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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยในครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง            
ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยมกีลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้นจ านวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที ่การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิยั พบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 30-39 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ี
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนและมีรายไดต้่อเดอืน 10,001- 20,000 บาท คุณภาพการบรกิารอนิเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและ  มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ลูกค้าทีม่ีอายุ แตกต่างกัน มีความพงึพอใจต่อการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 คุณภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นความไวใ้จหรอืความน่าเชื่อถอื ดา้นสิง่ทีส่ามารถสมัผสัได ้และดา้นการ
สนองตอบลูกคา้ มอีทิธิพลในทิศทางเดียวกันกับการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ส่วนด้านการเขา้ถงึจิตใจมีอิทธิพลในทศิทางเดียวกันกับการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต 
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยสามารถอธิบาย                 
ไดร้อ้ยละ 72.10 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง ธนาคารธนชาต 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the levels of customer satisfaction regarding the internet 
banking services of Thanachart Bank Public Company Limited. The sample consisted of four hundred 
respondents. The data were collected using questionnaires. The statistics used to analyze the data included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and multiple regression 
analysis.  
 The findings of this study were as follows: 
 Based on the demographic characteristics, it was found that the respondents were mostly female, 
aged between thirty and thirty nine, single, held a Bachelor’s degree, employed by private companies and 
earned a monthly income of 10,001 to 20,000 Baht. Overall, the quality of internet banking services of 
Thanachart Bank was at good level and the overall customers satisfaction levels regarding the internet 
banking services of Thanachart Bank was at a much level. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: 
 Customers of different of ages had different satisfaction levels regarding the internet banking 
services of Thanachart Bank with a statistical significance of 0.01 
 The quality of internet banking services were composed of reliability, tangibles and responsiveness 
aspects were a positive influenced on internet banking usage services Thanachart Bank with a statistical 
significance of 0.01 level, whereas the aspect of empathy aspect had a statistical significance of 0.05, with 
the internet banking service from Thanachart Bank and could be explained by 72.10 percent.  
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บทน า   
 ธนาคารพาณิชยถ์อืเป็นองคก์ารส าคญัองคก์ารหน่ึงของประเทศที่ไดม้กีารปรบัปรุงรูปแบบการบรกิารใหอ้ยู่ใน
รูปแบบของอเิล็กทรอนิกสม์ากขึน้ โดยมกีารพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารทีท่นัสมยัเหมาะกับยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนไปโดยการ
น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยด าเนินงาน (วรวุฒ ิมชีัย 2555 หน้า 1) เพื่อใหบ้รกิารที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
อ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่การบริการธนาคารบนอนิเทอรเ์น็ต ( Internet 
Banking) เป็นธุรกรรมทางการเงนิบนอนิเทอรเ์น็ตรูปแบบหน่ึงทีธ่นาคารใช้เพิม่ช่องทางในการหารายไดข้ยายฐานลูกคา้
รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและยงัช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงานซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัใน
ธุรกิจและยงัเป็นการพัฒนาศักยภาพของธนาคาร สรา้งความเชื่อถือ เชื่อมัน่ให้กับผู ้ใช้บริการธนาคารเพิ่มมากขึ้น               
โดยปจัจุบันประเทศไทยบริการทางการเงนิดิจติอลทีม่ีการพฒันาจนไดร้ับความนิยมและมีแนวโน้มเตบิโตสูงขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง คอื โดยบรกิารทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูใ้ช้บรกิารมากทีสุ่ด คอื บรกิารช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 
เน่ืองจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยโีดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสนิคา้ออนไลน์
มากขึน้ ท าใหม้กีารท าธุรกรรมการเงนิออนไลน์มากขึน้ เพื่อช าระเงนิค่าสนิคา้/บรกิารออนไลน์ นอกจากน้ีจากการศึกษา
ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) ซึ่งเป็นขอ้มูลที่มกีารรวบรวมและเผยแพร่ล่าสุด พบว่า จ านวนบญัชีลูกค้า  
ทีใ่ช้บรกิาร Internet Banking ณ สิน้ปี 2558 มจี านวน 11.96 ล้านบญัชีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.76 เมื่อเทยีบกับสิน้ปี 2557 
ซึ่งมจี านวน 10.16 ล้านบญัชี ในขณะทีจ่ านวนบญัชีลูกคา้ทีใ่ช้บรกิาร Mobile Banking ณ สิน้ปี 2558 มจี านวน 10.43 
ล้านบญัชีเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 67.40 เมื่อเทยีบกับสิ้นปี 2557 ซึ่งมจี านวน 6.23 ล้านบญัชี 
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 จากความนิยมในการใช้บรกิาร Internet Banking ของผูใ้ช้บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลท าใหธ้นาคารในประเทศ
ไทยต่างๆ มกีารพฒันาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นการใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารมาเป็นทางเลือกใหม่
ใหแ้ก่ลูกคา้เหตุเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกสบาย รวดเรว็สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวติทีเ่ปลี่ยนไปเพิม่มาก
ขึน้แต่อย่างไรก็ในการใช้บรกิาร Internet Banking ของผูใ้ช้บรกิารนัน้ นอกจากผูใ้ช้บรกิารจะไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ก็ยังพบว่าปจัจุบันผู ้ใช้บริการยังประสบกับปญัหาในการใช้บริการ Internet Banking               
