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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงก์กิ้ง : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ผูใ้ชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้ : กรณีศกึษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  
คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอย 
เชงิพหุ 

ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมเีพศหญงิ อายุ 26-30 ปี สถานภาพ
โสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน การศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000- 30,000 บาท และ
ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็กบัการรบัรูถ้งึประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
 ผลการทดสอบสมมตฐาิน พบว่า  

1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ อายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ ต่างกนั 
2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 
3. ปัจจยัดา้นการรบัรู ้ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน และ 2) ดา้นการรบัรูค้วามง่าย            

ในการใชง้าน 3) การรบัรู้ความเสีย่ง มอีทิธพิลต่อความการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิ้ง กรณีศกึษา ธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 

ดงันัน้ ธนาคารกรุงเทพควรให้ความสนใจในปัจจยัด้านเพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน การรบัรู้ถึงประโยชน์            
ในการใชง้าน และความสะดวกในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ เพื่อสามารถเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารในปัจจุบนัไดง้่ายขึน้ 
  
ค าส าคญั: ความไวว้างใจ การรบัรูค้วามเสีย่ง การตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ 
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Abstract 
 
This research aims to study the Usage Decision On I-Banking Service: A Case Study Of Bangkok Bank 

Public Company Limited In Bangkok Metropolitan Area. The sample in this research is 400 customers who have 
used I-BANKING. A questionnaire was used as the data collecting instruments. Statistics for data analysis were 
the percentage, mean, and standard deviation; while statistics employed for hypothesis testing were the t- test, 
one-way ANOVA, and multiple regression analysis.  

The results of the research found that most of customers were female, aged 26 to 30 years old, single, 
graduated with a Bachelor’s degree, a private company and with an average monthly income of 20,000 to 30,000 
Baht.and Perceived usefulness found that the respondents had the highest perception of perceived usefulness. 
The hypothesis testing’s results 

Consumers with different gender age and monthly income have different service I-Banking 
The factor of trust influenced the usage decisions on the I-Banking Service:  Case Study of Bangkok 

Bank Public Company Limited in the Bangkok Metropolitan Area at the statistically significant levels of 0.01. 
The perception model factor included 1) perceived usefulness 2) perceived ease of use and 3) the factor of risk 
that influenced usage decisions on the I-Banking Service:  Case Study of the Bangkok Bank Public Company 
Limited in the Bangkok Metropolitan Area at statistically significant levels of 0.01.  
 Therefore, Bangkok Bank should pay attention to factors such as Gender, Age, Monthly income, 
Perceived Usefulness of Technology, and Convenience of using such technology in order to access the current 
users more easily 
 
Keyword: Trust, Risk, Decision On I-Banking Service, Perception 
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบนัซึง่เป็นยุคดจิติอล การท าธุรกรรมทางการเงนิสามารถท าได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการฝาก

ถอนเงิน การโอนเงิน การช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะท าที่ธนาคารโดยผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร          
แต่นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมทางการเงนิสามารถกระท าไดอ้กีช่องทางหนึ่ง นัน้คอื “ธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ต”  

Internet Banking หรอื I - banking (ไอ แบงกก์ิง้) คอื ระบบธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ต เป็นการใหบ้รกิารการท า
ธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ของธนาคารทีท่ าไดทุ้กที ่ทุกเวลา ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น สอบถามยอดคงเหลอื โอนเงนิ 
ช าระค่าสาธารณูปโภค พมิพ์รายการเดนิบญัช ีดูรายการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติย้อนหลงั ฯลฯ (เจดิจนัทร์ พลดงนอก , 
2556) โดยผู้ทีส่นใจใชบ้รกิารจะต้องตดิต่อกบัธนาคารของตน เพื่อขอเปิดใชบ้รกิาร รหสัผ่าน ชื่อในการเขา้ใชง้านก่ อน  
ในปัจจุบนัธนาคารต่างๆ มบีรกิารใหลู้กคา้ของธนาคารเลอืกใชห้ลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ ใชบ้ตัร ATM, บตัรเครดติ, 
อนิเตอร์เน็ต แบงค์กิ้งธนาคารผ่านอนิเตอร์เน็ต (Internet-banking) ท าให้การด าเนินชวีติมคีวามสะดวกสบายไม่ต้อง
เดนิทางไปธนาคาร 

