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ตัวอยางมีจํานวน 214 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-Test คา F-Test (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบ
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อิเล็กทรอนิกสในภาพรวมพบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพศชายหญิง อายุ ระดับการศึกษาและรายได 
แตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
แตเมื่อวิเคราะหรายดานพบวาพนักงานเพศชายและหญิงมีทัศนคติในดานการประชาสัมพันธ และ     
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มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวาเพศหญิง และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศคติในดานความปลอดภัย
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มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวาระดับปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนดานคุณภาพและ
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 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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การปฏิสัมพันธและการส่ือสารในยุคสมัยของโลกาภิวิวัตน องคการตาง ๆ ไดนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับหนวยงานมากข้ึน และนับวันเทคโนโลยีตาง ๆ จะเขามามี

บทบาทอยางมากเกือบจะทุกดานกับคนในสังคมยุคนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการธนาคารซ่ึง

ปจจุบันไดปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบของธนาคารอิเล็กทรอนิกสโดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อเขามาชวยในงานดานการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความสะดวก ประหยัด

ตนทุนทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ  โดยไมมีขอจํากัดทั้งดานเวลาและสถานท่ี  

 การธนาคารถือไดวาเปนหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนตาง ๆ นับจาก

อดีตเมื่อป พ.ศ.2526 เปนตนมา ธนาคารไดมีการสรางมิติใหมของธนาคารอิเล็กทรอนิกสใน

เมืองไทยดวยการเปดใหบริการเงินดวน ATM (Automatic Teller Machine) เปนการวางรากฐาน

การบริการทางการเงินและเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย

เทานั้น แตหากยังมีผลอยางสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการถือเงินสดของคนไทย จาก

เดิมที่มักจะเก็บเงินสดติดตัวไวเปนจํานวนมาก ๆ เกินความจําเปนในแตละชวงลูกคาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยการนําเงินไปฝากธนาคารมากข้ึนและถอนไปใชเทาที่จําเปนในแตละคราว ตอมาได

มีการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสียงพูดประสานกับเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลทาํให

เกิดบริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele Banking) สามารถสอบถามขอมูลเบ้ืองตนดานสินเชื่อ

บุคคลได โดยมีโปรแกรมสําเร็จรูปบริการคํานวณวงเงินสินเชื่อที่สอดคลองกับรายได หรือการ

ใหบริการขอมูลบัตรเครดิต เปนตน และดวยเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและดาน

โทรคมนาคมจึงเกิดการใหบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง (Internet Banking) ทําใหสามารถคนผล

การเดินบัญชี (Statement) การโอนเงิน ชําระสินคาและบริการ ตอมามีการใหบริการธนาคารผาน

มือถือ (Mobile Banking) ที่สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน เปนการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสามารถทดแทนการทําธุรกรรมตาง ๆ แทนการเดินทางไปสาขาของ

ธนาคารที่ใหบริการไดและสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดหลากหลาย
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รูปแบบเทาที่ความสามารถของเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ตจะทําได การใหบริการรูปแบบใหมที่

นําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานชวยเพิ่มประสิทธิภาพและมีคุณประโยชนตาง ๆ เชนในดาน

ธุรกิจเปนการขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากข้ึน ในดานการดําเนินงานสามารถที่จะควบคุมตนทุน

และคาใชจายในการดําเนินงานและสามารถสรางรายไดจากคาธรรมเนียมของผูใชบริการ และยัง

เปนชองทางในการนําเสนอขายผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ไดอีกดวย ในดานคุณประโยชนของ

ลูกคาจะไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการใชบริการ โดยไมจํากัดทั้งเร่ืองเวลาและเร่ือง

สถานที่ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2552 : 40)  

 การกาวสูการแขงขันทางการคาเสรี ธนาคารพาณิชยไทยตองเรงพัฒนาเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงในการทําธุรกิจรูปแบบใหมจากเดิมที่มุงเนนเร่ืองของขนาดและปริมาณไดเปล่ียนเปน

มุงเนนเร่ืองของคุณภาพและบริการแทนวัตถุประสงคหลักคือการลดตนทุนในการดําเนินการและ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยตางประเทศในระดับสากลได 

และยังสามารถชวยลดตนทุนการดําเนินการและเพิ่มรายไดในระยะยาว โดยการนําเอาเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการบริการดานตาง ๆ แบบครบวงจรที่เรียกวา ธนาคารอิเล็กทรอนิกส โดยนําเอา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและมีระบบความปลอดภัยสูงมาใชกับบริการตาง ๆ ของธนาคาร 

เชน ระบบ “อีคอมเมอรซ” (E-commerce) เขามาใชในเชิงของการคาและการติดตอทางธุรกิจผาน

อินเทอรเน็ตเพื่อขยายชองทางการตลอดใหครอบคลุมไปทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับเปน

จุดเร่ิมตนของการขยายการใหบริการระบบการหักบัญชีและบริการบัตรเครดิตตาง ๆ ของธนาคาร

แบบออนไลน (Online) ผานระบบเชื่อมโยงการชําระเงินและตัดบัญชีทางอินเทอรเน็ต (Payment 

Gateway) ธุรกิจอีคอมเมอรซของเอกชนโดยเฉพาะการติดตอระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (B to B : 

Business to Business) และระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (B to C : Business to Consumer) บริการ

สอบถามอัตราแลกเปล่ียนหรืออัตราดอกเบ้ียฝากและเงินกู ดําเนินงานภายใตระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหลูกคาสามารถประกอบธุรกรรมทางเงินจากบริการตาง ๆ ไดดวย

ตนเอง ไมซับซอน สะดวก รวดเร็ว โดยไมตองมีพนักงานของธนาคารคอยใหบริการ (ธนาคารไทย

พาณิชย 2547 : 26-30) ธนาคารอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทในการชวยลดปญหาความลาชา

ในการจะเดินทางมายังธนาคารธนาคารโดยตรงโดยเฉพาะกลุมคนทํางาน นักธุรกิจ ผูบริหารที่ให

ความสําคัญกับเวลา  

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาธนาคารอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทกับผูใชบริการที่อยู

ในวัยทํางานมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพนักงานรัฐวิสาหกิจในอําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการแกประชาชนจํานวนมาก และตองทํางานแขงกับเวลา 
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ประกอบกับในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ยังไมมีการใหบริการธนาคารในหางสรรพสินคา และ

พนักงานเหลานี้สวนใหญเวลาเลิกงานมักจะเปนเวลาที่ธนาคารปดใหบริการไปแลว และเล็งเห็นวา

ปจจุบันธนาคารไดมีการพัฒนาใหบริการหลายชองทางซ่ึงเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชบริการมาก

ยิ่งข้ึน สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เลือกมาเปนกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ การใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสจึงเปนบริการอีกทางเลือกหนึ่งที่นาจะเขามามีบทบาทมากข้ึนกับกลุมพนักงาน

เหลานี้ที่จะนําไปใชประโยชนได 

 ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงไดศึกษาทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยที่ไดรับ

สามารถเปนประโยชนแกผูใหบริการ ผูกําหนดนโยบาย หรือผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจจะไดทราบ

ถึงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานเหลานี้วามีทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหผูเกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยนี้ไป

ปรับปรุงหรือประยุกตใชไดตามความเหมาะสมตอไป 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในเขตเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

 2. เพื่อศึกษาความแตกตางของทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. พนักงานเพศชายหญิงมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

 2. พนักงานที่มีอายุตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

 3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

 4. พนักงานที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
  การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพฤติกรรมการใชธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสผาน 6 ชองทาง ไดแก เอทีเอ็ม/ATM, บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับ

อัตโนมัติ (Tele Banking), บริการธนาคารผานอินเทอรเน็ต (Internet Banking), บริการธนาคาร

ผานมือถือ (Mobile Banking), ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit Machine) และเคร่ืองปรับสมุด

คูฝากอัตโนมัติ (Update passbook) 

  ศึกษาทัศนคติ 4 ดานในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ไดแก ดานคุณภาพและบริการ, ดานประโยชน, ดานขาวสารการประชาสัมพันธ และดานความ

ปลอดภัย 

  ศึกษาความแตกตางระหวางทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามตัวแปรอิสระ ไดแก เพศชายหญิง, อายุ, รายได และ

ระดับการศึกษา 
 2. ขอบเขตเชิงประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยบุคลากรทีป่ฎิบติังานประจาํในหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ยกเวนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่เปนธนาคารผูใหบริการ

เพราะอาจเกิดความลําเอียง (Bias) ในการใหขอมูลได ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้จึงมีประชากรทั้งส้ิน 