ในดา้นต่างๆ โดยปญัหาหลักของการใช้บรกิาร Internet Banking ในด้านต่างๆ ดงัน้ี (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน), 2559)  
 1)  ความเสถียรของระบบ (79%): ความเสถยีรของระบบเป็นเรื่องที่ถูกผูบ้รโิภคต าหนิมากที่สุดซึ่งคิดเป็น 
79% จากการต าหนิเรื่อง Internet Banking ทัง้หมดโดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีระบบ Internet Banking ล่มหรอืมปีญัหา
 2)  ความปลอดภยั (7%): การต าหนิระบบ Internet Banking ในเรื่องความปลอดภัยส่วนหน่ึงมาจากกระแส
ข่าวกรณีระบบ Internet Banking ของธนาคารแห่งหน่ึงถูกโจรกรรม ส่งผลใหผู้ ้บรโิภค รูส้กึกังวลเกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภยัของธนาคารทีต่นเองใช้อยู่อกีว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะน้ีขึน้กับตนเองไหม 
 3)  การสมคัรใช้บรกิาร (6%): ปญัหาการสมคัรใช้บรกิารระบบ Internet Banking ส่วนใหญ่ถูกผูบ้รโิภค  ต าหนิ
ว่าขัน้ตอนการสมคัรยุ่งยาก ระบบมกัเกิดปญัหาในขัน้ตอนการสมคัรอยู่เป็นประจ าส่งผลให้ผูบ้รโิภคที่มปีญัหาในการ
สมคัรเสยีความรูส้กึและไม่ไวใ้จในการใช้บรกิารระบบ Internet Banking ของธนาคารเหล่านัน้ 
 4)  การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ (5%): ปญัหาการให้บรกิารด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ Internet Banking เช่น พาสเวริ์ด
ลูกค้าถูกล็อค ลูกค้าต้องการขอรหัสผ่านใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน  Internet Banking ส่วนใหญ่จะถูก
ผู ้บรโิภคต าหนิในแง่การให้บริการล่าช้าพนักงานไม่ ประสานงานให้ แก้ปญัหาเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบ                  
ใหลู้กคา้ไม่ได ้
 จากขอ้มูลขา้งตน้ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่าระบบบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารส่วนใหญ่ ในปจัจุบนัยงัคงไดร้ับ
ทศันคตเิชิงลบหรอืการต าหนิจากผู้บริโภคในโลกออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้ประเด็นปญัหาในการใช้
บรกิารระบบ Internet Banking ของผู้ใช้บริการยังเป็นปญัหาทีธ่นาคารต่างๆ ตอ้งท าการศึกษาและพัฒนาแก้ไขระบบ 
Internet Banking ของตนเองใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและพฒันาคุณภาพของระบบใหเ้กิดปญัหา
ในการใช้บรกิารน้อยทีสุ่ดเพื่อสรา้งความพงึพอใจในการใช้บรกิารให้แก่ผูใ้ช้บรกิารเพิ่มมากขึน้ ทัง้น้ียงัไ ม่มงีานวจิยัของ
ธนาคารธนชาตท าให้ผูว้ ิจยัมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความพงึพอใจต่อการใช้บริการ Internet Banking ของผูใ้ช้  
บริการธนชาต เน่ืองจากธนาคารธนชาตก็เป็นอีกธนาคารหน่ึงที่มกีารให้บริการทางอินเทอรเ์น็ตแต่ปจัจุบนัธนาคาร     
ธนชาต ประสบกับปญัหาในเรื่องของจ านวนผูใ้ช้บริการ ซึ่งมีจ านวนผูใ้ช้บรกิารน้อยมาก เมื่อเปรยีบเทียบสัดส่วนกับ
จ านวนผูใ้ช้บริการของธนาคารธนชาตทัง้หมด พบว่า มีเพยีงผู ้ใช้บรกิารร้อยละ 35 ของผูใ้ช้บริการธนาคารทัง้หมด
เท่านัน้ทีเ่ป็นผู ้ใช้บรกิาร Internet Banking ดว้ย (ธนาคารธนชาต, 2558) ผู ้วจิยัจงึมุ่งศึกษาถงึความพงึพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยผลทีไ่ดจ้ากการศึกษาจะน าไปใช้ในการ
แนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงเทคโนโลยดี้านบริการต่างๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของผู้บริโภคและสามารถ
ขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิม่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ 
 2. เพื่อศึกษาอทิธพิลของคุณภาพบรกิารของระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ทีม่คีวามพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
   1.1 ลักษณะด้านประชากร ไดแ้ก่ เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส โสด/สมรส/
หย่ารา้ง ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าหรอืสูงกว่าปรญิญาตรี อาชีพ พนักงานบรษิัท/ขา้ราชการ/เจา้กิจการ/นักศึกษา รายได้
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท – 40,000 บาทขึน้ไป 
  1.2 คุณภาพการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นความ
ไวใ้จ หรอืความน่าเชื่อถอื ดา้นความมัน่ใจ ดา้นสิง่ทีส่ามารถสมัผสัได ้ดา้นการเขา้ถงึจติใจ ดา้นการสนองตอบลูกคา้ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลูกค้าที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และ
รายไดต้่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกัน 
 2.  คุณภาพการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง ประกอบไปดว้ย ความไวใ้จหรอืความน่าเชื่อถอื ความมัน่ใจ สิง่ที่
สามารถสัมผัสได้ การเข้าถึงจติใจและการสนองตอบลูกค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 



 5 

ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์
 ความหมายของประชากรศาสตรป์ระชากรศาสตร์ (Demography) หมายถงึวชิาทีศ่ึกษาเกี่ยวกับประชากรทัง้น้ี
เพราะค าว่า“Demo” หมายถงึ “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถงึ“Writing 
Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั ้นเมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ค าว่า  “Demography” น่าจะมี
ความหมายตามทีก่ล่าวขา้งตน้คอืวชิาทีเ่กี่ยวกับประชากรนัน่เอง (ชัยวฒัน์ ปญัจพงษ์ และณรงค ์เทยีนส่ง  2521: 2) 
 ยุบล เบญ็จรงคก์ิจ (2542: 44-52) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎทีีใ่ช้หลักการของความ
เป็นเหตุเป็นผลกล่าวคอืพฤตกิรรมพฤตกิรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดขึน้ตามแรงบงัคับจากภายนอกมากระตุน้เป็นความ
เชื่อทีว่่าคนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกันจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกันไปดว้ยซึ่งแนวความคดิน้ีตรงกับทฤษฎี
กลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของเดเฟลอและเบค - โรโคช (Defleur; & Bcll-Rokeaoh. 1996) ที่อธิบายว่า
พฤตกิรรมของบุคคลเกี่ยวขอ้งกับลักษณะต่างๆของบุคคลหรอืลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่าน้ีสามารถอธบิาย
เป็นกลุ่มๆ ได้คอืบุคคลทีม่ีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันดงันัน้บุคคลที่อยู่ในล าดับชัน้ทางสงัคม
เดยีวกันจะเลือกรบัและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดยีวกันและทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual 
Differences Theory) ซึ่งทฤษฎน้ีีไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) 
หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู ้รับสารที่มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน ปรมะ สตะเวทิน  (2546: 112-118) ได้อธบิายถึง
คุณสมบตัเิฉพาะของคนซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคนคุณสมบตัเิหล่าน้ีจะมอีทิธพิลต่อผู ้รบัสารในการท าการสื่อสารอย่างไร
ก็ตามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆกันนั้นจ านวนของผูร้ับสารก็มปีรมิาณแตกต่างกันด้วยการวเิคราะหผ์ู ้รบัสาร               
ทีม่ีจ านวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปญัหาหรือมีปญัหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู ้รบัสารที่มีจ านวนมากเน่ืองจากการ
วเิคราะหค์นทีม่ีจ านวนน้อยเราสามารถวเิคราะหผ์ู ้รบัสารทุกคนไดแ้ต่ในการวิเคราะห์คนจ านวนมากเราไม่สามารถ
วเิคราะหผ์ู ้รบัสารแต่ละคนได้เพราะมีผู ้รบัสารจ านวนมากเกินไปนอกจากน้ีผูส้่งสารยังไม่รู้จกัผู ้รบัสารแต่ละคนด้วย
ดงันัน้วิธกีารที่ดทีีสุ่ดในการวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีป่ระกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็คอืการจ าแนกผู้รบัสารออกเป็นกลุ่มๆ 
ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่อายุเพศสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจการศึกษา
ศาสนาสถานภาพสมรสเป็นต้นซึ่งคุณสมบตัเิหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มผีลต่อการรบัรู้การตคีวามและการเขา้ใจในการสื่อสาร
ทัง้สิน้ (กิตมิา สุรสนธ ิ2541: 15-17) 
 1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านสรรีะความถนัดสภาวะทางจติใจอารมณ์จากงานวิจัย
ทางดา้นจิตวทิยาทัง้หลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในเรื่องความคดิค่านิยมและทัศนคติทัง้น้ีเพราะ
วฒันธรรมและสงัคมไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองทัง้เพศไวแ้ตกต่างกัน 
 2. อายุ (Age) อายุเป็นปจัจัยทีส่ าคัญประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเ์น่ืองจากอายุจะเป็น
ตวัก าหนดหรอืเป็นสิง่ทีบ่่งบอกเกี่ยวกับความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆของบุคคลดงัค ากล่าวทีว่่าผูใ้หญ่อาบน ้ารอ้น
มาก่อนเกิดมาหลายฝนหรอืเรียกคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืนเป็นต้นสิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น
เครื่องบ่งชี้หรอืแสดงความคดิความเชื่อลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กิดขึ้นของบุคคลคนเราโดยทัว่ไปเมื่อ
อายุเพิม่ขึน้ประสบการณ์สูงขึน้ความฉลาดรอบคอบก็เพิม่มากขึ้นวธิคีดิและสิง่ทีส่นใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 
 3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรอืความรูเ้ป็นลักษณะอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธิพลต่อผู ้รบัสารการทีค่น
ไดร้บัการศึกษาทีต่่างกันในยุคสมยัที่ต่างกันในระบบการศึกษาทีแ่ตกต่างกันจงึย่อมมีความรูส้ึกนึกคดิอุดมการณ์และ
ความตอ้งการที่แตกต่างกันคนทัว่ๆไปมกัจะสนใจหรอืยดึแนวความคดิในแนวสาขาของตนเป็นส าคญัและบุคคลมกัมี
ลักษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งชี้ถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรยีนมาเน่ืองจากสถาบันการศึกษาเป็น
สถาบนัทีอ่บรมกล่อมเกลาใหบุ้คคลมบีุคลกิภาพไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกันทางดา้นครูผูส้อนก็มอีทิธพิลต่อความคดิของ
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ผูเ้รยีนโดยการสอดแทรกความรูส้กึนึกคดิของตวัใหแ้ก่ผูเ้รยีนดงันัน้การศึกษาจงึเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรร
ของผูร้บั 
 4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio - Economic Status) อันได้แก่ เชื้อชาติและชาติพันธุ ์ถิ่นฐาน
ภูมลิ าเนาพื้นฐานของครอบครวัอาชีพรายได้และฐานะทางการเงนิปจัจยัเหล่าน้ีมอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อผูร้ับซึ่งในการ
วจิยัทางดา้นนิเทศศาสตรไ์ด้ชี้ให้เหน็ว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รบัสารมีอทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิิรยิา
ของผูร้ับสารที่มีต่อผู ้ส่งสารและสารสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจท าให้คนมวีัฒนธรรมทีต่่างกันมีประสบการณ์           
ทีต่่างกันมทีศันคตคิ่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกัน 
 5. ศาสนา (Religion) การนับถอืศาสนาเป็นลักษณะอีกประการหน่ึงของผูร้บัสารทีม่อีทิธพิลต่อตวัผูร้บัสารทัง้
ทางดา้นทศันคตคิ่านิยมและพฤตกิรรมโดยศาสนาไดม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกับคนและกิจกรรมต่างๆ ในชีวติคนตลอดทัง้ชีวิต 
(ปรมะ สตะเวทนิ 2546: 7) ไดส้รุปถงึอทิธพิลของศาสนาทีม่ีต่อบุคคลไว้ 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นศีลธรรมคุณธรรมความเชื่อ
ทางจรรยาของบุคคลดา้นการเมอืงและดา้นเศรษฐกิจปจัจยัทางดา้นประชากรนัน้ยงัมลีักษณะอื่นๆ อกีซึ่งสามารถน ามา
วเิคราะห์เพื่อท าความรูจ้ักกับการสื่อสารได้โดยอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าถ้าบุคคลมีปจัจยัเหล่านั ้นแตกต่างกัน
ความคิดและการกระท าก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปด้วยซึ่งแนวความคิดน้ีสามารถน าไปใช้อธิบายปจัจัยของ
ประชากรดา้นอื่นๆ 
 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ ปรญิ ลักษิตานนท ์ศุภร เสรรีตัน์ องอาจ ปทะวานิช (2546) กล่าวว่า ลักษณะดา้นประชากร 
เช่น เพศ อายุ ศาสนา ขนาดครอบครัว การศึกษา รายได้และอาชีพจะบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากร  ที่อยู่ใน           
ตวับุคคลนั้นๆ เป็นเกณฑท์ี่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเป็นกลุ่มย่อยช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถสรุป            
ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัไดด้งัน้ี 
 1)  เพศ (Sex)  เป็นลักษณะทางประชากรทีไ่ด้รบัมาแต่ก าเนิดความแตกต่างทางเพศท าใหบุ้คคลมีพฤตกิรรม 
ที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ ทัง้ด้านความคิด ความสนใจ ทัศนคติ การรับรู้รูปแบบการด ารงชีวิตและพ ฤติกรรม            
การซื้อสนิคา้ ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมไทยไดก้ าหนดบทบาทวถิชีีวติของเพศชายและหญิงไวแ้ตกต่างกัน  
 2) อายุ (Age)  อายุเป็นปจัจัยที่ท าให้บุคคลมคีวามคิดและพฤติกรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกัน โดยอายุจะ
แสดงถงึวัยวุฒิของบุคคล อีกทัง้บ่งชี้ถงึความสามารถในการท าความเข้าใจ การรบัรูค้วามสนใจได้แตกต่างกัน ดังนั ้น
ผูท้ าตลาดตอ้งคน้หาความตอ้งการโดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุ 
