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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึทศันคตสิว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร  

E-Banking ของผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิาร   
E-Banking ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิาน คอืการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
1. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 25 - 34 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 40,001 – 50,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพ โสด 
2. ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มทีศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-Banking โดยรวม

อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ มทีัศนคติในระดบัดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านราคาและด้านส่งเสริม
การตลาด มทีศันคตใินระดบัด ี

3. ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ใช้บรกิารโอนเงนิระหว่างบญัช ีใชบ้รกิาร E-Banking ของธนาคารไทยพาณิชย ์
(SCB Easy Net) เหตุผลหลกัทีเ่ลอืกใช ้E-Banking เนื่องจากสามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง โดย
ได้รบัการแนะน าจากพนักงานธนาคาร เวลาทีใ่ช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นวนัท างาน (จนัทร-์ศุกร์) ในช่วงเวลา 18.01 – 
24.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการ E-Banking โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้ต่อเดือน ในที่พกัอาศยั โดยใช้ผ่านเครื่อง
คอมพวิเตอรส์่วนตวั และก่อนการตัดสนิใจใชบ้รกิาร E-Banking ส่วนใหญ่จะขอรายละเอยีดบรกิาร E-Banking จาก
ธนาคารทีส่นใจ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีเพศและอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-banking ดา้นความถี่ในการใช้

บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 
2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-banking ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตดิา้นส่วน

ประสมการตลาดบรกิารโดยรวม และรายดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร และ
ดา้นกระบวนการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
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ค าส าคญั: ทศันคตสิว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking 

 
                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the users’ attitudes in service marketing mix relating to usage service 

behavior towards E-Banking financial services in Bangkok Metropolis. The sample in this research were 400 

consumers within the Bangkok metropolis who had used E-banking. It was conducted by using 

questionnaires as the tool to collect the statistic data and using various methods in the data analysis 

including percentage, average, standard deviation, and the analysis of difference by using t-test, one-way 

analysis of variance, pearson product moment correlation coefficient. 

The results were analyzed as follows: 
1. Most of consumers are male, aged between 25 - 34 years old; hold bachelor’s degree, 

average monthly income within Baht 40,001 to 50,000 being private company employees and single. 
2. Most of consumers have their own overall attitude on E-Banking financial services in the very 

good level. The attitude on place, process and product aspect of E-Banking financial services are in very 
good level, the attitude on price and promotion  aspect of E-banking services are in good level, respectively. 

3. Most of consumers using E-Banking financial services for transfer money between accounts 
and SCB Easy Net. They choose to use E-Banking financial services because of 24/7 availability and got 
suggestion from bank staff, using E-Banking financial services in workday (Monday to Friday) during 6.00 
p.m. to 12.00 p.m. with average three time per month and the most using E-Banking financial services at the 
residence, access to using E-Banking financial services by personal computer and requested information of 
E-Banking financial services from the interest bank before apply. 

 
The results of hypotheses testing are as follows:  
1. Consumers with different age and occupation have different usage service behavior towards E-

Banking financial services in the frequency of service at statistical significance of 0.05 and 0.01 levels, 
respectively. 

2. The behaviors of usage service towards E-Banking financial services in term of frequency are 
related to marketing mix of overall attitude, product, price, place and process aspects with statistical 
significance of 0.01 levels. The relation are at low level and in the same direction. 
 
Keywords: Attitudes in service marketing mix, Usage service behavior towards E-Banking 

 
บทน า 

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ตลาดการเงนิในประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดเ้ปลีย่นแปลงไป ท าใหเ้กดิผลติภณัฑท์าง
การเงนิใหม่ๆ เพื่อสรา้งความแตกต่างและสามารถดงึดดูลกูคา้ใหม้าท าธุรกรรมมากขึน้จากรูปแบบธุรกรรมทีส่อดคลอ้ง
กบัการด าเนินชวีติของลูกคา้แนวทางหนึ่งคอื การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึง่ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการเข้ามาของ อินเทอร์เน็ตได้เพิ่ม
ความสามารถอย่างมหาศาลสง่ผลใหก้ารด าเนินธุรกจิรวดเรว็และมคีวามแน่นอนโดยมตีน้ทุนทีน้่อยลง 
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ระบบ E-Banking หรอื บรกิารทางการเงนิผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตด้วยตนเอง เป็นบรกิารส าหรบัการท า
ธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ เพื่อใชบ้รกิารพืน้ฐานของธนาคารในการฝากถอนโอนเงนิและสอบถามยอดเป็นประจ าจะเหน็
ว่าบรกิารเหล่าน้ีจะช่วยใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อกบัธนาคารมากยิง่ขึน้โดยทีล่กูคา้ไม่ตอ้งเดนิทาง
มายงัที่ท าการของธนาคารหรอืไม่ต้องรอควิเพื่อรบับรกิารจากพนักงานของธนาคารและช่วยลดขอ้จ ากดัในเรื่องของ
เวลาและสถานที ่