ธนาคารที่ให้บรกิารผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้ในปัจจุบนัมหีลากหลายธนาคารทีม่ชี่องทางดงักล่าวเรยีกไดว้่ามกีาร
แขง่ขนัสงูขึน้มาก เพื่อโน้มน้าวและสรา้งความไวว้างใจใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชใ้นบรกิารการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์
ของสถาบนัการเงินนัน้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของขายสนิค้า จองที่พกั ร้านอาหาร ตัว๋ภาพยนตร์ ล้วนนิยมท าผ่านช่อง
ออนไลน์ทัง้นัน้ธนาคารส่วนใหญ่ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัและพยายามพฒันาระบบการท าธุรกรรมออนไลน์ หรอื Internet 
Banking เพิม่มากขึน้ และกระแสของการใชบ้รกิารธนาคารบนอนิเทอร์เน็ตมแีนวโน้มผู้ใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ธนาคาร          
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บนอนิเทอรเ์น็ตจงึกลายเป็นทางเลอืกใหม่ของลกูคา้ของธนาคารในปัจจุบนั ทัง้นี้ธนาคารทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ทางอนิเตอรเ์น็ต
ต่างพยายามปรับปรุงคุณภาพและมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตเพื่อการแข่งขนั และ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้และอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ธนาคารสามารถเพิม่ช่องทาง  
ในการหารายได้ ขยายฐานลูกค้า รกัษาส่วนแบ่งทาง การตลาดเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และยงัช่วยลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิความ ได้เปรยีบทางการแข่งขนัในธุรกจิ สถิติการใช้บรกิารธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร         
ในประเทศไทย พบว่าธนาคารกรุงเทพมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 24% จากจ านวนการใช้บรกิารอนิเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง              
โดย อนัดบั1 เป็นของธนาคารกสกิรไทยมสีว่นแบ่งการตลาดอยู่ที ่40% และธนาคารไทยพานิชยม์สีว่นแบ่งการตลาดอยู่ที ่
40% และ อนัดบั2 ธนาคารกรุงไทย มสี่วนแบ่งการตลาดอยู่ที ่26% จากขอ้มูลเจาะลกึ Engagement คอนเทนต์สุดโดน
ของธุรกิจธนาคารปี 2557  โดยธนาคารกรุงเทพมีนโยบายให้ธนาคารเป็นธนาคารชัน้น าในเรื่องคุณภาพและ
ความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยทีีร่วมถงึการเป็นผูน้ าในการใชร้ะบบเครอืข่ายออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยตลอดจน 
มีพฒันา ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ขึน้มาให้เข้ากบัยุคสมยักระแสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจงึได้เกิดบริการ “บวัหลวง             
ไอแบงก์กิ้ง (I-Banking)” ที่เปิดให้กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาใช้บริการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้เพิ่มช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ โดยลูกคา้สามารถใชบ้รกิารผ่านโทรศพัทม์อืถอื และยงัเพิม่ช่องทางการสมคัรใชบ้รกิารเนื่องจาก
บรกิารธนาคารทางอนิเตอร์เน็ตจะส่งผลใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่ม ลูกค้ามากขึน้และลดต้นทุนการด าเนินการของธนาคาร 
(ธนาคารกรุงเทพ, 2556) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท าธุรกรรมธนาคารบนอินเตอร์เน็ตจะท าให้สถาบันทางการเงินเข้าถึงกลุ่มลูกค้า             
ได้กว้างขวาง แต่กอ็าจจะเกดิความเสีย่งรูปแบบใหม่ๆขึน้เนื่องจากการเขา้ถึงลูกค้าอย่างไร้พรมแดน และขอ้มูลการท า
ธุรกรรมการเงนิจะถูกส่งผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ซึง่อาจจะถูกโจรกรรมขอ้มูล ท าใหเ้พิม่ความเสีย่งต่อชื่อเสยีง การเ สีย่ง
จากการด าเนินงาน และความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ดงันัน้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน้ใจ เชื่อมัน่ในการท าธุรกรรมการเงิน            
บนอนิเตอรเ์น็ต อย่างมรีะบบความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้  ของลกูคา้ เพื่อใหไ้ดร้บัเหตุผล
ที่แท้จริงในการใช้บริการ ไอแบงก์กิ้ง และ เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) น ามาพฒันาเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและวางแผนกลยุทธใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ธนาคารต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
1. เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้แตกต่างกนั 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ ไอแบงก์กิ้ง ของ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

ใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการรบัรู้ความเสี่ยง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อ 

การตดัสนิใจใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
เพื่อศกึษาปัจจยัด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร ไอแบงก์กิ้ง กรณีศกึษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการรบัรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ 2) การรบัรู้             
ความง่ายในการใช้งาน 3) การรบัรู้ความเสี่ยง ที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ ไอแบงก์กิ้ง กรณีศึกษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ (Trust) 

