้อย ปาน
กลาง 

มาก รวม 

สะดวก/รวดเร็ว    12 87 123 222 18.414* 0.048 
 (3.68) (26.69) (37.73) (68.10)   
สามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง 1 7 11 19   

(0.31) (2.15) (3.37) (5.83)   
มีความปลอดภัย 2 9 6 17   
 (0.61) (2.76) (1.84) (5.21)   
มีความถูกต้องและทันสมยั 2 4 23 29   
 (0.61) (1.23) (7.06) (8.90)   
สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย 1 8 24 33   

(0.31) (2.45) (7.36) (10.12)   
ประหยดัค่าธรรมเนยีมในการใช้
บริการ 

- - 6 6   

  
(1.84) (1.84)   

รวม 18 115 193 326   

 
(5.52) (35.28) (59.20) (100.00)   

 
 จากตาราง 16 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าเหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 โดยพบว่า ลูกค้าธนาคาร            
ออมสินที่มเีหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking เนื่องจากสะดวก/รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ 
24 ชั่วโมง มีความถูกต้องและทันสมัย สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย และประหยัดค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในระดับเดียวกัน คือระดับมาก                
ส่วนลูกค้าธนาคารออมสินที่มีเหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking เนื่องจากมีความปลอดภัย 
มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  
1. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ Internet Banking 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

2. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
สื่อหรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking  

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

3. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking  

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

4. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking  

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

5. ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking  

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

สมมติฐานที่ 2  
1. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ Internet Banking 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

2. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับสื่อ
หรือบุคคลที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking  

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

3. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ที่ใช้บริการ Internet Banking  

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

4. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการใช้บริการ Internet Banking  

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

5. ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ Internet Banking  

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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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  

 
 



65 
 

 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 

  
 



69 
 

บรรณานุกรม 
 
 

กิตติ  ภัทดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2547). คัมภีร์การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส. 
กรุงเทพฯ: เคทีพีคอมพแอนดคอนซัลท 

เกศินี  จุฑาวิจิตร. (2540). การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์. 
เกษม  วัฒนชัย. (2544). สถาบันที่เขม้แข็งม่ันคง. วารสาร มฉก. วิชาการ, 4: 3–4. 
จักรกริช  ใจดี. (2542). ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
จ านง พรายแย้มแข. (2535). เทคนิคการจัดเเละประเมินผลการเรียนรู๊กับการสอนซ่อมเสริม. 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
จิระกานต์ ค าบุญเรือง.  (2546). ทัศนคติของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ที่มีต่อธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต-แบงก์กิง้.  การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ฐิตินันท์ อิฐรัตน์.  (2548).  กลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน.  
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ธงชัย สันติวงษ์.  (2539). องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ (Organization 
and Management).  (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธนวรรณ  แสงสุวรรณ.  (2547).  การตัดสินใจซื้อ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  

กรุงเทพฯ: B&B Pub. 
เบญจมาศ แก้วประดิษฐ์.  (2551). ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อการบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต.  การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  (2540).  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.   กรุงเทพ: ภาควิชาสุขศึกษา 
และพฤติกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ปริญ ลักษิตานนท์.  (2544).  จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เหรียญบุญการพิมพ์. 
ไพศาล หวังพานิช. (2526).  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
มนตรี จุฬาวัฒนทล. (2537). ระบบการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีวเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี.  (2540). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 



70 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วรรณวิมล  ชูศูนย์.  (2551). ทัศนคติของลูกค้า ต่อบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด [มหาชน] ในอ าเภอเมืองราชบุรี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538).  การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท 
ธรรมสาร จ ากัด. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  (2541).  การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม  
และไซเท็กซ์ จ ากัด. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2541).  การบริหารเชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา. 
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์.  (2540).  เทคนิคการประมวลผล.  กรุงเทพฯ:  แพร่พิทยา. 
สุภาภรณ์ จันทร์พัฒนะ.  (2546).  ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการที่มีต่อระบบงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เสรี วงษ์มณฑา.  (2542).  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม. 
เอกลักษณ์ ทองใหญ่.  (2554).  ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไอแพดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (สาขาวิชาการตลาด). 
กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Davis D. Fred, Bagozzi P. Richard and Warshaw R. Paul.  (1989). User Acceptance of 
computer technology a comparison of two theoretical models.  
Management science  35(8).  

Fishbein and Ajzen.  (1975).  Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction 
to theory and research.  Reading, Mass.: Addison-Wesley.  

Gordon Allport .  (1975).  Attitude and Phychology. San Francisco: Jossey Bass. 
Herbert C. Kelman, Compliance.  (1967).  Basic Psychology. New York: Appleton 

Century Grofts Company. 
Katz Daniel.  (1960).  The Functional Approach to the Study of Attitudes.  