อย่างไรก็ตามแม้ว่า การให้บริการ E-banking จะท าได้สะดวก โดยเข้าถึงได้หากสามารถเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ต แต่จากการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน  พ.ศ.2554 ของส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิ(2555) พบว่า ประชากรทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครมสีดัส่วนการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตรอ้ยละ 40.6 ขณะทีใ่นส่วน
ภูมภิาคมสีดัสว่นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพยีงรอ้ยละ 21.88 เท่านัน้ ซึง่แสดงถงึว่า การใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตยงักระจุก
ตวัอยู่ในกลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมโีอกาสจะใชบ้รกิาร E-banking มากกว่าประชากรใน
ส่วนภูมภิาค  และสิง่จ าเป็นทีต่้องค านึงถงึ คอื ความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร E-Banking ซึง่การศกึษาของศูนยว์จิยั
กสกิรไทย (2549) พบว่า ปจัจยัทีย่งัคงเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบ E-Banking ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นความปลอดภยั แมว้่า แนวโน้มของจ านวนผูใ้ชง้านและปรมิาณการท าธุรกรรมจะมอีตัราเพิม่ขึน้ แต่ความไวว้างใจ
ของลกูคา้ในการช าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสย์งัคงเป็นเรื่องทีส่ าคญัในประเทศไทย ซึง่ในการทีจ่ะจูงใจใหลู้กคา้มา
ใช้ E-Banking มากขึน้ จ าเป็นต้องเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกค้าอย่างแท้จรงิ เพื่อที่จะสามารถพฒันา
บรกิารใหเ้ป็นไปตามการใชง้านจรงิของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

ดงันัน้ในการเพิม่ประสทิธภิาพของสถาบนัการเงนิ และการเพิม่ความสามารถในการเขา้ถึงลูกค้า สถาบนั
การเงินจ าเป็นต้องทราบถึงทศันคติของลูกค้าต่อการใช้บริการ E-Banking รวมทัง้พฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้การหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัพฤตกิรรมการใช้งานบรกิารของ
ลกูคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ Philip Kotler (1997) ทีร่ะบุไวว้่า ในการตดัสนิใจซือ้หรอืเลอืกใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค ขึน้อยู่กบัความรู้สกึนึกคิดของผูซ้ื้อโดยตรง ดงันัน้จงึน ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายในการศกึษา 
ครัง้นี้ 

ทัง้นี้ผลจากการศกึษาครัง้นี้ จะช่วยใหส้ถาบนัการเงนิน าไปปรบัปรุงระบบ E-banking เดมิใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตรงกบัความตอ้งการของผูส้นใจจะใชบ้รกิาร และสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking ของผูใ้ชบ้รกิารตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
1. แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ไดส้รุปไวว้่า สิง่แวดลอ้มทางประชากรศาสตร ์(Demographic Environment) เป็น

หน่ึงในสิง่แวดลอ้มปจัจยัมหภาค เน่ืองจากประชากรท าใหเ้กดิความตอ้งการใชบ้รกิารแตกต่างกนัไป 
ซึง่ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรจ์ะประกอบดว้ยปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) ผูห้ญงิกบัผูช้ายมแีนวโน้มทีจ่ะทศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ผูช้าย
จะเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ และมพีฤตกิรรมการใชง้านมากกว่า ส่วนผูห้ญงิทีม่กัจะมคีวามละเอยีดรอบคอบ อาจมกีารใช้
เทคโนโลยน้ีอยกว่าเพศชาย 

  



4 
 

2. อายุ (Age) เป็นทีช่ดัเจนว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่าง จะมคีวามชอบและรสนิยมของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มวัยรุ่นจะชื่นชอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และพร้อมที่จะ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ๆนัน่ ขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุจะกลวัการเปลีย่นแปลงท าใหย้อมรบั
เทคโนโลยใีหม่ไดย้ากกว่ากลุ่มวยัรุ่น 

3. ระดบัการศกึษา (Education) ผูท้ี่มกีารศกึษาสูงมแีนวโน้มที่จะเขา้ถึงเทคโนโลยขี ัน้สูงกว่าผู้ที่มี
การศกึษาต ่ากว่า เน่ืองจากเทคโนโลยใีหม่ลว้นแต่คดิและประดษิฐม์าจากต่างประเทศ ซึง่ไม่พน้ทีจ่ะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
ในการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ ดงันัน้ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูซึง่ไดเ้รยีนรูท้ ัง้ภาษาและองคค์วามรูใ้หม่ย่อมเขา้ถงึไดง้่าย ขณะทีผู่ท้ ีม่ ี
การศกึษาต ่ากว่าย่อมเขา้ถงึถงึเทคโนโลยใีหม่ไดย้ากกว่า 