Morgan & Hunt (1994, p. 23) กล่าวว่า ความไวว้างใจมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดั
เพื่อแสดงสมัพนัธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ านวนหนึ่งเกดิความ
เชื่อมัน่โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสตัย์จริงใจ (Integrity) โดยมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิและขนานกบักรอบแนวคดิทางการตลาดทีศ่กึษาเรื่องบุคลกิภาพ และจติวทิยา มูรแ์มน เดสชแ์พนด ์
แลซอลท์แมน กล่าวว่า ความไว้วางใจ คอื ความเต็มใจทีจ่ะวางใจต่อหุน้ส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความ
เชื่อมัน่ ซึง่มกีรอบแนวคดิ คอื การรบัรูว้่าผูบ้รโิภคตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ต่อองคก์รธุรกจิดว้ยความสนใจอย่างทีสุ่ดในระหว่าง
การใช้บรกิารอยู่นัน้ ความเชื่อมัน่ดงักล่าวจะเกดิขึ้น เมื่อผู้บรโิภคพจิารณาผู้ให้บรกิารที่เป็นทางเลอืก 2 ประการ คอื 
ความน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ดและมคีวามซื่อสตัย ์ถูกต้อง จรงิใจอย่างสงู (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992, p. 314 
อ้างในธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, 2551, หน้า 29) สเติร์น กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือพื้นฐานของความสมัพนัธ์ทางการ
ตดิต่อสือ่สารในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ องคก์รจะเป็นตอ้งเรยีนรูท้ฤษฏคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิความคุน้เคยเพื่อครองใจลกูคา้ 
(Stern,1997, pp. 7-17 อา้ง ใน วรารตัน์ สนัตวิงษ์, 2549, หน้า 18) 

ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)  
เดวสิ (Davis, 1989) ไดค้ดิคน้และพฒันา แบบจ าลองดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีขึน้มาซึง่เป็นทฤษฎทีีน่ิยมใช้

ในปัจจุบนั เพื่ออธบิายพฤตกิรรมการยอมรบัของบุคคลระบบเทคโนโลย ีหรอืสารสนเทศใหม่มาใช ้การท าความเขา้ใจ          
ในเทคโนโลยแีละการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรบัเทคโนโลย ีแลว้น าเทคโนโลยมีาใชใ้นชวีติประจ าวนั  

ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เจตนาหรือ 
ตัง้ใจใช ้(Behavioral intention to use) ขึน้กบัการรบัรู ้2 เรื่อง คอื 

การรบัรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง ระดบัความเชื่อของผู้ใช้งานที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการ
พฒันาขึน้มาเพื่อใหเ้กดิความง่ายไม่ซบัซ้อน และไม่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ ต่อการเรยีนรู้ที่จะใชง้าน การรบัรู้
ความง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อการใชร้ะบบ (Agarwal & Prasad, 1999;Davis, Bagozzi & Warshaw,1989; 
Jackson, Chow & Leitch, 1997; Venkatesh,1999) 

การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูว้่าระบบสารสนเทศทีน่ ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กดิประโยชน์
ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบสารสนเทศ (Agarwal & Prasad, 1999; Davis et al.,1989; 
Jackson et al., 1997;Venkatesh, 1999) สร้างความพงึพอใจของผู้ใชใ้ห้สามารถใชง้านได้อย่างสะดวก ดงันัน้การรบัรู้
ประโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัทีบ่่งชีถ้งึความตัง้ใจใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 ทฤษฎีการรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) Martin และ Camarero (2008) กล่าวว่า ความเสีย่งเป็นปัจจยั 
ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ สนิคา้หรอืบรกิารของลกูคา้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 
ปัจจยั ส าคญัต่อการตดัสนิใจของลูกค้าในการซื้อสนิค้าและบรกิาร คอืการรกัษาความปลอดภยัในระหว่าง การซื้อขาย 
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และการรกัษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ โดยลูกคา้จะเกดิการรบัรูค้วามเสีย่งในระดบัทีต่ ่า หากผูใ้หบ้รกิารไดม้กีารน าเสนอ
ขอ้มูลทีค่รบถ้วนและชดัเจน ดงันัน้สามารถกล่าวไดว้่าการรบัรูค้วาม เสีย่งขึน้อยู่กบัระบบรกัษาความปลอดภยั และการ
เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ รวมถงึ น าเสนอขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารที่ครบถว้น 