จํานวน 476 คน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. พนักงานการประปาสวนภูมิภาค ไดแก พนักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 5  

และ พนักงานการประปาสงขลา รวม 127 คน  

 2. พนักงานการไปรษณีย ไดแก พนักงานที่ทําการไปรษณียจังหวัดสงขลา, 

พนักงานที่ทําการไปรษณีย เกาเสงและพนักงานที่ทําการไปรษณียพะวง รวม 61 คน  

 3. พนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดแก พนักงานสถานี

เคเบิล ใตน้ํา  ชลี 2 สงขลา พนักงานสวนส่ือสารสัญญาณสงขลาและพนักงานสํานักงานบริการ

ลูกคา  กสท. สงขลา  รวม 58 คน 

 4. พนักงานศูนยบริการลูกคาบริษัท ทีโอที สาขาสงขลา  รวม 26 คน 

 5. พนักงานสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา  รวม 87 คน 

 6. พนักงานองคการสวนสัตวสงขลา  รวม 117 คน 

   ส
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 3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ชวงระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดต้ังแต มกราคม-สิงหาคม 

2554  รวม 8 เดือน 

 4. ขอบเขตเชิงพื้นที่ ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา 

 ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

   

ขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1 ใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยาง 

  2.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

และวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถาม

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปนกลุมตัวอยาง ชวงเดือนมิถุนายน 2554 

 4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-Test  และ F-Test (One-Way ANOVA) และใชวิธีของ 

Sceffe’s เปรียบเทียบรายคูในกรณีที่ผลการทดสอบ F-Test มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส วัดโดยใชแบบวัดทัศนคติที่มี

ตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางข้ึนเพื่อวัดทัศนคติของผูบริโภค 4 

ดาน ดังนี้ 

  1.1 ทัศนคติดานคุณภาพและบริการ หมายถึง การไดรับการใหบริการจากธนาคาร

ที่สามารถตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการไดอยางสูงสุด 
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  1.2 ทัศนคติดานประโยชน หมายถึง การที่ผูใชบริการเกิดความรูสึกวาการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดความสะดวกไมยุงยากและซับซอนเล็งเห็นถึงความคุมคา

ในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

  1.3 ทัศนคติดานขาวสารและการประชาสัมพันธ หมายถึง การที่ผูใชบริการไดรับ

ขอมูลขาวสารจากธนาคารผูใหบริการอยูเสมอธนาคารผูใหบริการมีขอมูลที่หลากหลายถูกตอง

และเช่ือถือได 

  1.4 ทัศนคติดานความปลอดภัย หมายถึง การใหบริการที่ปราศจากอันตราย

ความเส่ียงและปญหาตาง ๆ 

 2. พฤติกรรมการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การแสดงออก

ในลักษณะของการกระทําการปฏิบัติตนในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 3. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หมายถึง เทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ที่

ใหบริการทางการเงินของธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

 4. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการของธนาคารที่ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

ตาง ๆ ไดแก ตูเอทีเอ็ม (ATM), บริการธนาคารผานอินเทอรเน็ต (Internet Banking), บริการ

ธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking), และบริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ 

(Tele Banking), ตูเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine),เคร่ืองบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ 

(Update passbook) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสนั้นเปน

เพียงกลุมตัวอยางกลุมหนึ่งที่ถูกยกข้ึนมาทําการวิจัยซึ่งมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันไปตาม 

เพศ อายุ การศึกษา และรายได ยอมมีทัศนคติที่แตกตางกันไปตามสภาพสังคมและส่ิงแวดลอม 

ของแตละบุคคล จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะสรางกรอบการวิจัยตามตัวแปรดังนี้ 
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                 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดสงขลาที่มีตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

 2. ทราบถึงความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลที่มีตอการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 3. ผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจวางแผนการ

ใหบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตาง ๆ  

 4. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในจัดทํากิจกรรมการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อทําใหเกิดคุณภาพและการบริการที่ดียิ่งข้ึน 
 

-  เพศ  

-  อายุ 

-  ระดับการศึกษา  

-  รายได  

 

ลักษณะสวนบุคคล 

-  ดานคุณภาพและบริการ 

-  ดานประโยชน 

-  ดานขาวสารการประชาสัมพันธ 

-  ดานความปลอดภัย 

 

 

ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงิน 

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการวิจัย เร่ือง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลาผูวิจัยไดคนควา

เอกสารที่เกี่ยวของดังตอนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชอิเล็กทรอนิกสและธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
 ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545 : 30) 

กลาววา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสนั่นเอง โดยคําวา

ส่ืออิเล็กทรอนิกสนั้นจะครอบคลุมต้ังแตระดับเทคโนโลยีพื้นฐาน  อาทิ  โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน 

ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซอนกวานี้ ในปจจุบันสื่อที่เปนที่นิยมและมีความแพรหลายใน

การใชงานคืออินเตอรเน็ต  

 การใหคํานิยามของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผูใหคํานิยามอยูหลายความหมาย  แตยัง

ไมมีคําจํากัดความใดที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอยางคําจํากัดความของหลายสถาบันมี

ดังตอไปนี้ 

 ฉันทวุฒิ พืชผล (2541 : 11-12) ใหความหมายของระบบการคาอิเล็กทรอนิกสวาไมได

มีความหมายจํากัดเพียงการซื้อขายสินคาผานทางเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดรายได

โดยตรงเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยเสริมสรางและกอใหเกิดรายไดกับ

บริษัท เชน การที่ระบบชวยใหการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว

ยิ่งข้ึนการทําใหหนวยงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลรวมกันเพื่อวางแผนการตลาด การปรับปรุง

   ส
ำนกัหอ
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บริการประกอบการขาย การสรางสินคาหรือบริการใหม ๆ รวมถึงการสรางแหลงขอมูล เพื่อแบงปน

ขอมูลที่เก็บรายละเอียดของลูกคา เพื่อการบริการที่ดีข้ึน 

 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2542 : 1) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 

การดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 ประสิทธ วรฉัตรวณิช (2543 : 21) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การคาขายผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก การซื้อขายผานอินเตอรเน็ต ระบบออนไลนระหวางองคกร ในการทําธุรกิจ

กับลูกคาโดยตรง 

 อัจฉรา จันทรแสงอรุณ และศรีรัตน จงเจริญมณีกุล (2543 : 10) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่เปนการซื้อขายสินคาหรือบริการผานส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ 

เชน  อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มีลักษณะที่สําคัญคือ ผูซื้อกับผูขายสามารถตอกันไดตลอด  

24 ชั่วโมง ผูขายสามารถโฆษณาขายสินคาและบริการของตนไปไดทั่วโลก 

 เอกปยะ อดุลวุฒิกรชัย (2544 : 4) กลาววา เปนการทําธุรกิจขณะออนไลน  ซึ่งรูปแบบ

ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการขายผลิตภัณฑใหกับลูกคาขณะออนไลน  แตในความเปนจริงธุรกิจใด ๆ ก็

ตามที่ทําธุรกรรมกันทางอิเล็กทรอนิกสก็คือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 นภดล กมลวิลาศเสถียร (2544 : 28) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการพาณิชยที่ใช

การสื่อสารผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการตาง ๆ  

 สรุป การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมร์ิซ หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับขบวนการทางอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีติดตอสื่อสารเขาดวยกันแตไมไดจํากัดแคเพียง

การซื้อขายสินคาผานทางเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดรายไดโดยตรงเทานั้น แตยัง

ครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยเสริมสรางและกอใหเกิดรายไดกับองคกร เชน สถาบันการเงิน

และธนาคารตาง ๆ  ก็ไดมีการสรางเครือขายเพื่อใชในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน  อีคอมเมร์ิซ

จึงกลายเปนชองทางส่ือสารรูปแบบใหมที่มีการนําไปใชงานอยางกวางขวางและขยายความสําคัญ

อยางรวดเร็วสูธุรกิจทุกระดับช้ัน  
 รูปแบบของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2546 : 15) ไดกลาวถึงรูปแบบในการทําการคานั้น

ตองประกอบดวยอยางนอย 2 ฝายก็คือผูซื้อและผูขายนั้นก็มีหลาย ๆ รูปแบบสามารถจัดประเภท

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดดังนี้ 

 1. ผูประกอบการกับผูบริโภค (Business to consumer - B2C) คือ การคาระหวาง

ผูคาโดยตรงถึงลูกคาก็คือผูบริโภค 

   ส
ำนกัหอ
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 2. ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to business - B2B) คือ การคาระหวาง

ผูคากับลูกคาเชนกัน แตในที่นี้ลูกคาจะเปนในรูปแบบของผูประกอบการครอบคลุมถึงเร่ือง การ