 3) การศึกษา (Education) เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ท าให้แต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกันในดา้นความคดิ ค่านิยม 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยปี 2557 กว่าร้อยละ 60          
มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรรีองลงมาเป็นผูท้ีม่กีารศึกษาระดบัปรญิญาโท (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 2557) 
 4) รายได ้(Income)  เป็นตวับ่งชี้ที่อ านาจในการใช้อุปโภคบรโิภคก าหนดทศันคตคิวามรูส้กึและความตอ้งการ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งนักการตลาดสามารถโยงปจัจัยด้านรายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรอ์ื่นเพื่อก าหนดเป้าหมายการตลาดทีช่ัดเจนยิง่ขึน้ 
 5) อาชีพ (Occupation)  จะบ่งบอกลักษณะเฉพาะของการบริโภคอาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อแนวคิด
อุดมการณ์ ค่านิยม ความตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกันตวัแปรทางประชากรศาสตรเ์ป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีนิ่ยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากความตอ้งการและความพงึพอใจของผลิตภณัฑห์รอืบรกิารของผูบ้รโิภค
มกัจะมคีวามสัมพนัธก์ับปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรส์ูง อกีทัง้ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรเ์หล่าน้ีสามารถใช้เป็น
เกณฑใ์นการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไดง่้าย 
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 แนวคิดความพึงพอใจ 
 Thomas (1985, p. 88) ไดใ้หแ้นวคิดความพึงพอใจไวว้่า การวดัความพอใจเป็นวธิีหน่ึงทีใ่ช้กันอยู่เพื่อทราบ
ผลของการใหบ้รกิารทีด่ ีเลิศทีท่ าใหลู้กคา้พงึพอใจเป็นสิง่ทีบ่รษิัทเชื่อว่ามคีุณค่าและควรใหค้วามเขา้ใจในความตอ้งการ
และปญัหาของลูกค้าในการให้บริการ ผู ้บริหารขององค์กรต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลอย่างต่อเน่ือง ดังนั ้น การส ารวจความพึงพอใจจงึเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการบริหาร
จดัการในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใหบ้ริการพนักงาน มีเกณฑ์ในการวดัที่ลูกคา้มักอา้งองิดังต่อไปน้ี       
(วรีะพงษ์ เฉลิมจริะรตัน์ 2538 หน้า 17) 
 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  หมายถึง ลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 
อุปกรณ์ บุคลากร และวสัดุการตดิต่อสื่อสาร 
 2. ความเชื่อมัน่วางใจได ้(Reliability)  หมายถงึ ความสามารถในการใหบ้รกิารตามสญัญาทีม่ใีหไ้วแ้ละมคีวาม
น่าเชื่อถอื 
 3. การตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร (Responsiveness)  หมายถึง ความยนิดทีีจ่ะช่วยเหลือผูร้บับรกิารและพรอ้ม
ทีจ่ะใหบ้รกิารทนัท ี
 4. สมรรถนะของผูใ้หบ้รกิาร (Competence) หมายถงึ มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิาน 
 5. ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy)  หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติมีน ้ าใจและเป็นมิตรต่อ
ผูร้บับรกิาร 
 6. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) หมายถงึ ความน่าเชื่อถอื ซึ่งเกิดจากความซื่อสตัยค์วามจรงิใจต่อผูใ้หบ้รกิาร 
 7. ความมัน่คงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูส้ึกมัน่ใจในความปลอดภัยในชีวติ ทรพัย์สนิ ชื่อเสียง 
การปราศจากความรูส้กึเสีย่งอนัตรายและขอ้สงสยัต่างๆ รวมทัง้การรกัษาความลับของผูร้บับรกิาร 
 8. การเขา้ถงึบรกิาร (Access) หมายถงึ การทีผู่ ้รบับรกิารสามารถเข้าใจการบรกิารได้ง่าย ไดร้ับความสนใจ  
ในการตดิต่อ 
 9. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) หมายถงึ การให้ขอ้มูลด้านต่างๆ แก่ลูกคา้ โดยการสื่อสารดว้ยภาษา 
ทีเ่ขา้ใจง่ายและรบัฟงัเรื่องราวทีผู่ร้บับรกิารรอ้งทุกข ์
 10. การเขา้ใจและรูจ้กัรบับรกิาร (Customer Understanding)  หมายถงึ การท าความเขา้ใจและรูจ้กัผูร้บับรกิาร 
รวมถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ย 
 แนวความคิดเกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
 ตามแนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการจาก
การศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่า ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้จากการทีลู่กคา้ประเมินคุณภาพของการบรกิารทีเ่ขา
ได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารบัรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บรกิารที่รับรู้” (Perceived 
Service) ซึ่งก็คอื ประสบการณ์ที่เกิดขึน้หลังจากที่เขาได้รบับริการแล้วนัน่เองในการประเมนิคุณภาพของการบริการ
ดงักล่าวนั้น โดยปกติลูกค้าส่วนใหญ่มักจะพจิารณาจากเกณฑ์ที่ตนเองคดิว่ามคีวามส าคญั 10 ประการดังต่อไปน้ี      
(ธรีกิต ินวรตัน ณ อยุธยา 2547 หน้า 183-186)  
 1. ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถทีจ่ะใหบ้รกิารตามทีไ่ดส้ญัญากับลูกคา้ไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยที่มิ
ตอ้งมผีูช่้วยเหลือ 
 2. สิง่ทีส่ามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวกพนักงานและ
วสัดุทีใ่ช้ในการสื่อสารต่างๆ 
 3. การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจทีจ่ะใหบ้รกิารอย่างรวดเร็วและยนิดีทีจ่ะช่วยเหลือ
ลูกคา้ 
 4. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) ความซื่อสตัยเ์ชื่อถอืไดข้องผูใ้หบ้รกิาร 
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 5. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ปราศจากอนัตรายความเสีย่งและความลังเลสงสยั 
 6. ความสะดวก (Access) สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก และสามารถตดิต่อสื่อสารไดง่้าย 
 7. การสื่อสาร (Communication) การรบัฟงัลูกค้าและใหข้อ้มูลที่จ าเป็นแก่ลูกคา้โดยใช้ภาษาทีลู่กคา้สามารถ
เขา้ใจได ้
 8. ความเข้าใจลูกคา้ (Understanding the Customer) พยายามที่จะท าความรู้จักและเรียนรู้ความต้องการ 
ของลูกคา้ 
 9. ความสามารถ (Competence) ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นของพนักงานในการใหบ้รกิารลูกคา้ 
           10. ความสุภาพและความเป็นมติร (Courtesy) คุณลักษณะของพนักงานทีต่ดิต่อกับลูกคา้ในการแสดงออกถงึ
ความสุภาพ เป็นมติรเกรงใจและใหเ้กียรตลูิกคา้ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาตในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยลูกคา้ทีใ่ช้งานทัง้หมด 152,428 คน (ขอ้มูล ณ เดอืนเมษายน 2561 จากหน่วยงาน E-Banking Channels)  