4. รายได ้(Income) โดยทัว่ไปรายไดจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามระดบัการศกึษา กล่าวคอื ยิง่มกีารศกึษา
สงูกม็กัจะมรีายไดส้งูตามไปดว้ย ประกอบกบัพฤตกิรรมของผูท้ีม่รีายไดน้้อยทีส่ว่นใหญ่จะใชบ้รกิารทางการเงนิเพยีงแค่
ฝากหรือถอนเท่านัน้ จึงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยมากนัก ดังนัน้ผู้ที่มีรายได้แตกต่างกันจะเข้าถึงเทคโนโลยี               
ต่างกนัดว้ย 

5. อาชพี (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามจ าเป็นและความต้องการในสนิคา้และ
บรกิารทีต่่างกนั เช่น นกัธุรกจิทีม่กัมเีวลาน้อยไม่สามารถจะเขา้ไปใชบ้รกิารธนาคารโดยตรง แต่มกัจะใชเ้ทคโนโลยเีขา้
มาช่วยในการเข้าถึงบริการทางการเงิน แต่ในขณะที่กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน หรือผู้ที่เกษียณก็ตามส่วนใหญ่มกัเป็น
ผูส้งูอายุ จะระวงัเรื่องความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลย ีจงึท าใหย้อมรบัเทคโนโลยไีดน้้อยกว่า 

6. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ถอืเป็นอกีหนึ่งตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีน่ิยมใชศ้กึษาใน
งานวจิยั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546) ส าหรบังานวจิยันี้ผูว้จิยัไดส้นใจถงึการแบ่งกลุ่มโดยลกัษณะของครอบครวั ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครวัเดีย่ว สว่นใหญ่จะเป็นโสด/หมา้ย หรอืจะเป็นครอบครวัหมู่หรอืเป็นผูท้ีส่มรส รวมทัง้ยงัมบีางคนทีอ่ย่ารา้ง
แต่อยู่ดว้ยกนัเพื่อประโยชน์ในดา้นภาษ ีดงันัน้อาจจะมพีฤตกิรรมและเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางกนั 

2. แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) 
แนวคดิเกีย่วกบัทศันคตเิป็นแนวคดิหนึ่งทีผู่ว้จิยัเหน็ว่า สามารถน ามาอธบิายเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรม

การใชร้ะบบ E-banking ซึง่ ชยพร ดุละอุมาลย ์(2552) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า ทศันคตเิป็นผลรวมของความรู ้ความรูส้กึ และ
พฤตกิรรม หรอืค่านิยมของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่บุคคลน ามาประเมนิค่าและท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบ
ต่อสิง่นัน้ และจะท าใหเ้กดิความโน้มเอยีงของบุคคลในการตอบสนองต่อความชอบหรอืไม่ชอบของตน 

ทศันคตเิป็นความเชื่อและความรูส้กึทีท่นทาน และไดร้ับการจดัระเบยีบ ซึง่มกัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้รากระท า
ไปในทศิทางนัน้ๆ ทศันคตมิอีงคป์ระกอบการ 3 สว่น (ยงยุทธ วงศภ์ริมยศ์านติ.์ 2536) คอื 

1. สว่นทีเ่ป็นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Component) 
เป็นกระบวนการจดัระเบยีบขอ้มูลพืน้ฐานของสิง่ทีบุ่คคลรูห้รอืเขา้ใจ รวมทัง้ความเชื่อเกีย่วกบัสิง่ทีค่ดิ

ว่าด ีมปีระโยชน์หรอืคดิว่าไม่ดแีละมโีทษ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยตรงทีไ่ดร้บั 
2. สว่นทีเ่ป็นอารมณ์ความรูส้กึ (Affective Component) 
เป็นกระบวนการเกดิอารมณ์และความรูส้กึต่อสิง่ทีบุ่คคลมทีศันคต ิซึง่ม ี2 ทศิทาง คอื ทางบวก ทางลบ 

ความรู้สกึจะเป็นตวัเร้าความคดิอีกทอดหนึ่งโดยการตีความเชื่อเดมิที่มอียู่ และโยงกบัเงื่อนไขสิง่เร้า ท าให้มีความ
แตกต่างกนัไปตามบุคลกิภาพของแต่ละบุคคล 

3. สว่นทีเ่ป็นพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
เป็นการแสดงออกตามทศันคตหิรอืแนวโน้มอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิง่ของบุคคล หรอืสถานการณ์หนึ่งๆ 

ถา้มสีิง่เรา้ทีม่เีหมาะสมกจ็ะเกดิการปฏบิตัหิรอืปฏกิริยิาตอบสนองในลกัษณะการยอมรบัหรอืปฏเิสธ 
3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
สว่นประสมการตลาดทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ด นัน่คอื 4 P’s ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา(Price) สถานที ่

(Place) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ส าหรบัธุรกจิบรกิารสมยัใหม่ไดพ้ฒันาขึน้จะประกอบดว้ยปจัจยั 7 ประการ 
โดยเพิม่ปจัจยัขึน้อกี 3ประการ คอื ทรพัยากรบุคคลกระบวนการ และลกัษณะกายภาพ ท าใหป้จัจยัทัง้ 7 ประการนี้จะ
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เป็นปจัจยัที่สามารถใช้เป็นหลกัของธุรกิจบริการต่างๆ และหากธุรกิจดงักล่าวขาดปจัจยัหน่ึงใดไป ก็อาจส่งผลถึง
ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของธุรกจิได ้(Jerrome McCarthy. 1990: 233-235 อา้งถงึใน สมยศ ฤดสีขุสกุล. 2547) 