ขายสง ทําการส่ังซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply chain 

management) เปนตน  ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตาง ๆ กันไป 

 3. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Customer to customer - C2C) ในเร่ืองการติดตอระหวาง

ผูบริโภคกับผูบริโภคนั้นมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชน เพื่อการติดตอแลกเปล่ียนขอมูล 

ขาวสาร ในกลุมคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปล่ียนสินคากันเองขายของ

มือสองเปนตน 

 4. ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to government - B2G) คือ การประกอบธุรกิจ

ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเร่ืองจัดจางของภาครัฐหรือเรียกวา e-government 

procurement  ในประเทศที่มีความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะทําการซื้อ/

จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัดคาใชจาย  

 5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to consumer - G2C) ไมใชวัตถุประสงคเพื่อ

การคา แตจะเปนเร่ืองการบริการของภาครัฐผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยเองก็

มีการใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชน การคํานวณและเสียภาษีผานอินเตอรเน็ต การใหบริการ

ขอมูลประชาชนผานอินเตอรเน็ต เชน ขอมูลการติดตอทําทะเบียนตาง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย 

ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐานอะไรบางในการทําเร่ืองนั้น ๆ และสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซดไดดวย 
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bangking) 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายของธนาคาอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 ศูนยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส (2542 : 15) ธนาคารอิเล็กทรอนิกส เปนการใหบริการตาง ๆ 

ของธนาคารกับลูกคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคารตาง ๆ มีการใหบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสมานานแลวต้ังแตยุคบริการเงินดวนอัตโนมัติผานตูบริการเงินดวนอัตโนมัติ และ

บริการธนาคารโทรศัพท  แตไมมีการเรียกอยางชัดเจนวาเปนธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

 ศรีศักด์ิ จามรมาน และณัฎฐณิชา ชอโพธ์ิทอง (2545 : 156) ธนาคารอิเล็กทรอนิกส คือ 

การที่ธนาคารใชเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสอยางไรก็ไดเพื่อใหลูกคาสามารถติดตอกับธนาคาร

ได ทั้งการเปดใหบริการในการทําธุรกรรมแกลูกคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิด

ความหลากหลายในการเขาถึงบริการของธนาคารเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการของธนาคารได

สะดวกที่สุด 

   ส
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 สรุป ธนาคารอิเล็กทรอนิกสหมายถึงการที่ธนาคารใชเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส

มาใชประโยชนในการใหบริการทําธุรกรรมทางเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 ประเภทของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 1. บริการเงินดวน (ATM) เคร่ืองอัตโนมัติสําหรับใหบริการข้ันพื้นฐานสําหรับผูใชบริการ

ไดใชบริการดวยตนเอง เชน ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดบัญชี หรือเรียกวา Self-service 

corner เปนบริการที่ธนาคารตาง ๆ เล็งเห็นถึงความสะดวก รวดเร็วที่ผูใชบริการเกือบทุกชุมชนจะ

มีบริการเหลานี้อยู 

 2. บริการโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele-Banking) ลูกคาสามารถติดตอใชบริการ

ของธนาคารไดไมวาจะเปนการทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การโอนเงิน สอบถามขอมูลตาง ๆ โดยผาน 

Call Center 

 3. บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) เปนบริการที่ธนาคาร

ใหบริการบนเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การโอนเงิน การชําระเงิน และการใหขอมูลลูกคาทางดาน

การเงิน หากจะมองดูธนาคารในตางประเทศ เชน Netbank (http://www.netbank.com) ตลอดจน

ธนาคารในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุมผูนํา เชน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย จะพบวา

ทุกธนาคารมีบริการนี้ลักษณะนี้อยู หรือจะพูดไดอีกอยางหนึ่งวา เปนบริการพื้นฐานของทุก

ธนาคารไปแลว 

 4. บริการผานมือถือ (Mobile Banking) เรียกอีกอยางหนึ่งคือ “ธนาคารผาน

โทรศัพทมือถือ” หัวใจของการมี Mobile Banking นั่นคือ ฐานลูกคาที่ใชโทรศัพทมือถือบานเรา

นั้นปจจุบันในทุกระบบคาดวามีการเติบโตที่รวดเร็วมากเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการเงินดวย   

การใหบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยี SIM Tool Kits - STK Wireless และ 

Application Protocol - WAP โดยผูใชบริการสามารถทํารายการทางการเงินผานเมนูหนาจอ เพียง

กดที่ปุมโทรศัพทเคล่ือนที่เทานั้นคําส่ังในการทําธุรกรรมจะไดรับการสงไปยังธนาคารทันที  

 5. ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine) รับฝากเงินสดเพื่อเขาบัญชีเงินฝาก, 

ชําระคาสินคาและบริการ  

 6. เคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Update passbook) สําหรับทํารายการปรับยอด

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
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 รูปแบบการใหบริการธนาคารพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
 แกวตา จินดาวัฒน (2548 : 43-45) ไดทําการรวบรวมขอมูลการใหบริการธุรกรรมผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของแตละธนาคาร สามารถสรุปไดวามีการใหบริการข้ันพื้นฐานเปนไปใน

ลักษณะเดียวกันดังนี้ คือ 

 1. บริการธนาคารผานระบบ ATM  

  1.1 บริการ 24 ชม. ทุกวัน 

  1.2 บริการเปล่ียนรหัสผาน 

  1.3 เบิกเงินสด 

  1.4 บริการโอนเงินระหวางบัญชี 

  1.5 บริการชําระคาบริการตาง ๆ  

  1.6 บริการสอบถามยอด/พิมพรายการเดินบัญชี 

 2. บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele banking) 

  2.1 ถามยอดบัตรเครดิต 

  2.2 โอนเงินภายในธนาคารและระหวางธนาคาร 

   2.3 ชําระคาสินคาและบริการ  

   2.4 เติมเงินมือถือ  

  2.5 บริการอายัดเช็คและอายัดบัญชี 

  2.6  สอบถามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  2.7  บริการดานสินเช่ือสวนบุคคล  

 3. บริการธนาคารผานระบบอินเตอรเน็ต 

  3.1 ดูสรุปยอดทุกประเภทบัญชี 

  3.2 บริการสขอมูลทางดานบัญชี 

  3.3 บริการบัตรเครดิต 

  3.4 บริการโอนเงิน 

  3.5 บริการชําระคาสินคาและบริการ 

  3.6 บริการเร่ืองเช็ค 

  3.7 บริการทั้งเติมเงินโทรศัพทมือถือ 

  3.8 บริการคางวดเงินกู / เชาซ้ือ 
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 4. บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 

  4.1 บริการดานบัญชี เชน เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากและเงินกู, อายัติ

สมุดบัญชี, เรียกดู Statement  ยอนหลัง 

  4.2 บริการโอนเงิน  เชน  โอนเงินภายในบัญชีและระหวางบัญชี 

  4.3 ชําระสินคาและบริการ 

  4.4  บริการดานเช็คและบัตร  

 5. ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine) เปนเคร่ืองรับฝากเงินสดเพื่อฝากเขา

บัญชี, ชําระสินคา และบริการ  

 6. เคร่ืองปรับสมุดเงินอัตโนมัติ (Update passbook) สําหรับทํารายการปรับยอด 

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 ระบบการเงินบนอินเตอรเน็ต4 

 ฉันททวุฒิ พืชผล (2544 : 42-45) ไดกลาวไววา การจับจายซื้อสินคาในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ธนบัตร เหรียญ เช็ค บัตรเครดิต บัตร ATM และในองคการธุรกิจหรือสถาบันการเงินหลายแหง

ตางก็มีการซ้ือขายระหวางกันอยูตลอดเวลา โดยในการทํารายการซ้ือขายระหวางองคกรนั้น แต

เดิมอาจใชเครือขายคอมพิวเตอรของตนเองในการสงผานรายการธุรกรรมตาง ๆ แตในปจจุบันการ

พัฒนาเทคโนโลยีและความแพรหลายของอินเตอรเน็ตทําใหผูประกอบธุรกิจเห็นแนวทางที่จะสราง

ระบบการจายเงินรวมกับระบบการคาอิเล็กทรอนิกสอยางจิงจังมากข้ึน 

 สิ่งจําเปนของระบบชําระเงิน 

 การทํารายการทางดานการเงินนั้นทั้งผูซื้อและผูขายตองมีวิธีการที่ทําใหทั้งสองฝาย

เชื่อถือไดวาฝายตรงขามตางเปนผูที่มีสิทธิจริงในการใชบัตรหรือรับชําระบัตร การสรางความมั่นใจ