การประเมนิความเสีย่งของผูบ้รโิภค เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามยุ่งยากเพราะขึน้อยู่ปจจัยัหลาย ประการ เช่น ค่านิยม 
มาตรฐานของแต่ละบุคคลหรอืแต่ละสงัคม เป็นตนั ว่าจะก าหนดระดบัความเสีย่ง ทีย่อมรบัไดไ้วท้ีร่ะดบัใด โดยพฤตกิรรม
ทีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่   

1) การหลกีเลี่ยงความเสีย่ง หมายถงึ การที่ไม่ได้มกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกดิขึน้กบั
ความเสีย่งอื่นๆ หรอืประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากความเสีย่งนัน้ ขัน้ตอนการวเิคราะหจะ ขึน้กบัเงื่อนไขต่างๆ ทางสงัคม เช่น 
เจตคต ิและความเชื่อ เป็นตน้  

2) เปรยีบเทยีบความเสีย่งทีป่ระมาณการไดก้บัค่าความเสีย่งมาตรฐาน เน่ืองจากในความเป็น จรงิไม่ว่าเราจะท า
กจิกรรมใดๆ ย่อมต้องมคีวามเสีย่งอยู่แล้ว การประเมนิความเสีย่งนี้มหีลกัในการ พจิารณาว่า ถ้าความเสีย่งที่เกดิจาก
กจิกรรมทีพ่จิารณาน้อยกว่าระดบัความเสีย่งมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้จะเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

3) การประเมนิความเสีย่ง โดยพจิารณาจากค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ เพื่อใช้ในการป้องกนัไม่ให้ ความเสีย่งนัน้
เกดิขึน้   

4) การประเมินความเสี่ยง โดยตัดสินใจจากผลตอบแทนที่ได้รับจากความเสี่ยงนัน้ๆ เช่นในการเดินทาง            
บนทอ้งถนน ถา้ขบัรถยนตเ์รว็เกนิก าหนดหรอืการขบัขีม่อเตอรไ์ซดม์คีวามเสีย่งต่อการ เสยีชวีติสงู แต่ไดร้บัผลตอบแทน 
คอื ประหยดัเวลา ถงึจุดหมายเรว็ 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื กลุ่มลูกค้าใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)            

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศหญงิและเพศชาย เนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช้
วิธีการเลือกตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาด          
จากสดัสว่น กลุ่มตวัอย่างโดยการใชส้ตูรของทาโรยามาเน (Yamane,1967,p.886) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน้ 95% และยอมให้
มคีวามคาดเคลื่อนได ้5%ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และส ารองจากความผดิพลาด
จากการเก็บข้อมูลจ านวน 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บขอ้มูลทัง้สิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื               
ในการศกึษากลุ่มตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 4 สว่น คอื เครื่องมอื

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 4 สว่น  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามทางดา้นประชากรศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษาสุงสุด และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประกอบดว้ยแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบ
ปลายปิด จ านวน 6 ข้อ และมีระดบัการวดัขอ้มูล ดงัต่อไปนี้ เพศ ระดบัการวัดขอ้มูลประเภท นามบญัญตัิ (Nominal 
Scale) อายุ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภท เรยีงล าดบั (Ordinal Scale) สถานภาพ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภท นามบญัญตั ิ
(Nominal Scale) ระดบัการศกึษาสูงสุด ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท เรียงล าดบั (Ordinal Scale) อาชีพ ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท เรยีงล าดบั (Ordinal 
Scale)  
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ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีค าถามแบบ           
ปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ และ มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภท อนัตรภาค (Interval scale) แบบ Likert-scale 5 ระดบั 
   ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกีย่วกบัการรบัรู ้การยอมรบัเทคโนโลย ีต่อการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคาร
กรุงเทพ (จ ากัด)มหาชน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงการใช้งานง่ายและการรับรู้ความเสี่ยง 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด จ านวน 12 ขอ้ และมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภท อนัตรภาค (Interval 
scale) แบบ Likert Scale 5 ระดบั 
   ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบั การตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ ประกอบดว้ย แบบสอบถามทีม่ี
ค าถามแบบปลายปิด จ านวน 4 ขอ้ มรีะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบ Likert Scale 5 ระดบั 
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย เพื่อทดสอบและน าผลแบบสอบถามที่ได้ไปหาคุณภาพ            
ของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั วเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า 
(Alpha - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544)               
โดยผลการทดสอบความเชื่อมัน่ จากงานวจิยัพบว่า มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.962 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.7  
 
ผลการวิจยั  
            ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด มอีาชพี 
พนกังานบรษิทัเอกชน การศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000- 30,000 บาท  

ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน (Trust) พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อความไวว้างใจ 
ของผูใ้ชง้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มคีวาม
เชื่อมัน่ในธนาคารทีท่ าธุรกจิผ่านระบบไอแบงกก์ิง้ เป็นบรกิารธุรกรรมทางการเงนิทีม่คีวามน่าเชื่อถอื เป็นบรกิารธุรกรรม 
ทางการเงนิที่มคีวามแม่นย าทุกครัง้ ไม่รู้สกึกงัวลเมื่อต้องกรอกข้อมูลส่วนตวั เมื่อท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านบริการ           
ไอแบงกก์ิง้   

ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ (Perceived Usefulness) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการรบัรู ้
ถงึประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่  
ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการท าธุรกรรมในรูปแบบเดมิ เช่น ค่าเดนิทางมาธนาคาร เป็นต้น ช่วยใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ 
ในการท างาน ช่วยใหท้ าธุรกรรมทางการเงนิได้รวดเรว็มากขึน้ ท าธุรกรรมต่างๆ ให้ง่ายขึน้ ส าหรบัการท าในสิง่ทีท่่าน  
ตอ้งการท าและอาจจะมปีระโยชน์อย่างมากในชวีติของท่าน  
 ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ    
การรบัรู้ความง่ายอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้  ไดแ้ก่  
ในขอ้รูปแบบของบรกิารไอแบงกก์ิง้ตรงต่อความต้องการในการใชง้าน รูปแบบของบรกิารไอแบงกก์ิง้ง่ายต่อการใชง้าน  
สะดวกสบายไม่ซบัซ้อน อีกทัง้ข ัน้ตอนในการใช้บริการไอแบงก์กิ้งง่าย โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน และกรณีเกดิความ
ผดิพลาดในการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ ท่านสามารถแจง้และแกไ้ขปัญหาไดง้่าย  

การรบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived Risk) ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการรบัรูค้วามเสีย่งอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้  ได้แก่ บรกิารไอแบงก์กิ้ง มรีะบบ             
ทีป่ลอดภยัจากการโจรกรรมทรพัยส์นิผ่านอนิเทอรเ์น็ต ท่านคดิว่าการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ อาจเกดิปัญหาขดัขอ้งระหว่าง
การด าเนินการในการท าธุรกรรมการเงนิบนอนิเทอรเ์น็ต มคีวามเสีย่งต ่าทีข่อ้มลูการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้จะรัว่ไหลออกไป
ภายนอก  

การตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ 
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ไอแบงกก์ิง้ เพราะเมื่อมกีารเปรยีบเทยีบกบับรกิารของธนาคารอื่นแลว้ บรกิารไอแบงกก์ิง้นัน้ตรงกบัความต้องการของ
ท่านมากทีส่ดุ ตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ เพราะสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต ทีใ่ชผู้ม้ชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร์ 
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เช่น ดารา นักแสดง จะใช้บริการไอแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตัดสนิใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง เพราะโปรโมชัน่
กจิกรรมสง่เสรมิการตลาด เช่น การสะลมแตม้ สว่นลด แลกของก านลั  

ส าหรบัการทดสอบสถติเิชงิอนุมาน พบว่า 
1. สถานภาพ อาชพี และระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารไอแบงก์กิ้งที่ ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั   

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ มค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.180 (T = 4.181, Sig. = 0.000) 
ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวกและยอมรบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้

3. ปัจจยัด้านการรบัรู้ (Perception) ประกอบด้วย 1) ด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ 2) การรบัรู้ 
ความง่ายในการใช้งาน 3) การรบัรู้ความเสี่ยง ที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ ไอแบงก์กิ้ง กรณีศึกษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จาก 
การใช้งาน เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง มค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐานเท่ากบั  
0.068 (t = 3.632, Sig. = 0.000)  2) ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ไอแบงกก์ิง้ มค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.143 (t = 5.370, Sig. = 0.000) 3) ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง  
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง มีค่าสมัประสิทธิค์วามถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.822              
(t = 32.926, Sig. = 0.000) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก และยอมรบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ 
  