Princeton University. 
Kotler, Philip.  (1997).  Marketing management : analysis, planning, implementation 

and control. 9th ed. New Jersey: A simon & Schuster Company.  
 
 



71 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Krech, David  and Crutchfield,  Richard S.  (1948). Theory and problem of Social 

Phychology.  London: McGraw-Hill. 
Schiffman, Leon G.  & Kanuk,  Leslie L. (1994).  Consumer behavior.  5th ed.  

Upper Saddle. 
Yamane, Taro.  (1967). Statistics : An introductory analysis. New York:  

Harper and Row. 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking  

ของลูกค้าธนาคารออมสิน  ในจังหวัดล าปาง 
 
ค าชี้แจง   

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดล าปาง  

ผู้จัดท าใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความรู้สึกและ
สภาพความเป็นจริงของท่านมากที่สุด และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน [    ] หน้าค าตอบที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. เพศ 
 [     ] 1. ชาย    [     ] 2. หญิง 
 
2. อายุ 
 [     ]  1. ไม่เกิน 30 ปี    [     ] 2. 31 – 40 ปี 
 [     ]  3. 41 - 50 ปี    [     ] 4. 51 ปีขึ้นไป   
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

[     ] 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  [     ] 2. ปริญญาตรี 
[     ] 3. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4. สถานภาพสมรส 
 [     ]  1. โสด    [     ] 2. สมรส 
 [     ]  3. หม้าย/หย่าร้าง/ แยกกันอยู่        [    ] 4.สมรสไม่จดทะเบียน 
 
5. อาชีพ 
 [     ]  1. นักเรียน/นักศึกษา  [     ] 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

[     ]  3. พนักงานบริษัทเอกชน  [     ] 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
[     ]  5. รับจ้างทั่วไป   [     ] 6. อ่ืนๆ ระบุ 

 
6. รายได้ต่อเดือน 
 [     ] 1. ไม่เกิน 10,000 บาท  [     ] 2. 10,001 – 15,000 บาท  
 [     ] 3. 15,001 - 20,000 บาท  [     ] 4. 20,001 – 25,000 บาท  
 [     ] 5. 25,001 – 30,000 บาท  [     ] 6. มากกว่า 30,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking 
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking ในระดับใด  
             และมีการใช้บริการ Internet Banking ในระดับใด 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ   3 = มาก     2 = ปานกลาง   1 = น้อย  

ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ  
Internet Banking 

ระดับรับรู้ การใช้บริการ 
มาก 

 
 ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

มาก 
 

 ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

1. Internet Banking สามารถสอบถามยอด
คงเหลือในบัญชี เป็นการดูรายละเอียดข้อมูล
บัญชีท่ีสอบถามด้านการฝาก/ถอน การโอน
เงินบัญช ี

      

2. Internet Banking สามารถสอบถาม
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี หรือการขอบัญชี
ย้อนหลัง เป็นการตรวจสอบรายละเอียดการ
ฝาก/ถอนท่ีผ่านมา 

      

3. Internet Banking สามารถโอนเงิน
ระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งใน
และต่างประเทศ  

      

4. Internet Banking ผู้ใช้สามารถ                      
ท าการตรวจสอบสถานะของเช็ค 

      

5. Internet Banking มีบริการสอบถาม               
การอายัดเช็ค  

      

6. Internet Banking มีบริการช าระค่า
สินค้าและบริการ เช่น ค่าบริการรายเดือน
โทรศัพท์มือถือ, บริการช าระค่าบตัรเครดิต, 
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

      

7. บริการ Internet Banking เปิดให้ผู้ใช้งาน
โทรศัพท์ในระบบเติมเงินสามารถท าการเตมิ
เงินโทรศัพท์ ผ่านระบบ GSB Internet 
Banking ได ้

      

8. บริการ Internet Banking เปิดให้
ผู้ใช้บริการสามารถท าการเรียกด/ูแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท าการบันทึกไว้ในระบบ GSB 
Internet Banking ได ้

      

9. บริการ Internet Banking เปิดให้
ผู้ใช้บริการสามารถท าการเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่าน ตั้งค่ารหัสช่วยจ าได ้

      

10. บริการ Internet Banking เปิดให้
ผู้ใช้บริการสามารถท าการก าหนดวงเงินการ
ท ารายการในแตล่ะประเภทรายการต่อวันได้ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking 
ค าชี้แจง : ท่านคิดว่าท่านมีความคิดเห็นและใช้บริการอย่างไรต่อบริการ Internet Banking  