ในกรณีที่ไมไดใชเงินสด ผูขายอาจขอดูใบขับข่ี หรือเอกสารที่มีทั้งรูปและช่ืออยูดวยกัน หรือใชวิธีการ

เปรียบเทียบลายเซ็นในสลิปกับที่อยูหลังบัตร ซึ่งลวนแตเปนวิธีการแสดงตัวตน (Authentication)  

วาเปนคน ๆ เดียวกัน จะเห็นวาในการใชบัตรเครดิตแบบปกติทั่วไปนั้นดูจะมีวิธีตรวจสอบที่แนนอน

และไมมีปญหา แตถาเปนการใชบัตรเครดิตทางโทรศัพทหรือบนอินเตอรเน็ตที่ผูซื้อและผูขายไมได

พบหนากัน จะเกิดปญหาข้ึนมาทันทีวาจะสามารถม่ันใจไดอยางไรวาบุคคลที่ใชบัตรอยูนั้นเปน

บุคคลที่อางอิงจริง ๆ  

 สวนระบบการอนุมัติวงเงิน (Authorization) ของสถาบันที่ออกบัตรเครดิตนั้นจะชวยให

รานคาสามารถตรวจสอบวาลูกคามีเงินพอที่จะจายคาสินคาไดหรือไมซึ่งอาจเปนการตรวจสอบ

จากเงินในบัญชี หรือขออนุมัติวงเงินที่จะเรียกเก็บจากสถาบันที่ออกบัตรเครดิตก็ได 
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 เมื่อเร่ิมที่จะใชการชําระเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ก็เกิดคาดหวังในความปลอดภัย

ในระบบที่จะใชดวยเชนกัน ปจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อแกปญหา

ดังกลาว เชน การใชลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) ซึ่งใชแสดงวาเปนคน ๆ เดียวกันกับการ

ใชบัตรประชาชน แตเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเหลานี้ในปจจุบันยังไมเขาที่เขาทาง

นักยังคงตองเรงพัฒนากันตอไป 

 การเขารหัสขอมูลถือไดวาเปนส่ิงที่จําเปนมาก ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการใชระบบการคา

อิเล็กทรอนิกสสามารถตรวจสอบวาเปนบุคคลที่อางจริง การปองกันขอมูลสวนตัวจะมีการรักษา

ความปลอดภัยอยางเพียงพอในเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งเราอาจใชการเขารหัสเพื่อปองกันการโกง

ของรานคาได โดยกําหนดใหรานคาถอดรหัสไดแตเฉพาะขอมูลของการสั่งซื้อเทานั้น สวนขอมูล

บัตรเครดิตของลูกคาจะปกปดไว โดยรานคาตองสงขอมูลสวนนี้ตอไปยังสถาบันการเงินหรือบริษัท

เครดิตอีกทีหนึ่งเพื่อเรียกเก็บ ซึ่งทางสถาบันการเงินหรือบริษัทจะเปนผูเดียวที่ถอดรหัสตรวจสอบ

ขอมูลบัตรเครดิตของลูกคาได 

 ประเภทของการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 วิธีการชําระเงินบนอินเตอรเน็ตนั้นจะเพียงแคการสงขอมูลการตัดชําระเงินโดยใชสื่อ

ทางอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คเทานั้น ความแตกตางที่สําคัญคือสื่อ

แทนเงินอันใหมนี้เปนขอมูลดิจิตอลลวน ๆ ที่เรายังไมสามารถจับตองได โดยจะมีการใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสมาประมวลผลการจายหรือรับเงินแทน การที่ขอมูลทั้งหมดเปนดิจิตอลนี้ทําใหระบบ

ชําระเงินตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบนอินเตอรเน็ตนั้นมีพื้นฐานความคิดของระบบที่คลายคลึงกันเพียงแตมี

องคการ ผูพัฒนาและใชซอฟแวรที่แตกตางกันไป แบงไดดังนี้ 

 1. บัตรเครดิตบนอินเตอรเน็ต ในการใชบัตรเครดิต ลูกคาจะถูกตรวจสอบลวงหนา

แลววามีความสามารถในการชําระเงินเทาไร จากนั้นเมื่อลูกคาใชบัตรเครดิต รานคาจะตรวจสอบ

กับธนาคารผูออกบัตรวาบัตรไดมีการใชงานแลว จากนั้นจึงออกสลิปที่ลูกคาไดเซ็นชื่อไปเรียกเก็บ

เงินกับทางธนาคาร และในวันครบรอบกําหนดของเดือนถัดไปลูกคาจะไดรับใบแสดงรายการใช

จาย โดยลูกคาจะตองนําเงินไปชําระหรือแจงทางธนาคารใหตัดเงินจากบัญชีของตน การใชบัตร

เครดิตทางอินเตอรเน็ตก็เหมือนกันจะมีรูปแบบเชนเดียวกัน แตจะมีการเพิ่มข้ันตอนที่เกี่ยวกับการ

รักษาความปลอดภัยของการสงขอมูลการทํารายระหวางลูกคากับรานคารวมทั้งเพิ่มระบบที่ใช

ตรวจสอบวาผูทํารายการซื้อขายเปนบุคคลที่มีสิทธิจริง 
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 2. เช็คอิเล็กทรอนิกส ระบบเช็คอิเล็กทรอนิกสจะมีลักษณะเดียวกันกับเช็ค

กระดาษเกือบทุกประการเพียงแตเอกสารบนกระดาษถูกเปลี่ยนเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแทน ใน

การซื้อสินคาหรือโอนเงิน ผูสั่งจายจะสงขอมูลไปใหรานคาหรือผูรับเงิน ทางรานคาจะสงผาน

ขอมูลนี้ไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อทําการโอนเงินเขาบัญชี จากนั้นขอมูลก็จะถูก

สงกลับมายังผูส่ังจายเพื่อบอกวาไดโอนเงินเรียบรอยแลว การใชอิเล็กทรอนิกสมีขอดีเหนือระดับ

เช็คกระดาษคือจะมีการปองกันการปลอมของเช็คไดโดยไมตองใชวัสดุพิเศษในการพิมพ แตจะ

ใชการเขารหัสเลขที่บัญชีของเราในแบบที่ธนาคารกําหนดเทานั้นสามารถจะถอดรหัสได สวน

รานคาหรือผูรับเช็คไปขึ้นเงินจะไมสามารถทราบเลขที่บัญชีของเราไดเลย ประโยชนของเช็ค

อิเล็กทรอนิกสก็คือเม่ือประยุกตใชในการสงผานเงินหรือรายการทางการเงินระหวางธุรกิจผานทาง

เครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึงการทํารายการโอนเงินผานศูนยกลางแลกเปล่ียนสงผานรายการ

อิเล็กทรอนิกสระหวางธนาคาร (National Automate Clearing House Association) ซึ่งเปน

เครือขายการโอนเงินทั่วประเทศที่มีความเช่ือถือไดสูง ที่ถูกควบคุมโดยกฎของเครือขายเพื่อทําให

การเคลียรเงินและการตัดชําระเงินระหวางธนาคารตาง ๆ ทั่วประเทศ และเพื่อสงผานเงินระหวาง

ธุรกิจหรือธนาคารอีกดวย  

 3. เงินสดดิจิตอล (Digital Cash) ดิจิทอลแคช หรือ e-cash เปนการนําขอมูลมา

แทนการใชเงินเงิน โดยระบบดิจิตอลแคชนี้จะเหมาะมากสําหรับการซื้อขายที่มูลคานอย ๆ และ

เปนการซ้ือขายสินคาที่ลูกคารับสินคาไดทันทีบนอินเตอรเน็ต เชน การซื้อโปรแกรม ขอมูลภาพ 

หรือขอมูลขาวสาร ซึ่งในบางคร้ังผูซื้ออาจตองปกปดการซื้อขายของตนใหเปนความลับระบบเงิน

สดดิจิตอล (Digital Cash) ก็สามารถรักษาความลับของการซื้อขายไดเสมือนเงินสด โดยมีระบบที่

เรียกวา Blind signature หรือลายเซ็นลับ ซึ่งจะทําใหลูกคาสามารถซ้ือ e-cash จากธนาคารได

โดยมีขอมูลของผูซื้อติดอยูใน e-cash กอนนั้น  และคุณสมบัติของ e-cash ทําหนาที่เหมือนเงิน

อยางแทจริงเหมือนกับการที่เราใชธนบัตรซ้ือสินคา ในการซื้อสินคานี้ผูขายสินคาและธนาคารจะไม