ส าหรบังานวจิยันี้จะศกึษาในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้าน
กระบวนการ สว่นในดา้นบุคลากร และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จะไม่ไดน้ ามาศกึษาในงานวจิยันี้ 
เน่ืองจากการใหบ้รกิาร E-banking จะไม่มอีงคป์ระกอบทัง้ 2 นี้เขา้มาเกีย่วขอ้ง 

4. แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของผู้บรโิภค คอื ผู้ที่มคีวามต้องการซื้อ (Need) อ านาจซื้อ 

(Purchasing Power) ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมซือ้ (Purchasing Behavior) และพฤตกิรรมใช ้(Using Behavior) 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ลกัษณะของผู้ซือ้ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้นวฒันธรรมและปจัจยัดา้นสงัคม (ปจัจยัภายนอก) ปจัจยัส่วน

บุคคลและปจัจยัทางดา้นจติวทิยา (ปจัจยัภายใน) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ปจัจยัภายนอก ประกอบดว้ย 

1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสญัลกัษณ์และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยเป็นทีย่อมรบั
จากคนรุ่นหนึ่งจนถงึอกีหนึ่ง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมหนึ่งค่านิยมในวฒันธรรมจะ
ก าหนดลกัษณะของสงัคมและก าหนดความแตกต่างของสงัคมหนึ่งจากสงัคมอื่น วฒันธรรมเป็นสิง่ที่ก าหนดความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพืน้ฐาน วฒันธรรมย่อยและชัน้ของสงัคม 

2. ปจัจยัด้านสงัคม (Social Factors) เป็นปจัจยัที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวนัและมอีิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้กลุ่มอา้งองิจะมอีทิธพิลต่อบุคคลในกลุ่มทางค่านิยม การเลอืกพฤตกิรรม และการด ารงชวีติ รวมทัง้ 
ทศันคต ิและแนวความคดิของบุคคล เนื่องจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นทีย่อมรบัของกลุ่ม 

3. ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล
ทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ ข ัน้ตอน วฎัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา รูปแบบการด ารงชวีติ 
บุคลกิภาพและแนวความคดิสว่นบุคคล 

ปจัจยัภายใน ประกอบดว้ย 
1. ปจัจยัทางจติวทิยา (Psychological Factors) การเลอืกซือ้ของบุคคล ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้น

จติวทิยา ซึง่ถอืเป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภค ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการใชส้นิคา้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และ
สถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-banking แตกต่างกนั 

2. ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิาร E-Banking 
 
วีธีการด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผู้ใช้บริการ E-Banking ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน ท าใหค้ านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณของ Yamane (1970) ซึง่เป็นวธิคี านวณกลุ่ม
ตวัอย่างในกรณีทราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิทัง้หมด จากการค านวณจะไดจ้ านวนตวัอย่างขัน้ต ่าเท่ากบั 400 คน 
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1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบตามขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อสุม่ตวัอย่าง

จ านวน 1 เขต ในแต่ละกลุ่มเขตการปกครองจากการแบ่งเขตกรุงเทพฯ (ส านักผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร. 2551) ซึ่ง
แบ่งเป็น 6 กลุ่มเขต  

ขัน้ที ่2 สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อก าหนดสถานทีท่ีจ่ะไปเกบ็ตวัอย่างในแต่ละ
เขต โดยเลอืกสถานทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัสาขาของสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารต่างๆ ประจ าเขตนัน้ๆซึง่น่าจะมกีลุ่มตวัอย่าง
จ านวนมากทีใ่ชบ้รกิาร E-Banking 

ขัน้ที ่3 สุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีเ่ท่ากนัทัง้ 6 กลุ่ม ซึง่แต่ละ
กลุ่มจะมจี านวน 66-67 คน เพื่อใหค้รบตามทีก่ าหนดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน 

ขัน้ที่ 4 สุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม
ตวัอย่างทีม่าใชบ้รกิารธนาคาร และเจาะจงเป็นผูท้ีม่บีญัช ีE-Banking เท่านัน้แลว้ 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืขึน้ใชใ้นลกัษณะแบบสอบถาม โดยจ าแนกเป็น 3 สว่น คอื 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามหรอืลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยก าหนดเป็นตวัแปร

อสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ยปจัจยัเพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่จะใชว้ดัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคของของวารุณี ตนัตวิงศว์าณิช (2545) ผ่านค าถามเพื่อคน้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ขอ้แรก Who หรอืใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมายทางด้านประชากรศาสตร์ จงึก าหนดเป็นค าถามในส่วนที่ 1 นี้ โดยมี
ลกัษณะค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มจี านวน 6 ขอ้ แต่
ละขอ้มรีะดบัการวดัขอ้มลู 