  อย่างไรในด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความง่ายต่อการใช้บริการ  
 ระดับความคิดเห็น      3 = มาก  2  = ปานกลาง  1 = น้อย  

 

การรับรู้ในประโยชน์ของบริการ Internet Banking มีส่วนช่วยให้การท างาน 
หรือการด าเนินชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง  

การรับรู้ในประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น ระดับการใช้บริการ 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

1. บริการ Internet Banking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ฉัน 

      

2. บริการ Internet Banking ช่วยให้ฉันสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบาย รวดเร็ว และ
ประหยดัเวลายิ่งข้ึน 

      

3. ฉันสามารถใช้บริการ Internet Banking ได้แม้จะ
เป็นวันหยุด 

      

4. บริการ Internet Banking จะช่วยเปิดโอกาสใน
การท าธุรกิจของฉัน 

      

5. บริการ Internet Banking ช่วยให้ฉันเข้าถึงข้อมูล
ส าคัญๆ ได้ทันเวลา 

      

6. บริการ Internet Banking ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้
ฉันและธุรกิจ 

      

7. บริการ Internet Banking ช่วยให้ฉันสามารถ
ตรวจสอบสภาพทางการเงินได้ง่ายขึ้น 

      

 
ความง่ายในการใช้บริการ Internet Banking ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่  

ความง่ายในการใช้บริการ 

ระดับความคิดเห็น ระดับการใช้บริการ 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

1. เป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันที่จะศึกษาการใช้งาน 
Internet Banking  

      

2. ฉันสามารถเข้าใจในบริการ Internet Banking 
อย่างชัดเจน 

      

3. ฉันสามารถจะท าธุรกรรมทางการเงินได้                      
ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต 

      

4. ฉันคิดว่าบริการ Internet Banking มีความง่าย                 
ต่อการใช้งาน 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน [    ] หน้าค าตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. ระยะเวลาที่ท่านเปิดใช้บริการ Internet Banking 
 [     ]  1. ไม่เกิน 1 ปี    [     ] 2. 1-2 ปี 
 [     ]  3. มากกว่า 2 ปี   
 
2. สื่อหรือบุคคลที่ท าให้ท่านรู้จักบริการ Internet Banking มากท่ีสุด 
 [     ]  1. การโฆษณาทางสื่อต่างๆ  [     ] 2. พนักงานของธนาคาร 
 [     ]  3. เพ่ือน/คนรู้จัก    [     ] 4. อ่ืนๆ ..................................... 
 
3. สถานที่ที่ท่านใช้บริการ Internet Banking 

[     ] 1.  ที่บ้าน    [     ]  2.  ที่ท างาน 
[     ] 3. สถานศึกษา            [     ] 4.   ร้านอินเตอร์เน็ต 
[     ] 5. อ่ืนๆ ..................................... 

 
4. ความถีท่ี่ท่านใช้บริการ Internet Banking 

[     ] 1. น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน  [     ] 2. 2 ครั้งต่อเดือน 
[     ] 3.  3 ครั้งต่อเดือน   [     ] 4. 4 ครั้งต่อเดือน 
[     ] 5.  5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป   (หากใช้น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อเดือนให้ข้ามไปตอบข้อ 12.) 

 
5. ประเภทของธุรกรรมที่ท่านใช้บริการ Internet Banking มากที่สุด 

[     ] 1. สอบถามยอดคงเหลือ  [     ] 2. บริการโอนเงิน 
[     ] 3. ช าระสินค้า/บัตรเครดิต  [     ] 4. ขอข้อมูลทางด้านสินเชื่อ 
[     ] 5. ขอข้อมูลทางด้านบัตรเครดิต [     ] 6. บริการขอบัญชีย้อนหลัง 
[     ] 7. บริการอายัดบัตร   [     ] 8. บริการดูข่าวสารของธนาคาร 
[     ] 9. อ่ืนๆ  

 
6. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ Internet Banking 
 [     ]  1. สะดวก/รวดเร็ว   [     ] 2. สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง 

[     ]  3. มีความปลอดภัย   [     ] 4. มีความถูกต้องและทันสมัย 
[     ]  5. สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย [     ] 6. ประหยัดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ  
[     ]  7. อ่ืนๆ …………………………….. 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ    นางสาวนันทริกา  ไปเร็ว 
 
วันเดือนปีเกิด   29 เมษายน พ.ศ.2529 
 
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
สถานที่ปัจจุบัน  71  ถนนประสานไมตรี ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
ต าแหน่งหน้าที่  พนักงานปฏิบัติการระดับ 4  

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย จังหวัดล าปาง 
 
ประวัติการศึกษา  
           พ.ศ. 2552       บธ.บ. (สาขาวิชาบัญชี)  

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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