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ทีป่ระกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการไอแบงก์กิ้งประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อ            
การตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์             
(2550, P.41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่เป็นลกัษณะ
ส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009)               
ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factor influencing consumer behavior)             
การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ดงันัน้ ธนาคารกรุงเทพควรจะมกีารน าข้อมูล            
ที่ได้มปีรบัปรุงขอ้มูลเพื่อมาเจาะกลุ่มเป้าหมายเดมิให้มากขุน้หรอืเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อสร้งฐานลูกค้าให้หนัมา
เลอืกใชบ้รกิารไอแบงก์ิง้ของธนาคารกรุงเทพมากยิง่ขึน้ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ : กรณีศกึษา
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) 
เป็นปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง ซึ่งมีอิทธิพลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก โดยสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พศิุทธิ ์อุปถมัภ ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกจิผ่านสือ่สงัคมออนไลน์สง่ผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่า ความไว้วางใจและลกัษณะธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ด้าน ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและด้านการบอกต่อส่งผลต่อความความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิต              
ที่ระดบั .05 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ มะลิวลัย์ แสงสวสัดิ ์(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัความเชื่อมัน่และ            
ความภกัด ีที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิค้า กรณีศกึษาห้างสรรพสนิค้าชัน้น าในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัความเชื่อมัน่ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้น ความไวว้างใจ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ารและปัจจยัความภกัด ี
ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดา้นความพงึ พอใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ
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ทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ธนาคารกรุงเทพควรจะสรา้งความไวว้างใจเพื่อใหก้ลุ่มลกูคา้มคีวามมัน้ใจในการใชบ้รกิารอย่างเชื่อมัน่
ว่ามจีะความแม่นย าของขอ้มลู และความถูกตอ้งของการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้อยู่เสมอ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการรบัรู ้(Perception) ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และ 2) 
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 3) การรบัรูค้วามเสีย่ง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า 

สมมตฐิานที ่3.1 ปัจจยัดา้นการรบัรู ้(Perception) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงก์กิ้ง : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร            
ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรู้  ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) เป็นปัจจยั 
ทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่มี
อทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคัจริา นิลเกษม (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การใชบ้รกิารธนาคารบนอนิเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใน เขตอ า เภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วาม
ง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อมิอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจใช ้บรกิารธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ตอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพืน้ที่กรุง
เทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการรบัรู้เกี่ยวกบัระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ด้านการยอมรบัเทคโนโลยเีกี่ยวกบัการรับรู้
ประโยชน์ต่อการใช้งาน และการรบัรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการช าระเงนิผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 นอกจากนี้พบว่า ปัจจยัการรบัรูเ้กีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสด์า้นการรบัรู้
ความเสีย่งมผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05 และปัจจยั           
การรบัรูเ้กีย่วกบัระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสด์า้นความไวว้างใจมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05 และสุดท้ายยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐาวรา หวงัสมบูรณ์ด ี(2553) ได้ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการยอมรบัอนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ ของพนักงานธนาคารยูโอบ ีส านักงานใหญ่ พบว่า ปัจจยั
ด้านการรบัรู้ถงึการใชง้านง่าย  การรบัรู้ถงึประโยชน์จากการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงค์กิง้ มกีารยอมรบัอนิเทอรเ์น็ต
แบงค์กิ้ง ของพนักงานธนาคารยูโอบี ส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดงันัน้ธนาคารกรุงเทพ             
ควรจะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาดา้นการรบัรู้ประโยชน์ในการใชง้าน เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เหน็แลว้ มาใชจ้ะ 
มคีวามสะดวกกว่าการใชร้ปูแบบเดมิๆทีต่อ้งเดนิทางมาทีธ่นาคาร และเป็นการประหยดัเวลาไปอกีทาง 

สมมตฐิานที ่3.2 ปัจจยัดา้นการรบัรู ้(Perception) ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่มอีทิธพิลกบั
ตวัแปรตามในเชงิบวก โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก พลาบลูย ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมและ
เทคโนโลย ีการใช้เทคโนโลย ีและพฤติกรรมผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรม            
ทางการเงนิผ่าน ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรฐับาลไทย พบว่า ดา้นการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้ ส่งผลต่อการตัดสนิใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรฐับาลไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน                
แอพพลเิคชนัของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื ได้แก่ ด้านการรบัรู้
ประโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชนั 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสดุทา้ยยงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริสิดุา 
รอดทอง (2556) ได้ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในกลุ่ม
สมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์ และด้านการรบัรู้ความง่าย มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการดาวน์โหลด         
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โมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ ดังนัน้ธนาคารกรุงเทพควรจะน าข้อมูลมาปรบัปรุงพฒันาเพื่อสร้างการรับรู้ว่าถ้าใช้ไอแบงก์กิ้งจะท าให้             
กลุ่มลกูคา้รบัรูว้่าถา้ใชแ้ลว้สามารถใชบ้รกิารไดง้่าย และสะดวกในการใชง้าน 