สว่นที ่2 ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking ทัง้ 5 ดา้น โดยก าหนด
เป็นตวัแปรอสิระ (Independent Variables) มคี าถามเป็นแบบประเมนิค่าตอบ (Likert Scale) ทีม่รีะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอตัราภาคชัน้ (Interval Scale) ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั 

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking โดยก าหนดเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่ใช้
ค าถามเพื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ1H ซึง่ประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where 
และHow ของวารุณี ตนัตวิงศว์าณิช (2545) น ามาตัง้เป็นค าถาม 

3. การวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืแลว้ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าด าเนินดงันี้ 

1. การตรวจสอบขอ้มลู ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยจะคดัเอา
แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั น าแบบสอบถามทีถ่กูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามทีไ่ดก้ าหนดรหสัไวล่้วงหน้า 
3. การประมวลผลขอ้มลู ขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ไดน้ ามาบนัทกึโดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์และประมวลผล

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences: SPSS) 
4. ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติดิงัต่อไปนี้ 

4.1 สมมตฐิานที ่1 ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
E-banking แตกต่างกนั 

4.2 ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking 
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ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่ากว่า

หรอืเท่ากบั 34 ปี มกีารศกึษาต ากว่าหรอืเทยีบเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตรี มรีายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาท มี
อาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสดหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหท์ศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-Banking 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร รวมทุกดา้นของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติระดบัดีมาก และมทีศันคติระดบัดมีากต่อด้านช่องทางการให้บริการ           
มากทีส่ดุ 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking พบว่า                

ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารโอนเงนิระหว่างบญัชี ใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย์ ใชบ้รกิารเนื่องจากสามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่าง
สะดวกตลอด 24 ชัว่โมง 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน 
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี เพศและอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ                  
E-banking ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของการใช้บริการ E-banking              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน  

 จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ E-banking ด้านความถี่ในการใช้บริการ                      
มีความสมัพันธ์กับทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม และรายด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์               
ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร และดา้นกระบวนการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้น
ความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืนแตกต่างกนั โดย 

เพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking 
มากกว่าเพศหญงิ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจาก นอกจากนี้เพศชายทีช่อบท ากจิกรรมง่าย รวดเรว็ 
ซึง่การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วยอ านวยความสะดวกมากยิง่ขึน้ จงึมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใช้บรกิาร            
E-Banking ต่อเดอืน มากกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ทีร่ะบุว่า เพศหญงิทีม่กัจะมี
ความละเอยีดรอบคอบมากกว่าเพศชาย อาจมกีารใชเ้ทคโนโลยน้ีอยกว่าเพศชาย 

อายุ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการใช้บริการ           
E-Banking ต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มคีวามคุน้เคย
กบัเทคโนโลย ีกล่าวคอื ในกลุ่มวยัรุ่นจะมคีวามคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยทีัง้การใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่านคอมพวิเตอรแ์ละ
โทรศพัท์เครื่องที่ ส่วนวยักลางคนมคีวามคุน้เคยกบัเทคโนโลยจีากการท างานทีต่้องใช้อนิเทอร์เน็ตผ่านคอมพวิเตอร์
เป็นประจ า จงึท าใหม้คีวามถี่ในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามระดบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศของ Roger (2003 อ้างถึงในชยพร ดุละอุมาลย์, 2552) ที่กล่าวว่า หากผู้ใช้บรกิารมีความคุ้นเคยกบั
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เทคโนโลย ีจะมแีนวโน้มสงูในการใชบ้รกิารผ่านเทคโนโลยอีื่นๆ นอกจากนี้ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ วรารตัน์ สนัตวิงษ์ (2549) ทีร่ะบุว่า อายุไม่มผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้รกิาร E-banking 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ีซึง่มคีวามคุน้ เคยกบัการใช้เทคโนโลยใีนการ
ท างานอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกบั ผลการศกึษาของ วรารตัน์ สนัติวงษ์ (2549) ที่พบว่า ระดบัการศึกษาที ่             
แตกต่างกนัไม่มผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้รกิาร E-banking  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอย่างเกอืบทัง้หมดมรีายไดส้งูกว่าค่าแรงขัน้ต ่าของแรงงานทัว่ไป ซึง่สะท้อนได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มรีายได้
ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะมีศักยภาพในการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี จึงมีความถี่ในการใช้บริการไม่ต่างกัน                  
ซึง่เป็นไปตามระดบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศตามแนวคดิของ Roger (2003 อ้างถงึในชยพร             
ดุละอุมาลย์, 2552) ทีร่ะบุว่า กลุ่มที่สามารถใชง้านเทคโนโลยไีด้อย่างประจ าสม ่าเสมอ กลุ่มนี้จะเขา้ร่วมและท าความ
เขา้ใจกบัเทคโนโลยใีหม่ไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรารตัน์ สนัตวิงษ์ 
(2549) ทีพ่บว่า รายไดไ้ม่มผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ต่อการใชบ้รกิาร E-banking 