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจัย การค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมกับ
การศึกษาวจิัยใน ครัง้น้ี ผูว้จิยัใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1970, pp. 580-581) โดยก าหนดความ
เชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที ่0.05 ซึ่งจากการหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี 
มจี านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ช้วธิกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่ก ลุ่มผู ้เคยใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาตสาขาสวนมะลิ สาขาพลับพลาไชยและสาขา
ถนนเสือป่า เน่ืองจากธนาคารทัง้ 3 สาขาดงักล่าว เป็นสาขาทีผู่ใ้ช้บรกิารมสีถติกิารใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารธนชาตสูงทีสุ่ด (สถติิผูใ้ช้บริการอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารธนชาต ,  2559) ซึ่งการเลือก
ท าการศึกษาในสาขาที่มผีู ้ใช้บรกิารสูงทีสุ่ดจะช่วยใหไ้ด้ขอ้มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ของการ
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ทีช่ัดเจนมากทีสุ่ด   
 ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอยา่งแบบก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง (Quota Sampling) โดยการก าหนด
ขนาดตัวอย่างเขตพื้นที่ ธนาคารธนชาต ส านักงานใหญ่ ทีไ่ด้มาจากกลุ่มตัวอย่างในขัน้ตอนที่ 1 สาขาละ 133 คน 
จ านวนสาขาทัง้สิน้ 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสวนมะลิจ านวน 134 คน สาขาพลับพลาไชยจ านวน 133 คน และสาขาถนน
เสอืป่าจ านวน 133 คน รวมทัง้สิน้ 400 ชุด 
 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของธนาคาร
ทีเ่คยใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ตม็ใจและสะดวกที่จะให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม           
จนครบจ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษา ”ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน)” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คดิเป็น (60.8%) , มอีายุ 30 - 39 ปี จ านวน 
174 คน คดิเป็น (43.5%), สถานภาพโสด จ านวน 288 คน คิดเป็น (72%), มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน              
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323 คน คิดเป็น (80.75%),   อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 312 คน คิดเป็น (78%), มรีายได้ต่อเดือนอยู่ที ่
10,001- 20,000 บาท จ านวน 190 คน คดิเป็น (47.5%) 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการอินเทอรเ์น็ตแบงกก้ิ์งของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 
 ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการโดยรวม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบมีความคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณา     
รายดา้นตามล าดบั พบว่า 
 1. ดา้นสิง่ทีส่ามารถสมัผสัได ้(Tangible) โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) 
 2. ดา้นการสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) 
 3. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06)  
 4. ดา้นความไวใ้จ หรอืความน่าเชื่อถอื (Reliability) โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) 
 5. ดา้นการเขา้ถงึจติใจ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) 
 ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงกก้ิ์ง 
ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ีต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอิน เทอร์เน็ตแบงก์กิ้ งของธนาคาร  
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) มคีวามพงึพอใจต่อความครบครัน
ของรายการใหบ้รกิารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) มคีวามพงึพอใจต่อค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
เหมาะสมไม่รูส้กึว่าแพงเกินไปมคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด (โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) 
 
 ส่วนที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานที ่1 ลูกค้าที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต้่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกัน 
 สมมตฐิานที ่1.1 ลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมตฐิานที ่1.2 ลูกคา้ทีม่อีายุ แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 จงึสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้มื่อท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพงึพอใจเป็นรายคู่โดยวธิ ีLSD พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่อีายุ 30-39 ปี มคีวาม
พึงพอใจต่อการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) มากกว่า ผู ้ใช้บรกิารที่มีอายุ                  
20 - 29 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนรายคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ                  
ทีร่ะดบั 0.01 
 สมมติฐานที่ 1.3 ลูกค้าทีม่ีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง 
ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานที่ 1.4 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเท อร์เน็ต           
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
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 สมมติฐานที่ 1.5 ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง            
ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานที่ 1.6  ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต           
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการอินเทอรเ์น็ตแบงกก้ิ์ง ประกอบไปดว้ย ความไวใ้จ หรอืความน่าเชื่อถือ 
ความมัน่ใจ สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ การเข้าถึงจิตใจ และการสนองตอบลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า คุณภาพการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง ไดแ้ก่ 
ด้านความไว้ใจ หรือความน่าเชื่ อถือ (Reliability) (X1) ความมัน่ใจ (Assurance) (X2) ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได ้
(Tangible) (X3) ดา้นการเขา้ถงึจติใจ (Empathy) (X4) และดา้นการสนองตอบลูกคา้ (X5) สามารถอธบิายความผนัแปร
ของความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยค่าสัมประสทิธิข์อง