สมมตฐิานที ่3.3 ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived Risk)  จากสมมตฐิานทีว่่า ปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง 
(Perceived Risk)  มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวี ีซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริภา รุ่งเรอืงศกัดิ ์(2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการยอมรับและการรบัรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุต าแหน่ง 
(Location-based Services: LBS) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า าการยอมรบัเทคโนโลยดีา้น การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และด้านการรับรู้ถึงขัน้ตอนการใช้งานที่ง่าย (Perceived Ease of Use) ส่งผล
ทางบวกต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุต าแหน่ง (Locationbased Services: LBS)ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร และการรบัรู้ความเสีย่ง(Perceived Risk) ด้านความปลอดภยัและด้านขอ้มูลส่วนตวัของผู้ใช้บริการ
ส่งผลทางลบต่อความไว้วางใจในการใช้ บรกิารระบุต าแหน่ง (Location-based Services: LBS)ของผู้ใช้บรกิารในเขต
กรุงเทพมหานครอย่าง มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารชิาต ประภาสยั (2557) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูถ้งึความเสีย่ง และการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การรบัรูถ้งึความเสีย่ง และการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ธนาคารกรุงเทพควรจะสรา้งความปลอดภยัในการใหบ้รกิารว่าปลอดภยัและไม่มขีอ้มลูของ
ลกูคา้รัว่ไหลไปยงับุคคลอื่นๆ สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในใจของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย การตัดสินใจใช้บริการไอแบงก์กิ้ง : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ด้านประชากรศาสตร ์
ผูพ้ฒันาระบบการบรกิารไอแบงกก์ิง้/นักการตลาด/บรษิทั ควรจะมุ่งเน้นเนื้อหาของคอนเทนต์ใหต้อบโจทยก์บั

ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นกลุ่มผูห้ญงิมากยิง่ขึน้ โดยอาจจะมกีารเพิม่คอนเทนต์ในส่วนของ ทีเ่กีย่วกบัความสะดวกสบาย ดงึดูด
ความสนใจ การท าโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเป็นการรกัษากลุ่มผูใ้ชบ้รกิารนี้ใหใ้ช้บรกิารไอแบงก์กิง้ ต่อเนื่องในอนาคต และ           
ยงัสามารถเพิม่ฐานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บรกิารทีเ่ป็นเพศหญงิและมอีายุในช่วง 31 ปีขึน้ไป  รวมถึงการอพัเดตระบบใหม้ี
ความทนัสมยัเพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มหลกัต่อไป แต่ผูพ้ฒันาบรกิารไอแบงกก์ิง้ ควรจะหาคอนเทนตท์ีต่อบโจทยก์บั
ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศชาย เพื่อเป็นการขยายกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารใหเ้พิม่ขึน้  

2. ด้านความไว้วางใจ 
ผลการศกึษาปัจจยัด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน (Trust) ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง 

กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน (Trust) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพจ ากดั(มหาชน) โดยคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นความไวว้างใจ
ของผู้ใช้งาน มผีลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย เท่ากบั 0.180 (β = .180**) และด้านความ
ไวว้างใจของผูใ้ชง้าน(Trust) ยงัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้เป็นล าดบัที ่4 

เนื่องจาก ในปัจจุบนัธนาคารบนอนิเทอรเ์น็ตมคีวามเขา้ถงึง่าย และมกีารแขง่ขนัตลอดเวลา ความไวว้างใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารจงึถงึว่ามคีวามส าคญัมากในการเขา้ใชบ้รกิารของธนาคารนั ้นๆ โดยเกดิจากความเชื่อมัน่ ไวว้างใจในการให้
ขอ้มลูสว่นตวัแก่ธนาคารนัน้ๆ  
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ดงันัน้ ผู้พฒันาระบบบรกิารไอแบงก์กิ้ง จงึควรจะหาวธิกีารให้ขอ้มูลในความปลอดภยั สร้างความน่าเชื่อถือ
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารอยตูลอดเวลา ทัง้นี้หากบรกิารไอแบงกก์ิง้เป็นทีค่วามน่าเชื่อถอื ไวว้างใจได ้กจ็ะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารนึกถงึ
บรกิารไอแบงกก์ิง้เป็นอนัดบัแรก และท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

3. ด้านการรบัรู ้ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน  
ผลการศกึษา ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์

ในการใชง้าน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยคดิเหน็ของ
ผูใ้ชบ้รกิารใน ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน ยงัมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ เป็นล าดบัที ่4 

