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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส และ
ศึกษาความแตกตางของทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได กลุม
ตัวอยางมีจํานวน 214 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-Test คา F-Test (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูตามวิธีของ Sheffe’s  
 ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุอยูระหวาง 41-50 ป 
รองลงมา 30-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีรองลงมา การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รายไดอยูระหวาง 
10,001-25,001 บาท/เดือน รองลงมา 25,001-50,001 บาท/เดือน ตําแหนงหนาท่ีอยูในระดับปฏิบัติการ 
รองลงมา หัวหนาฝาย/แผนก ชองทางการใชบริการคือ เอทีเอ็ม/ATM รองลงมา บริการเคร่ืองปรับสมุด   
คูฝากอัตโนมัติ ธนาคารท่ีใชบริการคือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) รูปแบบการใชบริการคือ เบิกเงินสด รองลงมา โอนเงิน/ฝากเงิน พฤติกรรมการใชบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสคือใชบริการ ATM 3-4 คร้ัง/เดือน รองลงมา เคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ 1-2 
คร้ัง/เดือน  สวนคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมี 4 ดาน        
ในภาพรวมอยูในระดับดีทุกดานเรียงลําดับตามคาเฉล่ียไดแก ดานประโยชน ดานคุณภาพและบริการ  
ดานประชาสัมพันธและดานความปลอดภัย 
 ผลการเปรียบเทียบหาความแตกตางของทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสในภาพรวมพบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพศชายหญิง อายุ ระดับการศึกษาและรายได 
แตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
แตเมื่อวิเคราะหรายดานพบวาพนักงานเพศชายและหญิงมีทัศนคติในดานการประชาสัมพันธ และ     
ดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0. 05 และ 0. 01 ตามลําดับ โดยดาน
การประชาสัมพันธพบวา เพศหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวาเพศชาย  ดานความปลอดภัย พบวาเพศชาย
มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวาเพศหญิง และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศคติในดานความปลอดภัย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0. 01 โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวาระดับปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนดานคุณภาพและ
บริการและดานประโยชนพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน        บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา  2554  

ลายมือชื่อนักศึกษา .......................................... 

ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ..........................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  จ 

52601722 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEY WORDS : ATTITUDES / BUSSINESS / ELECTRONIC BANKING 

 ATTITUDES TOWARDS ELECTRONIC BANKING BUSINESS OF THE STATE 

ENTERPRISE EMPLOYEES IN MUANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.  INDEPENDENT 

STUDY ADVISOR : VIROJ JEDESADALUG, Ph.D.  137 pp. 

 

 The objectives of the research were to study the behaviors in using electronic banking 
and to study differences in the attitudes towards e-banking of the state enterprise employees in 
Muang District, Songkhla Province, based on such variables as gender, age, educational level 
and income.  The sample for the study consisted of 214 respondents and the study utilized a 
questionnaire as the instrument used in the study.  The data were analyzed by such statistics as 
percentage, arithmetic means, standard deviations, a t-test, an F-test One-Way (ANOVA) and 
Sheffe’s pair comparison   The findings of the study reveal the following. 
 The majority of the respondents are males with the age range of 41-50 years old, 
followed by those who are in the 30-40 age group.  Most of the respondents are bachelor 
degree graduates, followed by those who have the educational level lower than a bachelor 
degree.  They earn an income between 10,001-25,000 Baht/month, followed by those who 
have the income between 25,001-50,000 Baht/month.  Most officials at the operational level, 
followed by those who are chiefs of division/department.  Most frequent transaction in the e-
banking service is conducted through ATM, followed by passbook updating and automatic 
depositing.   Most respondents use the service provided by Krung Thai Bank, followed by 
Bangkok Bank in the following modes: cash withdrawal, money transfer/cash deposit.   They 
use the ATM transaction 3-4 times a month, followed in term of frequency by passbook 
updating 1-2 times a month.  The overall attitudes towards e-banking are high in all four 
aspects, arranged in descending order as the following: utility, quality and service, public 
relations and security.  
 A comparison of the attitudes towards e-banking reveals that male employees with 
differing age, educational level and income show no significant differences in their attitudes 
toward e-banking   By individual aspects, it is found that male and female employees show a 
significant difference of the attitudes towards public relations and security at the 0. 05 and  
0. 01 levels, respectively   Furthermore, the females show a higher attitude towards the public 
relations than do males; the males show a higher attitude towards the security than do 
females   It is also found that employees with differing levels of education show a difference in 
their attitude towards security at the 0. 01 level, i e employees who hold an educational level 
lower than the bachelor degree show a higher level of attitude towards security than those 
who hold a bachelor degree or higher.  In addition, there are no significant differences in 
terms of attitudes regarding quality, service and functionality of e-banking.   
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 การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดีจาก 

อาจารย ดร. วิโรจน  เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ อาจารย ดร. สวรรยา ซื่อเลื่อม 

และ อาจารย ดร. ธีรพงษ บัวหลา ที่กรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาและแนะนํา ผูวิจัยรูสึกเปน

พระคุณอยางยิ่ง  จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. สุธรรม รัตนโชติ และคุณวีรวุฒิ  สุวรรณรัศมี ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญ

จนวนิช  จังหวัดสงขลา  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยในคร้ังนี้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบุคคลอื่นที่ใหความชวยเหลืออํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ อีกหลายทานซึ่งไมสามารถเอยนามในที่นี้ไดหมด 

 สุดทายนี้  ขอขอบพระคุณผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ทุกทาน  ที่รวมเปนกลุมทดลองใชเคร่ืองมือวิจัยตลอดจนกลุมตัวอยางที่กรุณาให

ความรวมมือในดานขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จไดทันภายในเวลาที่

กําหนด 
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