การพยากรณ์ทีป่รับค่าแล้วรอ้ยละ 72.1 เมื่อพิจารณาถงึคุณภาพการบริการอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
 1. ด้านความไวใ้จหรอืความน่าเชื่อถือ (Reliability) (X1) พบว่า มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) (X2) พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. ดา้นสิง่ทีส่ามารถสมัผสัได ้(Tangible)    (X3) พบว่า มีอทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 4. ดา้นการเขา้ถึงจติใจ (Empathy) (X4) พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 5. ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness)  (X5) พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 การศึกษาวจิยัเรื่อง ”ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน)” ในครัง้น้ี พบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร ์ของลูกค้าที่มาใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  
 1.1 เพศ ลูกคา้ทีม่เีพศ แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากบรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ได้ถูกออกแบบใหม้รูีปแบบการใช้งานทีง่่ายต่อการใช้ มเีมนูการท างานที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับความต้องการใช้บรกิารของกลุ่มคนทุกเพศจงึท าให้ลูกคา้มคีวามพึงพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ชนมนิ์กานต์ ออ้วจิติร 
(2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)            
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ทีพ่บว่า เพศ แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตของลูกคา้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญั 
 1.2 อายุ ลูกคา้ทีม่อีายุ แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยลูกคา้ทีม่อีายุ 30-39 ปี มคีวามพงึพอใจสูงสุด 
เน่ืองจากลูกค้าในช่วงอายุดังกล่าวอยู่ในช่วงวยัท างานสร้างความมัน่คงจงึมกีารท าธุรกรรมทางการเงนิค่อนข้างบ่อย 
การใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งท าใหไ้ดร้บัความความสะดวกรวดเรว็ สามารถลดระยะเวลาและค่าใช่จ่ายในการไป
ท าธุรกรรมทางการเงินไดด้ีกว่าเมื่อเทียบกับการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอื่นๆ จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อ
การใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขัดแย้งกับผลการวจิัยของ ชัญญาพัทธ ์              
จงทวี (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งพบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญั  
 1.3 สถานภาพสมรส ลูกค้าที่มสีถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 เน่ืองจากการใช้
บริการอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้บริการที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะลูกค้าที่มี
สถานภาพใดสถานภาพหน่ึง จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อภชิาต ิเทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมือถอืของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถานภาพของผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื ต่างกัน มีพฤตกิรรม
การใช้บรกิารธุรกรรมทาการเงนิบนมอืถอื ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญั 
 1.4 ระดบัการศึกษา ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศึกษา แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้บริการที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาใดระดบัการศึกษาหน่ึง แต่ต้องการให้ลูกคา้ทุกๆ ระดับการศึกษาสามารถใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
อย่างแพร่หลาย และสามารถใช้งานไดง่้ายเกิดเป็นความคุน้เคยจงึท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารไม่แตกต่างกัน            
ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ศึกษาเรื่องปจัจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการช าระเงนิผ่านระบบพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกสไ์ม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญั 
 1.5 อาชีพ ลูกคา้ทีม่อีาชีพ แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธน
ชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า เน่ืองจากการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นการใหบ้รกิารทีไ่ม่ไดเ้จาะจงเฉพาะลูกคา้ทีม่อีาชีพ
ใดอาชีพหน่ึง แต่ต้องการให้ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพได้รบัความสะดวกรวดเร็ว สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วย
ตนเองและใช้งานไดง่้ายไม่ยุ่งยาก จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิยั
ของ สญัชัย อุปะเดยี (2553) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัดา้นการรบัรูเ้กี่ยวกับระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีพ่บว่า อาชีพแตกต่าง
กัน มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญั 
 1.6 รายได ้ลูกคา้ทีม่รีายได ้แตกต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธน
ชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เน่ืองจากการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไม่มขีอ้ก าหนดรายไดข้ัน้ต ่าในการสมัครใช้บรกิาร จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อ
การใช้บรกิาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิยัของ สญัชัย อุปะเดยี (2553) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยดา้นการรบัรู้
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เกี่ยวกับระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสท์ี่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ที่พบว่า ระดบัรายได ้แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการช าระเงนิผ่าน
ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญั 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ Multiple Regression Analysis ปจัจัยคุณภาพบริการของระบบ
อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปจัจัยคุณภาพการบริการ (y1) ประกอบด้วย          
ดา้นความไว้ใจ หรอืความน่าเชื่อถอื (Reliability) (X1) ดา้นสิง่ทีส่ามารถสัมผสัได ้(Tangible) (X3) ดา้นการเขา้ถึงจติใจ 
(Empathy) (X4) และดา้นการสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) (X5) มีอิทธพิลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการ    
ใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด ส่วนด้านความมัน่ใจ (Assurance) (X2) ไม่มีอิทธิพลต่อ          