โดยในด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็ว่า การใช้บรกิารไอแบงก์กิ้ง ท าให้ผู้ใชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารธุรกรรมการเงนิบนอนิเทอรเ์น็ตได้หลากหลาย  
รบัรูข้อ้มลูอดัเตดและทนัเหตุการณ์ในอนาคต  

เนื่องจากการทีบ่รกิารไอแบงกก์ิง้ มกีารเชื่อมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต ซึง่การที่บรกิารไอแบงกก์ิง้ มกีารอดัเตด
ขอ้มลูต่างๆและการใหข้อ้มลูขา่วสารจงึเป็นประโยชน์ทีผู่ใ้ช้บรกิารไอแบงกก์ิง้จะไดร้บัขอ้มลูในการเขา้ระบบอยู่ตลอดเวลา 
 ดงันัน้หากบรกิารไอแบงกก์ิ้ง ต้องการฐานขอ้มูลในการให้ระบบการเพิม่ขึน้ในการใหบ้รกิารทางการเงนิที่ทนัสมยัและ             
มกีารอพัเตดตลอดเวลา  

4. ด้านการรบัรู ้ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน   
ผลการศกึษาดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามงา่ย 

ในการใชง้าน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงก์กิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยคดิเหน็ 
ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน  
ยงัมอีทิธพิลต่อต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ เป็นล าดบัที ่2 

โดยในดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การใช้การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
ไอแบงกก์ิง้ไม่ไดม้ขี ัน้ตอนยุ่งยากและซบัซอ้น ทัง้ในการใชง้านและการดาวน์โหลด    

เนื่องจาก เพียงผู้ใช้บริการมีสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทนัที อีกทัง้            
คอนเทนต์ในบรกิารไอแบงก์กิ้งกม็กีารแยกหมวดหมู่ของรายการไว้เรยีบร้อยแล้ว เพยีงแค่ผู้ใช้บรกิารกดเลอืก กจ็ะมี  
รายการขึน้มาพรอ้มทัง้รายการทีม่กีารอพัเดตล่าสดุ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารง่ายต่อการใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้  

ดงันัน้ หากทางบรกิารไอแบงกก์ิง้ตอ้งการท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูค้วามง่ายในการใช้บรกิารไอแบงกก์ิง้มากยิง่ขึน้  
ผูพ้ฒันาควรจะพฒันาบรกิารไอแบงกก์ิง้ใหร้ะบบมคีวามเขา้ถงึไดง้่าย และสามารถใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
นัน้รูส้กึว่าน่าทีจ่ะใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ 

5. ด้านการรบัรู ้ด้านการรบัรูค้วามเส่ียง  
  ผลการศกึษาปัจจยัการรบัรู้ความเสีย่ง (Perceived Risk) พบว่า ปัจจยัการรบัรู้ความเสีย่ง (Perceived Risk)             
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 
ในด้านการรบัรู้ความเสีย่ง (Perceived Risk)  มผีลรวมอยู่ในระดบั มากและด้านการรบัรู้ความเสีย่ง (Perceived Risk)  
ยงัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไอแบงกก์ิง้ เป็นล าดบัที ่1 

โดยในดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived Risk) ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การใชบ้รกิารไอแบงก์
กิง้ยงัมคีวามเสีย่งเรื่องขอ้มลูการเงนิทีอ่าจจะสญูหาญ หรอืรัว่ไหลออกไปจากระบบไอแบงกก์ิง้ 

เนื่องจาก บรกิารธนาคารบนอนิเทอร์เน็ตนัน้ยงัมีกผีิดพลาดอยู่ในบ่อยครัง้ อกีทัง้ยงัมขี่าวสารที่ส่งผลลบต่อ            
การใชบ้รกิารธนาคารบนอนิเทอรเ์น็ต ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความกงัวลในการใชบ้รกิารธนาคารอนิเทอรเ์น็ตอยู่บ่อยครัง้ 

ดงันัน้ หากผูพ้ฒันามกีารพฒันาใหร้ะบบมคีวามปลอดภยัเพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรู้ความเสีย่ง ในการใชบ้รกิาร
ไอแบงกก์ิง้ และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้อกีดว้ย 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต์ อาจารยท์ีป่รกึษา

สารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์  ในการให้ค าปรกึษา  ค าแนะน าที่มคีุณค่า  
ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัรู้สกึ
ซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ณักษ์ กุสสิร์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์  
ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยั
ชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ ทัง้ในทาง
ทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็น
ก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีใ่หก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา รวมถงึผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิด้เอ่ยถงึมา           
ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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