อาชพี พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ท าธุรกจิส่วนตวั/นักเรยีน/นักศกึษา/พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณ มพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน มากกว่าผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวสิาหกจิ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าธุรกจิส่วนตวั/
นกัเรยีน/นกัศกึษา/พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณ มโีอกาสในการใชบ้รกิารทางการเงนิทีส่าขาของธนาคารน้อย เนื่องจากที่
พกัอาศยัรวมทัง้สถานทีท่ างานไม่มสีาขาของธนาคารขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นขา้ราชการรวมทัง้พนักงานบรษิทัเอกชนมี
โอกาสไดใ้ชบ้รกิารทางการเงนิทีส่าขามากกว่า เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่จะตัง้สาขาในแหล่งธุรกจิหรอืสถานทีท่ างาน
ของกลุ่มดงักล่าว จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีท่ าธุรกจิสว่นตวั/นกัเรยีน/นกัศกึษา/พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณ มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอื
พนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ทีร่ะบุว่า นักธุรกจิหรอืผูท้ีม่ธีุรกจิส่วนตวั
มกัจะมเีวลาน้อยไม่สามารถจะเขา้ไปใชบ้รกิารธนาคารโดยตรง แต่มกัจะใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการเขา้ถงึบรกิาร
ทางการเงนิ สอดคลอ้งกบัคุณสกัษณะของกลุ่มทีม่รีะดบัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีตามแนวคดิของ Roger 
(2003 อา้งถงึในชยพร ดุละ-อุมาลย,์ 2552) ทีร่ะบุว่า กลุ่มทีย่อมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีมกัจะเขา้ร่วมและท าความ
เขา้ใจกบัเทคโนโลยใีหม่ไดอ้ย่างรวดเรว็  

สมมติฐานข้อ ท่ี  2  ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของการใช้บริการ E-banking                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน   

จากการทดสอบค่าทางสถติสิมัประสทิธิส์ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) พบว่า 

 ผู้ใช้บรกิารมทีศันคติที่ดต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านผลติภัณฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้รกิารด้านความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 เน่ืองจากระบบ E-Banking ไดพ้ฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทางการเงนิที่
ตรงกบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามถี่ในการบรกิารมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544) ทีพ่บว่า เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคุ้นเคยผลติภณัฑ์ ผูบ้รโิภคจะไม่ต้องการเสาะแสวงหา
ทางเลอืกอื่นๆ แต่จะเพิม่การบรโิภคในผลติภณัฑเ์ดมิ และสอดคลอ้งกบั Philip Kotler (1997) ทีร่ะบุว่า ผูซ้ือ้จะยอมรบั
ในสนิคา้นัน้ หากสนิคา้นัน้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
วรายุทธ ตัง้กมลสถาพร (2553) จวิรสั อนิทรบ์ ารุง (2553) และรตัตกิาล มงคลวจัน์ (2553) ทีพ่บว่า ระบบ E-Banking 
ทีห่ลากหลาย ทนัสมยั ใชง้านง่าย สง่ผลใหก้ลุ่มเป้าหมายเลอืกใชบ้รกิาร E-Banking นัน้ 
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ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคติทีด่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร E-Banging เนื่องจากมคี่าธรรมเนียมในการใช้
บรกิารทีไ่ม่แพงและประหยดัเวลา สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วรายุทธ ตัง้กมลสถาพร (2553) จวิรสั อนิทร-์บ ารุง 
(2553) ทีพ่บว่า ลูกคา้มาใช้บรกิาร E-Banking กเ็พราะ ธนาคารไม่คดิค่าธรรมเนียม และสอดคล้องกบัแนวคดิของ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544) ที่ระบุว่า ปจัจยัด้านราคาเป็นเหตุหน่ึงที่ส าคัญที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ โดยธนาคาร
พยายามจงูใจลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารดว้ยการคดิอตัราค่าธรรมเนียมในระดบัต ่า  

ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านช่องทางการให้บริการมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารด้านความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 เนื่องจากระบบ E-Banking ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองใหลู้กคา้สามารถใชบ้รกิารทางการเงนิไดทุ้กสถานที่ทุกเวลา อนัท าใหลู้กคา้มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิาร
ทางการเงนิมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2544)  ทีร่ะบุว่า สนิคา้ทีม่จี าหน่ายแพร่หลายและ
ง่ายที่จะซื้อ จะท าให้ผู้บริโภครบัรู้ภาพพจน์ของผลติภณัฑ์ และสอดคล้องผลการวิจยัของ วรายุทธ ตัง้กมลสถาพร 
(2553) และจวิรสั อนิทรบ์ ารุง (2553) ทีพ่บว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิาร E-Banking ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และใช้ได้ในทุกสถานที่และไม่จ ากดัเวลา และผลการวจิยัของ รตัติกาล มงคลวจัน์ (2553) ระบุว่า               
กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
เนื่องจากธนาคารเปิดใหบ้รกิาร E-Banking มาไม่นานมากนัก ท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่ยงัมคีวามระมดัระวงัในการใช้
บรกิาร ประกอบกบัข่าวอาชญากรรมทางการเงนิทีม่มีากขึน้ เช่น การปลอมแปลงบตัร ATM เป็นต้น ดงันัน้ถงึแมจ้ะมี
รายการส่งเสรมิการขาย กไ็ม่อาจกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคใชบ้รกิารมากขึน้ได ้แต่ต้องสรา้งความเขา้ใจและการรกัษาความ
ปลอดภยัใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจและยอมรบั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรายุทธ ตัง้กมล-สถาพร (2553) และรตัตกิาล 
มงคลวจัน์ (2553) ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการใชง้านระบบ E-Banking  

ผู้ใช้บรกิารมทีศันคติที่ดต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้รกิารด้านความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 เนื่องจากธนาคารมกีารพฒันา E-Banking ใหม้คีวามสะดวกต่อการใช้
งาน ซึง่เป็นเหตุจงูใจใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิาร E-Banking มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรายุทธ ตัง้กมล
สถาพร (2553) ที่พบว่า รูปแบบการใช้งานง่ายและใช้ได้ตามที่ต้องการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้งานระบบ               
E-Banking  

ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 เน่ืองจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อระบบ E-Banking จะท าใหม้คีวามถี่ในการใช้
บรกิารมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จวิรสั อนิทรบ์ ารุง (2553) ทีพ่บว่า ส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อ
การใชบ้รกิารท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงกิง้ค ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ทศันคตสิว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking ของ
ผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผู้ใช้บรกิารที่เป็นเพศชาย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบท า
กจิกรรมง่าย รวดเรว็ ซึง่การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วยอ านวยความสะดวกมากยิง่ขึน้ และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารที่มอีาชพีพนักงาน
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บรษิทัเอกชน ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่โีอกาสในการใชบ้รกิารทางการเงนิทีส่าขาของ
ธนาคารน้อย ทัง้จากทีพ่กัอาศยัรวมทัง้สถานที่ท างานไม่มสีาขาของธนาคาร หรอืมเีวลาน้อยไม่สามารถจะเขา้ไปใช้
บริการธนาคารที่สาขา จึงท าให้เป็นกลุ่มที่มกัจะใช้เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการเข้าถึงบรกิารทางการเงิน จงึท าให้
ผูใ้ช้บรกิารที่เป็นเพศชายและผู้ใช้บรกิารที่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ จงึมี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืนสงู ซึง่หากธนาคารสามารถชกัจูงใหม้าเป็น
ลกูคา้ของธนาคารได ้มแีนวโน้มทีธ่นาคารจะใชส้ามารถใชป้ระโยชน์ สรา้งรายไดจ้ากกลุ่มดงักล่าวไดม้าก 

2. ธนาคารต้องมีการวางกลยุทธ์และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการพัฒนา  ส่วนประสม
การตลาดบริการด้านกระบวนการ โดยธนาคารควรปรบัปรุงพฒันากระบวนการให้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการจะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลกั โดยเฉพาะระบบการป้องกนัการเข้าใช้บรกิาร E-Banking ที่มกัจะมี
มจิฉาชพีเขา้มาแสวงหาประโยชน์ ซึง่ธนาคารควรใชร้ะบบการเขา้ใชบ้รกิารดว้ย การใชร้หสัยนืยนัผ่านโทรศพัทม์อืถอื 
(One Time Password) ทีร่หสัผ่านเขา้สูร่ะบบจะเปลีย่นแปลงทุกครัง้เมื่อเขา้ใชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัรหสัผ่าน
จากขอ้ความ SMS ที่ส่งเขา้มาโทรศพัท์มอืถือส่วนตวั ซึ่งกลยุทธน์ี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ธนาคารหลายแห่งใช้ และ
ธนาคารบางแห่งไดป้้องกนัอกีขัน้หน่ึงโดยใหผู้ใ้ชบ้รกิารแจง้รหสัประจ าเครื่องโทรศพัทม์อืถอื (IMIE) ซึง่สามารถป้องกนั
มใิหม้จิฉาชพีไดน้ าโทรศพัทม์อืถอืไปใชบ้รกิาร หากผูใ้ชบ้รกิารท าโทรศพัทม์อืถอืสญูหายหรอืโดยขโมยไป โดยหากเกดิ
เหตุสูญหายหรือโดยขโมยไป ผู้ใช้บริการต้องแจ้งไปยงัธนาคารทนัที เพื่อระงบัการใช้บริการ E-Banking ผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการ
ใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน กบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของการใช้บรกิาร E-banking ด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัระดบัต ่า 

3. การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืนมากขึน้ หากธนาคารพฒันาบรกิารในดา้นช่องทางการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวก หลากหลาย เช่น การใหบ้รกิาร E-Banking ผ่านโทรศพัทม์อืถอื ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่สามารถใช้
บรกิารได้อย่างสะดวก และสามารถใช้บรกิารไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง และในทุกๆ สถานที ่ซึ่งจะสร้างความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ และมพีฤติกรรมการใช้บรกิารด้านความถี่ ในการใช้บริการ E-Banking ต่อเดอืนมากขึ้น ทัง้นี้
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking 
ต่อเดอืน กบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของการใช้บรกิาร E-banking ด้านช่องทางการให้บรกิาร มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัระดบัต ่า 

4. การพฒันาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑ ์โดยธนาคารควรพฒันารปูแบบบรกิารทาง
การเงนิ ใหส้ามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างหลากหลาย เช่น การพฒันาบรกิารทางการเงนิดา้น Cash Management เขา้ไป
ในระบบ E-Banking อนัท าใหธุ้รกจิของผูใ้ชบ้รกิารมคีวามต่อเนื่องและสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั 
เป็นต้น และการเชื่อมบรกิาร E-Banking ส าหรบัธุรกรรมการเงนิด้าน Cash Management ของธุรกจิผู้ใช้บรกิาร              
ทีเ่ชื่อมโยงกบับรกิาร E-Banking ส าหรบัธุรกรรมการเงนิสว่นบุคคล เอาไวไ้นระบบเดียวกนั ซึง่จะอ านวยความสะดวก
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารทุกรปูแบบภายใตร้ะบบ E-Banking เดมิ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืนมากขึน้ ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า 
พฤติกรรมการใช้บรกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน กบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัระดบัต ่า 

5. การพฒันาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นราคา ซึง่การใหบ้รกิารผ่านระบบ E-Banking ถอืเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร เนื่องจากการให้บริการผ่านสาขาของธนาคาร จะมีค่าใช้จ่ายทัง้การจ้างพนักงาน 
ค่าใชจ้่ายในส านักงานสาขา เป็นต้น ในขณะทีบ่รกิาร  E-Banking จะมเีพยีงค่าใช้จ่ายดูแลระบบเท่านัน้ ดงันัน้เมื่อ
ตน้ทุนของธนาคารในการใหบ้รกิาร E-Banking ลดลงไป ธนาคารควรลดค่าธรรมเนียมใหถู้กกว่าค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิารผ่านสาขา เพื่อจงูใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารหนัมาใชบ้รกิาร E-Banking มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้ง
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กบัผลการวจิยัทีพ่บว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร E-Banking ต่อเดอืน กบัทศันคตต่ิอส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัระดบัต ่า 

6. การพฒันาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นส่งเสรมิการตลาด ควรเพิม่การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
โดยใหส้ว่นลดอตัราค่าธรรมเนียม เพยีงแสดงรหสัสว่นลด เมื่อท าธุรกรรมทางการเงนิ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเพิม่ความถีใ่น
การใชบ้รกิาร E-Banking มากขึน้ นอกจากนี้ การประชาสมัพนัธร์ะบบ E-Banking ของธนาคาร โดยชจูุดเด่นดา้นความ
สะดวก รวดเรว็ สามารถใชบ้รกิารไดทุ้กทีทุ่กเวลา ตามนิตยสาร หนังสอืพมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ หรอืตามสถานีรถไฟฟ้า 
หรอืแหล่งชุมชนอื่น จะสร้างการรบัรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมาย และหนัมาใช้บรกิาร E-Banking กบัธนาคารมากขึน้ ทัง้นี้
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคล้องกบัผลการวจิยัที่ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารจะมทีศันคตริะดบัดต่ีอส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารของการใชบ้รกิาร E-banking ดา้นสง่เสรมิการตลาด โดยมสี่วนลดอตัราค่าธรรมเนียมเมื่อใชบ้รกิารผ่านระบบมี
ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมามกีารประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ศกึษาปจัจยัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร E-Banking นอกจากความถี่ในการใชบ้รกิาร เช่น วนั และเวลาใน
การใชบ้รกิาร E-Banking เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม อาจมเีวลาในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั หรอืสถานทีห่รอื
อุปกรณ์ทีใ่ชบ้รกิาร E-Banking 

2. เพิม่ตวัแปรอื่นๆ ทีอ่าจเป็นปจัจยัส่งผลต่อการใชบ้รกิาร E-Banking เช่น ใชส้่วนประสมทางการตลาด
ของ Philip Kotler ทัง้ 7 ด้าน เพิม่การวดัระดบัทศันคติต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีมาศกึษาร่วมกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร  

3. ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกบัความต้องการและรูปแบบของการใช้บริการ               
E-Banking ขณะเดยีวกนัอาจสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารธนาคารถงึแนวทางการพฒันาระบบ E-Banking แลว้น าผล
มาจากกลุ่มเป้าหมายและจากผูบ้รหิารธนาคารมวีเิคราะหร่์วมกนั 
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