ความพงึพอใจของลูกคา้ในการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
 2.1 ด้านความไว้ใจ หรือความน่าเชื่ อถือ (Reliability) (X1) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด เน่ืองจากความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถอืเป็นปจัจัยทีธ่นาคารธนชาต 
จ ากัด ใหค้วามส าคญัอย่างมากเพื่อท าใหลู้กคา้ทีใ่ช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิง้เกิดความรูส้กึไวว้างใจและเชื่อถอืในการ
ใช้บรกิารทัง้ในเรื่องความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความรวดเรว็และลูกคา้สามารถใช้บรกิารไดท้นัทเีมื่อตอ้งการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง จงึเป็นปจัจยัหลักในการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด ดงันั ้น 
ปจัจยัคุณภาพบรกิาร ดา้นความไวใ้จ หรอืความน่าเชื่อถอืจงึมีอทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระพงษ์             
เฉลิมจริะรตัน์ (2538) ทีก่ล่าวว่าความเชื่อมัน่วางใจได ้(Reliability) ถอืเป็นเกณฑใ์นการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ต่อ
การใหบ้รกิารพนักงาน 
 2.2 ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) (X2) ไม่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารธนชาต จ ากัด เน่ืองจากปจัจุบันระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารอื่นๆ ต่างก็ตอบสนอง                
ความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิารให้ได้รบัความสะดวกสบายช่วยให้มอีิสระในการท าธุรกรรมทางการเงนิและช่วยในการ
ประหยดัเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมทีธ่นาคาร เช่นเดยีวกันกับการให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร   
ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ทัง้น้ี ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความมัน่ใจในการมา   
ใช้บริการของลูกคา้ใหม้ากขึน้เพื่อใหลู้กคา้ที่ใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) รูส้ึก   
ถงึความมัน่ใจ โดยธนาคารควรท าการปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการใช้บริการระบบอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง                   
ให้มคีวามปลอดภยัมากขึ้นและระบุเงื่อนไขการรับผดิชอบไวอ้ย่างชัดเจน ในกรณีทีร่ะบบอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารเกิดความบกพร่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดบทความของ Digital Ventures (2560) โดยปจัจุบนัธนาคารต่างๆ 
ได้เปิดให้บริการธุรกรรม ผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet (Application Mobile Banking) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ อีกทัง้ Application Mobile Banking มี feature พิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการท าธุรกรรม
ทางการเงนิทีแ่ตกต่างกัน มกีารรกัษาความปลอดภยัทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ แตกต่างจาก Internet Banking ทีเ่ป็นการ
ให้บริการบนเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในระดับหน่ึง ท าให้ Application Mobile 
Banking เป็ น ที่ นิ ยมอ ย่างมาก  อีกทั ้งพฤติก รรมของผู้ บ ริโภค เริ่ม เป ลี่ ย น ไปท าธุ รกรรมแบบ  Real time           
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ปจัจุบนัอายุ 18 - 36 ปีหรอืเกิดระหว่าง ปี ค.ศ.1980 - 1999 ที่เรียกกันว่า Millennial นั ้นกว่า 
93% ล้วนใหค้วามส าคญักับการท าธุรกรรมไดแ้บบ Real time ถึงขนาดทีว่่า “ไม่ว่าจะเป็นฝากเงนิ ถอนเงนิ หรอือะไรก็
ตาม ถา้ฉันจะท าต้องท าไดเ้ลยเดีย๋วน้ี ” ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการเกิดความมัน่ใจที่ใช้บริการแบบ Real Time และ Mobile 
Banking มากกว่าแบบ Internet Banking จงึท าใหค้วามมัน่ใจในระบบ Internet Banking ไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ต่อการ ใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด 
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  2.3 ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ (Tangible) (X3) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด นับเป็นอีกหน่ึงปจัจัย ที่ธนาคารธนชาต จ ากัด ให้ความส าคัญ              
การบรกิารอย่างครบครันทัง้ในเรื่องของเครื่องมือ สิง่อ านวยความสะดวก พนักงานและวสัดุทีใ่ช้ในการสื่อสารต่างๆ ที่มี
ความครอบคลุม ครบครนั ย่อมสะทอ้นให้ลูกค้าเห็นถึงความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของการบริการของธนาคาร              
ธนชาต จ ากัด จงึถอืเป็นปจัจยัหลักที่ส าคญัอีกหน่ึงปจัจยัในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
จ ากัด ซึ่งท าให้ลูกค้าประทับใจและเกิดความพอใจในการใช้บรกิารในที่สุด ดังนั ้น  ปจัจัยคุณภาพบริการ ด้านสิ่งที่
สามารถสมัผสัไดจ้งึมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แสงรวี ราซูล (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอทิธพิลต่อ            
การตดัสนิใจใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต: กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 
กับธนาคารซีไอเอม็บไีทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการบรกิารทีจ่บัตอ้ง
ได้ มีความสัมพันธต์่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet banking) 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ี เน่ืองจากบรกิารทีค่รบครนั ทัง้ในเรื่องของเครื่องมอื สิง่อ านวยความสะดวก 
พนักงาน และวสัดุที ่ใช้ในการสื่อสารต่างๆ ที่มคีวามครอบคลุม ครบครัน ย่อมสะท้อนใหลู้กค้าเ หน็ถึงความเป็นมือ
อาชีพและคุณภาพของการบรกิารของธนาคาร ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการในที่สุด เพราะเครื่องมือ 
อุปกรณ์ รวมไปถงึพนักงานที่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดย่้อมก่อใหเ้กิดความสะดวกสบายในการใช้
บรกิารของลูกคา้ ซึ่งท าใหลู้กคา้ประทบัใจ พอใจในการใช้บรกิารในทีสุ่ด  
  2.4 ดา้นการเขา้ถงึจิตใจ (Empathy) (X4) มอีทิธพิลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต   
แบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด เน่ืองจากการเข้าถึงจิตใจของลูกคา้ โดยมุ่งเน้น การให้บรกิารด้วยความเตม็ใจ     
ในการใหบ้รกิารและความเขา้ใจของพนักงานรวมถึงการให้ความ ใส่ใจในบริการทุกขัน้ตอนของธนาคาร ท าใหลู้กค้า
รูส้กึประทบัใจและมคีวามพอใจในการใช้บรกิาร ดงันัน้ ปจัจัยคุณภาพบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึจิตใจจงึมอีทิธิพลต่อความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al. (1985) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมนิคุณภาพของการบรกิารตามการ
ได้รับของผู้บรโิภค ที่พบว่า ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy 
Access) ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได ้(Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ
ลูกคา้ (Customer Understanding) เป็นปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารของลูกคา้
และ  มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แสงรวี ราซูล (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ                
ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต: กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) กับธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านการบริการที่เอาใจใส่               
มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet banking) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากสิ่งอ านวยความสะดวก ความมัน่ใจในการใช้บริการ ความเต็มใจในการ
ใหบ้รกิารของพนักงานทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้ลูกคา้มคีวามพึงพอใจมากขึน้แล้ว ปจัจยัส าคญัอีกประการหน่ึง คือ 
ความใส่ใจ (Empathy) คือการที่บริการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy Access) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  ให้ลูกค้าเข้าใจได้ (Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลูกค้า 
(Customer Understanding) เช่น พนักงานธนาคาร/ พนักงาน Call Center มคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร มคีวาม
เตม็ใจในการช่วยเหลือลูกคา้  

2.5 ดา้นการสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) (X5) มอีิทธิพลต่อความพงึพอใจต่อการใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด เน่ืองจากการสนองตอบลูกคา้ดว้ยการใหพ้นักงานบรกิารดว้ยความเตม็
ใจพรอ้มใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ จะท าใหลู้กคา้เกิดความรูส้กึประทับใจและมคีวามพึงพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัมากยิง่ขึ้น 
จงึเป็นปจัจยัส าคญัอกีหน่ึงปจัจยัทีท่ าใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
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จ ากัด ดังนั ้น ปจัจัยคุณภาพบริการ ด้านการสนองตอบลูกค้า จึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ 
Gronroos: 1990,  Buzzell  &  Gale:  1987 อา้งถงึใน ธรีกิต ินวรตัน ณ อยุธยา (2547) ทีก่ล่าวว่า การสนองตอบลูกค้า 
(Responsiveness) หมายถงึ การทีพ่นักงานมคีวามเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารทนัท ี(Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็น
อย่างดี (Helpfulness) เช่น พนักงานธนาคาร/พนักงาน Call Center สามารถตอบค าถามและแก้ไขปญัหาได้อย่าง 
ถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการมีความรู้ ความเข้าใจในการบรกิารธนาคารเกี่ยวกับอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้ง ถือเป็น
คุณภาพการบริการปจัจัยห น่ึงที่เป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าและ                  
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ หน่ึงนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อเิล็กทรอนิกสธ์นาคารกรุงไทย สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร ์กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิาร
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าในเรื่องที่จ าเป็นโดยในการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์             
ช่วยให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วกว่าท ารายการผ่านสาขาธนาคารทัง้การโอนเงิน ช าระค่าบริการต่างๆ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร ทัง้น้ีเน่ืองจากหากบรกิารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ เช่น 
พนักงานมีความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารทนัที (Promptness) พนักงานพร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างด ี(Helpfulness)         
ย่อมท าใหลู้กคา้ประทบัใจในการใหบ้รกิารและเกิดความพงึพอใจมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน ปญัหาและอุปสรรค ของบรกิารอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 
 2. ควรมกีารศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีต่รงกับความคดิเหน็ของลูกคา้มากขึ้น 
เช่น การสมัภาษณ์แบบ In-depth Interview 
 3. การศึกษาครัง้น้ี พบว่า ปจัจยัทีเ่ลือกน ามาศึกษาสามารถพยากรณ์ความผนัแปรของความพึงพอใจในการ
ใช้บรกิารได้เพยีงบางส่วนเท่านัน้ ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมกีารศึกษาวจิยักับตวัแปรด้านอื่นๆ เพิ่มเตมิ เช่น 
การเปิดรบัข่าวสาร การรบัรูภ้าพลักษณ์ตราสนิคา้ การยอมรบัเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธ์ฉบับน้ี  ส าเร็จลุ ล่วงได้ด้วยดีเน่ื องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาและก รุณาอย่างสู งจาก                          
รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ที่ไดเ้สียสละ
เวลาให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ               
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศักดิน์รงค ์ทีไ่ดใ้ห้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธท์ุกท่าน อกีทัง้ท าให้ผูว้จิ ัยได้รบัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้ึงคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยให้การ
ท างานในการพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น รวมถึงคณาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่านที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
 ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยให้ก าลังใจในยาม            
เหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลือและแนะน าในการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด  
 สุดทา้ยน้ี ผู ้วจิยัขอใหง้านวจิัยน้ีได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจและผูท้ี่สนใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจน ครูอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธปิระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
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