สามารถตรวจสอบไดเลยวาใครเปนผูใช e-cash กอนดังกลาว ซึ่งระบบดิจิตอลแคชนี้จะเปนส่ิง

ใหมของระบบการชําระเงินบนอินเตอรเน็ตในอนาคต 
 การสรางความเชื่อม่ันในสินคาและบริการ  
 ฉันททวุฒิ  พืชผล (2544 : 108) เมื่อมีการคิดคนส่ิงประดิษฐส่ิงใหม ๆ ออกมาในตลาด 

คนกลุมแรกที่จะซื้อสินคาหรือบริการนั้นคือกลุมที่ชอบลองส่ิงใหม ๆ กลาทดลอง เราเรียกคนกลุมนี้

วา พวกผูบุกเบิกทางเทคโนโลยีหรือ Technology Enthusiasts คนกลุมถัดมาที่จะนําเทคโนโลยีมา

ใชเปนพวกที่ชอบคิด มองการณไกลและเห็นแนวโนมวาเปนประโยชนตองานในอนาคต คนกลุมนี้

เราเรียกวา กลุมที่มีวิสัยทัศน หรือ Visionaries หลังจากนั้นสินคาและบริการก็จะเร่ิมเขาสูฝูงชน
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จํานวนมากหรือเรียกวา กลุมผูใชงานทั่วไป หรือ Pragmatists ที่จะเอาสินคามาใชอํานวยความ

สะดวกสบายหรือนํามาใชในธุรกิจของตน สําหรับคนกลุมตอมาคือ กลุมอนุรักษนิยม หรือ 

Conservatives ซึ่งจะเร่ิมยอมรับในสินคาก็ตอเมื่อเวลาผานไปพอสมควรและเร่ิมมั่นใจวาเปนส่ิงที่

ปลอดภัย ราคาถูกที่สุด และคุมคาที่จะใชงานแลวเทานั้น สําหรับกลุมสุดทายคือกลุมที่มีความ

สงสัยและไมเช่ือใจในสินคา ที่เรียกวา พวกสงสัย หรือ Skeptics ซึ่งคนกลุมนี้อาจไมซื้อสินคาหรือ

บริการเลยก็เปนได 

 นักการตลาดสินคาที่มีสินคาที่มีเทคโนโลยีสูงเช่ือวา การปรับตัวและวงจรการใชสินคา

ของกลุมตาง ๆ จะไมดําเนินไปตามกลุมคนทีละกลุมโดยราบเรียบ แตจะมีชองวางสะดุด (Chasm) 

ระหวางกลุมวิสัยทัศนกับกลุมผูงานท่ัวไปซ่ึงการผลักสินคาและบริการใหเขาสูบุคคลทั่วไปอยาง

ราบร่ืนนั้นตองมีการใชกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมในชวงเวลาของชองเวลาดังกลาว เม่ือ

ไมใหสินคาและบริการลมเหลวหยุดชะงักกลางคันกอนที่จะมีโอกาสหรือสามารถกระจายสูคนสวน

ใหญได 

 ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม ๆ เชน ATM, Mobile Banking, Internet 

Banking, Tele Banking แฟกซ  Voice mail เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) หรือการคา

อิเล็กทรอนิกสนั้นลวนสามารถแบงแยกเปนกลุม ๆ คือ กลุมผูบุกเบิกทางเทคโนโลยี (Technology 

Enthusiasts) กลุมผูที่มีวิสัยทัศน (Visionaries) กลุมอนุรักษนิยม (Conservatives) และกลุมพวก

สงสัย (Skeptics) โดยการแบงกลุมนั้น ๆ อาจข้ึนอยูกับ อายุ เพศ การศึกษา และระดับรายได  

หรือตัวแปรอื่น ๆ อีกหลายประการ  ซึ่งจะตองทําการวิเคราะห วางแผนเพื่อหากลุมเปาหมาย

สําหรับธุรกิจการคาอิเล็กทรอนิกส เชน ถาลูกคาของเราเปนคนรุนใหมที่เติบโตมากับเคร่ือง

คอมพิวเตอร การติดตอทางโลก online จึงเปนเร่ืองปกติ แตถาลูกคาเปนกลุมที่มีอายุมากกวา 50 

ป ข้ึนไปก็อาจจะตองมองหาสื่อส่ิงอ่ืนทดแทนการติดตอผานการ Online เพื่อใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายแตละกลุมจึงจําเปนตองการมีประชาสัมพันธใหทั ่วถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม

เพื่อใหเกิดความสําเร็จซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่องคการไมควรมองขาม 

 ดังนั้น ควรเลือกวิธีการใหบริการใหถูกกลุมเปาหมาย เพื่อใหบริการนั้นเกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุด  
 การประชาสัมพันธ 
 ชัยนนท นันทพันธ (2532 : 60) กลาววา การประชาสัมพันธสามารถประเมินคา เพื่อ

หยั่งรูความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชน เพื่อนําความคิดเห็นของประชาชนทางวางนโยบาย

ในการดําเนินงานและการปฏิบัติงานโดย คํานึงความสนใจและความตองการของประชาชนเปน

หลักสําคัญที่จะทําใหการบริหารทางธุรกิจประสบความสําเร็จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ (2541 : 8-9) กลาววา การที่องคกร ไดมีการขยายกิจการ

ออกไป การเพิ่มสาขาตามชุมชนและทองถิ่นตาง ๆ ยอม หมายถึง ความจําเปนที่จะตองสราง

ความสัมพันธที่ดีกับประชาชนแถบนั้น  แตการที่จะใหเขามาสนใจในองคกรของเรานั้น องคกร

จําตองใหความสนใจตอสังคมที่สังกัด  ดวยการออกไปทําความรูจักสรางสัมพันธกับประชาชนใน

ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ  ศึกษาสภาพแวดลอม แสวงหาแหลงทรัพยากรที่จะมาสนับสนุนกิจ   

การใหดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการวางแผนการประชาสัมพันธมีหลายประการสรุปดังนี้ 

1. ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. จํานวนอัตราประชากรที่เพิ่มข้ึน 

3. การขยายตัวและการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

4. การขยายตัวของธุรกิจจากเขตเมืองไปสูชนบท และการอพยพของประชาชนจากถ่ิน

หนึ่งไปสูอีกถิ่นหนึ่ง 

5. ความจําเปนดานการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดตาง ๆ  

6. การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมืองของโลก อันมีผลกระทบตอเสถยีรภาพ

และความมั่งคงของประเทศ 

7. ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอองคการตอสังคมในฐานะที่เปนองคการเปน
สวนหนึ่งของสังคม 

8. ความรับผิดชอบขององคการตอสังคมในฐานะที่เปนองคการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

9. เพื่อเปนการเตรียมการขอความชวยเหลือและประสานงานจากฝายตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติการ 

10.  การเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและทัศนคติของประชาชนในสังคม 

 สรุป การประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความกาวหนาในทางองคการเปนความรับผิดชอบ

ในการสงเสริมและการประสานนโยบาย โครงการและพฤติกรรมของประชาชนกลุมตาง ๆ  เพื่อเปน

การกระตุนใหมีการพัฒนาดาวหนาตอไป 

 วิมลพรรณ  ต้ังจิตเพิ่มความดี (2543  :  13) กลาววา การดําเนินการประชาสัมพันธ  เชน 

กลุมลูกคา ประชาชน ส่ือมวลชน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายและแตกตางกันไป        

ทั้งดานเพศ วัย การศึกษา ประสบการณ สภาพแวดลอม ประเพณี วัฒธรรมอื่น ๆ การประชาสัมพันธ

ใหจะตองมีการวางแผนและกลยุทธที่ดีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเพื่อใหการประชาสัมพันธนั้น

สัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทิศทางของธนาคารอิเลก็ทรอนิกส 

 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545 : 328-330) ไดกลาววาธนาคารทางอินเตอรเน็ต 

ในสหรัฐฯ วามีผูนิยมใชงานมากที่สุดนั่นคือ Wells Fargo Online (www.wellsfargo.com) เปน

เว็บไซตใหบริการธนาคารออนไลนที่มีลูกคาใชบริการมากที่สุดในสหรัฐฯ ธนาคาร Wells Fargo 

กอต้ังข้ึนเมื่อป 2395  เพื่อดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยในสหรัฐฯ ซึ่งเนนรูปแบบการใหบริการ

กลุมลูกคารายยอย (Retail Banking)  

 เม่ือป 2407 ธนาคาร Wells Fargo เร่ิมใหบริการโอนเงินผานโทรเลข ซึ่งเปนจุดเร่ิมตน

ในการนําระบบ อิเล็กทรอนิกสมาใชกับธนาคารเปนคร้ังแรก เมื่อป 2532 ธนาคารเร่ิมใหบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา PC Banking ซึ่งเปนการเช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับระบบ

ของธนาคาร อยางไรก็ตาม PC Banking ไมไดรับความนิยมแพรหลายมากนัก เนื่องจากลูกคา

ไมไดรับความสะดวกในการเชื่อมตอกับระบบเมื่ออยูตางรัฐ  ซึ่งมีอัตราคาบริการโทรศัพทระหวาง

รัฐสูง ตอมาธนาคารไดใหบริการศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center) หรือที่เรียกวา

บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ซึ่งใหบริการลูกคาทําธุรกรรมกับธนาคารผาน

ทางโทรศัพท  เชน  การสอบถามยอดเงินในบัญชี  และการโอนเงิน เปนตน ในปจจุบันการบริการ

ดังกลาวของธนาคารมีลูกคาใชบริการโดยเฉล่ียกวา 400,000 รายในแตละวัน โดยท่ีบริการธนาคาร

ทางโทรศัพทชวยใหธนาคารสามารถประหยัดคาใชจายประมาณ 15 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอทุก 2 

ลานธุรกรรม  คิดเปน 7.5 ดอลลารสหรัฐฯ ตอธุรกรรม 

 ในสวนของการใหบริการทางอินเตอรเน็ตหลักจากที่ธนาคารไดใหบริการ Wells 

Fargo Online แกลูกคาแลว ธนาคารพบวา นอกจากธนาคารจะชวยใหลูกคาสามารถทําธุรกรรม

ตาง  ๆ  กับธนาคารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  อินเตอรเน็ตยังเปนชองทางในการทําธุรกรรมระหวาง

ธนาคารและลูกคาประหยัดที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับการใหบริการผานโทรศัพท และสํานักสาขา 

นอกจากนี้คาใชจายในการใหบริการลูกคาตอธุรกรรมผานอินเตอรเน็ตอยูที่ประมาณ 1 เซนตตอ

ธุรกรรม  ซึ่งนอยกวาการใหบริการผานสํานักงานสาขาที่มีคาใชจายมากกวา 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

ตอธุรกรรม 

 ปจจัยที่ทําใหการบริการของ Wells Fargo Online ประสบความสําเร็จนั้น สวนหนึ่งมา

จากอัตราความแพรหลายของผูใชอินเตอรเน็ตในสหรัฐฯ มีมากพอ และอีกสวนหนึ่งนั้นมากจากที่

ธนาคาร Wells Fargo พัฒนาระบบใหบริการลูกคาอยางตอเนื่องอยูเสมอ ทําใหลูกคามีความคุนเคย

กับการใชเทคโนโลยีในการใชบริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลกระทบจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส    
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดรวบรวมขอมูลไว 2 ดาน ไดแก 

 1. ดานธนาคาร ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีผลกระทบหลายดานตอโครงสรางพื้นฐาน

ของธุรกิจธนาคาร อาทิ ผลกระทบตอการชําระเง ิน  ทําใหธนาคารตองพัฒนาระบบและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการชําระเงินใหสามารถรองรับและเชื่อมตอเขากับระบบการทําธุรกิจ

รูปแบบใหมของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้

ผลกระทบตอจุดขายหรือชองทางการใหบริการของธนาคาร ทําใหชองทางเดิมอาจลดความ

จําเปนลงไป ธนาคารสามารถลดคาใชจายในการบริหารสาขาเพราะมีการถายโอนบริการหลาย

อยางไปไวที่ธนาคารอิเล็กทรอนิกสและการลดลงขนาดของสาขายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการใชเอกสาร (Paper-Based) มาเปนระบบ

คอมพิวเตอร (Computer) จึงทําใหธนาคารสามารถลดคาใชจายในหลาย ๆ ดาน เชน คาจาง

แรงงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนคาใชจายดานวัสดุตางเชน กระดาษ ซึ่งในอนาคต

อาจมีบางธนาคารเลือกมีชองทางบริการอิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียว หรืออาจมีธนาคารบน

อินเตอรเน็ตเพียงอยางเดียว ก็ไดเมื่อชองทางการบริการเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหธนาคาร

จําเปนตองมีการปรับเปลี ่ยนวิธีการขายและลักษณะของผลิตภัณฑใหเหมาะสม กอใหเกิด

สภาวการณแขงขันที่มากยิ่งข้ึน 

 2. ดานลูกคา ธนาคารอิเล็กทรอนิกสทําใหลูกคามีโอกาสในการเขาถึงขอมูลไดงาย

และรวดเร็วขึ้นสามารใชบริการไดตลอด 24 ชม. และปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการ

เลือกพิจารณาคุณภาพและตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบางครั้งราคาอยาง

เดียวไมสามารถบอกถึงความแตกตางในการใชบริการของธนาคารแตละแหงได 

 ดังนั้น การศึกษาผลกระทบเพื่อที่จะไดนํามาปรับใชใหสอดคลองกับการใหบริการ

ของธนาคารและเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการมากยิ่งข้ึน 
 คนไทยกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
 ในชวงเร่ิมตน บริการในบางชองทางยังไมเปนที่นิยมมากนัก เนื่องจากลูกคายังไมมั่น

ในการทํารายการ เชน เมื่อโอนเงินทางโทรศัพทเงินสดจะเขาบัญชีจริงหรือไม หรือกลัวกดปุม

โทรศัพทผิด ในขณะนี้มีบริการใหขอเอกสารยืนยันการทํารายการผานเคร่ืองโทรสารได ซึ่งเพิ่ม

ความมั่นใจและความถูกตองในขอมูลใหกับลูกคามากยิ่งข้ึน 

 ตอมามีบริการบนโทรศัพทมือถือซ่ึงมีคนใชมากข้ึน เพราะมีหนาจอบนโทรศัพทมือถือที่

สามารถแสดงใหเห็นการทํารายการได สวนบริการบนอินเตอรเน็ตยังมีคนกลัวเร่ืองของการขโมย

ขอมูลบัตรเครดิต หรือการเปล่ียนแปลงขอมูลตาง ๆ ซึ่งธนาคารไดใชมาตรฐานระบบความ
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ปลอดภัยตาง ๆ เขามาชวย  มีการยืนยันตัวตนและตรวจสอบการทํารายการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

ในการใหบริการลูกคามากข้ึน 

 การบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตในปจจุบันมีธนาคารที่ใหบริการหลายแหงที่

ใหบริการคลายคลึงกับในตางประเทศ เชน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเอเชียและธนาคารกรุงไทย 

อยางไรก็ตามธนาคารเหลานี้ยังคงประสบปญหาในการใหบริการอยูมากมาย เชน การแพรหลาย

ของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีนอยจึงทําใหลูกคาเขามาใชบริการนอยตาม กฎระเบียบ

ขอบังคับยังไมเอ้ืออํานวยเทาที่ควร และการสมัครใชงานยังคงตองใชเอกสารเปนตน แตถาหาก

แกปญหาเหลานี้ได บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตจะกลายเปนอีกชองทางที่นาสนใจ  

 ดังนั้น ไมวาจะเปนชองทางอิเล็กทรอนิกสแบบไหน ลวนแตใหความสะดวกสบายกับ

ลูกคาทั้งส้ิน สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางมาธนาคาร ไมตองรอคิวใชบริการเพราะบริการ

เกือบทุกอยางสามารถทําผานระบบอิเล็กทรอนิกสได โดยควรสงเสริมใหมีการใชอินเตอรเน็ตให

แพรหลายมากย่ิงข้ึน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของการใช อินเตอรเน็ต สงผลใหเกิดความคุนเคยกับการใช

บริการและการเติบโตของการทําธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต  
 ความสําเร็จของผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกส  
 ดนัย เทียนพุฒ (2544 : 186) ไดกลาววา สิ่งที่จะบงบอกความสําเร็จของผูนําเชิง

อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

 1. การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง องคการธุรกิจตองการเปนอยางยิ่งที่จะใหตนเองเปน 

“ผูนําการเปล่ียนแปลง” เพราะความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงอยูที่ผูบริการสูงสุดขององคการ  

วาจะเขาใจหรือไมวาผูบริการเปนศูนยรวมของแรงบันดาลใจ  และเปนผูที่จะบอกไดวาทิศทางใน

อนาคตของธุรกิจเปนอยางไรหรือผลักดันดวยสติปญญาและความสามารถจนทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงได 

 2. การสรางผูนําพันธุใหมหรือผูนํารุนใหม ผูบริหารองคการในระดับสูงมีหนาที่สําคัญ

อยางหนึ่ง คือ การสรางผูนํารุนใหมที่จะกาวเขามาเปนผูนําคนตอไปในอนาคตซึ่งจําเปนในการทํา

ใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จ 

 3. ความเชี่ยวชาญในการจัดการคน ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณที่หลอหลอมให

ผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จไดจําเปนที่จะตองเขาใจใน “ความตองการของมนุษย” 

“เรียนรูพฤติกรรมของคน” และ “จะสามารถนําคนดวยวิธีการอยางไร คนเหลานั้นจึงจะนํา

ศักยภาพในตนออกมาใชอยางประสิทธิภาพมากที่สุด” 

   ส
ำนกัหอ
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 4. การสรางโปรแกรมหรือหาสิ่งที่จะทําใหเกิดผลกระทบกับองคการในระยะยาว 

หมายถึง ผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองสรางใหเกิดการขับเคลื่อนหรือพลังการตื่นตัวของ

ทุกคนในองคการอยางตอเนื่อง ดังนั้น จําเปนที่จะตองวางกลยุทธที่จะนําโปรแกรมหรือโครงการ

ที่จะทําใหเกิดการ “ขยับองคการ” ในทุกระดับของธุรกิจซึ่งจะเปนสิ่งเสริม “การเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง” 

 ดังนั้น การที่จะทําใหผูนําขององคการธุรกิจจะสามารถกาวไปสูการเปนผูนําเชิง

อิเล็กทรอนิกส สําเร็จหรือไมก็อยูที่ผูบริหารวาที่วิสัยทัศนในการมองอนาคตอยางไรจากความเปน

ผูนําที่มีอยูในตัวผูบริหารทุกคนที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ตองเขาใจในความตองการของ

มนุษย เรียนรูพฤติกรรมของคน และสามารถบริการจัดคนทรัพยากรบุคคลอยางไรจึงจะนํา

ศักยภาพของบุคคลเหลานั้นมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ประโยชนจากการบริการธนาคารผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 อุไรวรรณ ชัยวิระยะกุล (2544 : 4) ไดสรุปถึงประโยชนจากการบริการธนาคารผาน

ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

 1. ความสะดวกรวดเร็วโดยที่ลูกคาไมจําเปนตองเดินทางมาที่ธนาคารสาขาที่ตองการ

ใชบริการและเสียเวลาในการตอแถวใชบริการรวมถึงประหยัดคาใชจายในการทําธุรกรรม 

 2. ธนาคารอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่สามารถทําได 24 ชั่วโมง สามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินดวยตนเองทันทีโดยมีไมวันหยุด 

 3. การลดความเส่ียงโดยไมจําเปนตองพกเงินสดติดตัวเปนจํานวนมาก 

 4. มีความหลากหลายใหเลือกตามความตองการในการใชบริการ  

 5. สามารถชวยใหการชําระเงินแกคูคาตรงเวลาที่กําหนด 

 6. ธุรกรรมทางธุรกิจและการไหลของขอมูลระหวางองคการจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 

 7. ชวยใหองคการลดตนทุนในการบริการลูกคาลง 

 8. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดงานดานเอกสารลงได 

 9. ขอมูลตาง ๆ อยูในรูปแบบดิจิตอลมากข้ึนสามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

 10. ทราบความบกพรองของการบริการทันทีซึ่งทําใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดรวดเร็วและทันตอการแขงขันยิ่งข้ึน 

   ส
ำนกัหอ
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 อิเล็กทรอนิกสกับระบบรักษาความปลอดภัย  
 ฉันทวุฒิ พืชผล (2544 : 42-43) ไดกลาวถึงระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นเปน

เรื่องที่สําคัญมากสําหรับงานทางดานการเงิน ในการทํารายการธุรกรรมโดยทั่วไปเราจะควบคุม

กันที่บุคคลและวัตถุจริง ๆ แตสําหรับในระบบการคาอิเล็กทรอนิกสเราจะเปนตองพึ่งวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสเพื่อดูแลความปลอดภัยของระบบจากการคุกคามตาง ๆ เหลานั้นเพียงพอที่จะ

นํามาใชในงานดานการคาอิเล็กทรอนิกสได โดยจะเริ่มจากพื้นฐานของระบบการเขารหัสทาง

อิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานหลัก ๆ ที่ใชรักษาความปลอดภัยของการคาทางอิเล็กทรอนิกสใน

ปจจุบัน 

 พื้นฐานของการทําการคาอิเล็กทรอนิกสจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ คือ 

1. ความลับของการทํารายการ (Confidentiality) 

2. ความเชื่อถือของผูใหและผูรับขอมูล (Integrity) 

3. ระบบตรวจสอบวาเปนเอกสารจริง (Authentication) 

4. อํานาจการอนุมัติ (Assurance) 

5. การรับประกันความปลอดภัย (Privacy)  

 ดังนั้น การรับประกันความปลอดภัย และสิทธิของขอมูลสวนตัว นั้นจะเปนปญหา

ความรับผิดชอบของบุคคลและบริษัทมากกวาที่จะเปนปญหาทางเทคโนโลยี ซึ่งจําเปนตองมี

กฎหมายเขามาเกี่ยวของเพื่อปกปองคุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัยในขอมูล  

 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
 ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการ

ส่ือสาร คํานิยามของ ทัศนคตินั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว  ดังนี้ 

 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ (2523 : 5-47) อธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความ

พรอม หรือแนวโนมที่จะกระทํา หรือมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราส่ิงใดสิ่งหนึ่งในลักษณะบางอยาง ทัศนคติ

นี้จะแสดงออกใหเห็นจากคําพูด หรือพฤติกรรม เมื่อไดผลส่ิงที่เกี่ยวของกับทัศนคตินัน้ คนแตละคน

จะมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากนอยตางกัน แตลักษณะที่สําคัญของทัศนคติก็คือ ความเปน

นามธรรม (Abstraction) 

 เสรี วงษมณฑา (2529 : 45) กลาววา “ทัศนคติ คือความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติ 

ประกอบไปดวยความรู ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม” 

   ส
ำนกัหอ
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 ณรงค จันทรนวล (2527 : 259-260) อธิบายวา ทัศนคติเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

ของเรามาก ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่เรามักจะมีแนวโนมเอียงสนองตอบตอสิ่งเราตาง ๆ เชน 

บุคคล ส่ิงของ สถานการณ หรืออุดมการณ ฯลฯ ในรูปของการประเมินคา 

 สุนีย ชุมจิต (2532 : 27) ไดอธิบายความหมายไววา ทัศนคติมีความเหมือนกับ

การเรียนรูและการรับรูในแงของความสัมพันธกับประสบการณของบุคคลดวยเชนกัน ทัศนคติตอ

ส่ิงใดจะมีรากฐานมาจากผลรวมจองประสบการณที่เกี่ยวของกับส่ิงนั้น ทั้งที่เปนประสบการณตรง 

คือ ประสบการณสวนของแตละคนที่ได รับมาแตกตางกันไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ สุดกับ

ประสบการณทางออม อยางไรก็ตามหากทัศนคติที่เกิดข้ึนแตละชวงเวลาไมไดฝงรากลึก หรือยัง

ไมไดยึดไวอยางเหนียวแนนก็อาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อบุคคลนั้นเผชิญกับประสบการณใหม 

 ธงชัย สันติวงษ (2540 : 10) กลาววา ทัศนคติคือสภาพแวดลอมความรูสึกของบุคคลที่

มีตอส่ิงเราและส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัว เชน สัญลักษณ เคร่ืองหมาย บุคคล คําพูด ส่ิงของ หรือ

สิ่งที่เปนนามธรรมตาง ๆ โดยที่ความรูสึกนี้อาจเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไมชอบ 

ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินส่ิงแวดลอมโดยบุคคลทั้งส้ิน 

 พิภพ วชังเงิน (2547:103) กลาววา ทัศนคติหมายถึง การประมวลแลวประเมินหรือ

ตัดสินวาชอบ (พอใจ) หรือไมชอบ (ไมพอใจ) ในเหตุการณ วัตถุ บุคคล ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึง

ความรูสึกของคน ๆ หนึ ่ง เกี ่ยวกับอะไรอยางใดอยางหนึ ่งที ่เขามาเกี ่ยวของ ทัศนคติเปน

ความรูสึกดานอารมณ ความเชื่อ ความมุงมั ่น เปนพลังอยางหนึ ่งซึ ่งมองไมเห็นเปนพลังที่

สามารถผลักดันการกระทําบางอยางที่สอดคลองกับความรูสึก ทัศนคติ คือ ทาทีหรือแนวโนม

ของบุคคลที่แสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนบุคคล กลุมคน สิ่งของ ความคิด โดยมีความรูสึก

หรือความเชื่อเปนพื้นฐาน      

  สรุป ทัศนคติเปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึกและความเช่ือหรือ

การรับรูของบุคคลของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายวา 

“พอใจ” หรือ “ไมพอใจ” “เห็นดวย” หรือไม “เห็นดวย” ตอสถานการณที่พบเจอจึงตอบสนอง

ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมและการปฏิบัติ ดังนั้นทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสจึงหมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคตอการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสในดานดังกลาว 

   ส
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 สภาพและหนาที่ของทัศนคติ (The Nature and Function of Attitudes) 
 ทัศนคติเปนตัวแปรหน่ึงในศูนยส่ังการของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ทัศนคติ
เกิดจากการเรียนรูและจากการมีการปฏิบัติตอกันของผูบริโภคกับบุคคลอื่น คําจํากัดความและ
คําอรรถาอธิบายของนักวิชาการหลายคนไดแยกแยะออกเปนหลายอยางและมีการขัดแยงกันใน
ดานความเห็นซึ่งก็ยังหาขอยุติไมไดซึ่ง (อดุลย จารตุรงคกุล 2546 : 190-193) ไดสรุปไว ดังนี้ 
 1. วัตถุเปาหมายกับทัศนคติ (The Attiude Objects) หมายถึง วัตถุตาง เชน ผลิตภัณฑ 
ตราย่ีหอ บริการ ส่ิงที่เปนเจาของประโยชนของผลิตภัณฑ โฆษณา ราคา หรือพอคาปลีก เปนตน 
การวิจัย ทัศนคติเรามักมุงที่วัตถุเสมอ 
 2. ทัศนคติเปนความโนมเอียงอันเกิดมาจากส่ิงที่ไดเรียนรูมากอน ( Attitudes Are 
Learned Predisposition) ทัศนคติเกิดมาจากการเรียนรู กอตัวข้ึนมาจากผลของประสบการณ
โดยตรงกับสินคา ขาวสารที่ไดมาจากผูอ่ืน การเปดรับโฆษณาฯลฯ อยางไรก็ตามทัศนคติไมใช
พฤติกรรม แตทัศนคติกอใหเกิดพฤติกรรมการประเมินวัตถุเปาหมายของทัศนคติ (Attitudes 
Objects) วาชอบหรือไมชอบ เปนผลมาจากการปฏิบัติงานของทัศนคติ นอกจากนั้น ทัศนคติจึงมี
คุณสมบัติของความเปน “การจูงใจ” โดยอาจจะผลักดันผูบริโภคใหกอพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่
หรือผลักดันใหหลีกเล่ียงการกอพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
 3. ทัศนคติสอดคลองกับพฤติกรรม (Attitudes Have Consistency) ทัศนคติสอดคลอง
กับพฤติกรรมที่สะทอนทัศนคติดังกลาว ฟงดูแลวผูบริโภคนาจะมีทัศนคติตอส่ิง ๆ หนึ่งในรูป 
“ถาวร” แตปรากฏวาทัศนคติไมจําเปนตองถาวรเสมอไป ทัศนคติมีการเปล่ียนแปลง เชน นาย ก 
เคยนิยมไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารโดยตรง แตอาจมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น เชน 
การไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ วาการทําธุรกรรมทางการเงินสามารถทําผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ไดสะดวกกวาและไมตองเสียเวลาเดินทางมายังธนาคาร นาย ก ก็อาจะหันมาเปลี่ยนแปลงความ
สอดคลองของทัศนคติกับพฤติกรรมเดิมของ นาย ก ไดเชนกัน ดังนั้นเราตองพิจารณาอิทธิพล
ของสถานการณที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมพรอมกันไปดวย 
 4. ทัศนคติเกิดข้ึนภายในสถานการณ (Attitudes Occur Within Situation) ทัศนคติ
ของผูบริโภคเกิดข้ึนภายในและถูกกระทบโดยสถานการณ คําวา สถานการณในที่นี้หมายถึง
เหตุการณตาง ๆ หรือกรณีแวดลอมตาง ๆ ซึ่ง ณ เวลาหนึ่งมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับพฤติกรรม สถานการณหนึ่ง เชน การจราจรที่ติดขัดทําใหเราไปถึงธนาคารชาลง      
ซึ่งบางทีธนาคารอาจปดทําการไปแลวตัวชวยใหการดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดคลองตัวมาก
ข้ึนก็คือธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายชองทางในการปฏิบัติภารกิจทางการเงิน
ใหลุลวงและตรงเวลา ซึ่งเมื่อเราเห็นความสําคัญของปญหาเราก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติจากการใช
บริการธนาคารรูปแบบเดิมมาเปนแบบใหมก็เปนได 
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 องคประกอบของทัศนคติ (Components of Attitude) 
 องคประกอบของทัศนคติตาง ๆ อยู 3 สวน  ไดแก 

  1. องคประกอบดานความรู (The cognitive Component) คือ เปนอาการทางวัตถุที่

ทัศนคติเขาไปเก่ียวของและไดรับการนึกเห็นภาพพจน 

  2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของกับ

อารมณที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงตาง ๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เปนลักษณะที่

เปนคานิยมของแตละบุคคลวาชอบหรือไมชอบ 

 3. องคประกอบดานปฏิบัติ (Behavioral Component) คือ ลักษณะของความพรอมที่

จะปฏิบัติหรือแสดงออกเปนพฤติกรรมใหเปนไปตามความคิดหรืออารมณแนวโนมที่จะมีการ

ปฏิบัติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในส่ิงนั้น  

 องคประกอบของทัศนคติ 3 ประการ แสดงใหเห็นดังรูปแบบตอไปนี้ 
 
 
 

1.ความไมรูตัว    2.ความรูตัว    3.ความเขาใจ   6.ความต้ังใจซื้อ   7.ประเมินคาการซื้อ   8.การซ้ือซ้ํา 

 
ภาพที่  2 ทัศนคติและองคประกอบ 

ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 193. 

 

4. ชอบ 
 (Liking) 

5. ความชอบมากกวา 
(Preference) 

องคประกอบเก่ียวกับ 
ความต้ังใจกอพฤติกรรม 
(แนวโนมที่จะปฏิบัติการ) 
Behavioral or Cognitive 

Element (Intention to Buy) 

องคประกอบเก่ียวกับความรู 
และความเขาใจ Cognitive 

Element (ความเช่ือในตราย่ีหอ) 
(Brand Belief) 

องคประกอบเก่ียวกับความชอบ (อารมณหรือความรูสึก) 
Affective Element (Emotion or Feelings) 

(Brand Evaluation) 
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 จากภาพที่ 2 อธิบายเกี่ยวกับทัศนคติได  ดังนี้ 

 1. องคประกอบเกี่ยวกับความรูสึกความเขาใจหรือความเชื่อที่ชวยสรางคุณคาและ

ทัศนคติวาเราเชื่ออะไร (Cognitive Element) ประกอบดวย ความเช่ือตาง ๆ ซึ่งบุคคลมีอยูเกี่ยวกับ  

สิ่งตาง ๆ ใชเปนวิถีทางที่เรารับรูโลกภายนอกที่ลอมรอบตัวเรา ในสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

ผูบริโภคนั้นองคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจหมายถึงการที่ผูบริโภครับรูขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ บริการ โฆษณา องคประกอบนี้รวมถึงความเชื่อที่ผูบริโภคที่มีตอการสนับสนุนการ

ขายตาง ๆ กับความเชื่อเกี่ยวกับคุณคาผลิตภัณฑ 

 2. องคประกอบทางดานความชอบหรืออารมณหรือความรูสึก (Affective Element) 

ประกอบดวย ความรูสึกและอารมณที่บุคคลมีตอสิ่งตาง ๆ วาเรารูสึกอยางไร เปนความรูสึกชอบ

หรือไมชอบวัตถุที่เกี่ยวของกับทัศนคติ  ทั้งความรูสึกชอบหรือไมชอบวัตถุที่เกี่ยวของกับทัศนคติ

ทั้งความรูสึกในทางบวกและทางลบ องคประกอบเกี่ยวกับความชอบพอและความรูความเขาใจ

ไดรับการพิจารณาวามีความพันธซึ่งกันและกันเปนอยางมาก  นักวิจัยตลาดพบวา ความเช่ือและ

ความรูสึกของผูบริโภคผลิตภัณฑใดก็ตามโดยปกติมักมีความสอดคลองกัน 

 3. องคประกอบเกี่ยวกับความต้ังใจกอพฤติกรรม (Behavioral Element) เปนแนวโนม 

ที่จะกอปฏิกิริยาหรือความตั้งใจกอพฤติกรรมของผูบริโภค โดยอิงหลักจากความเชื่อและ

ความรูสึกของเขานั่นเอง  เปนการแสดงวาเราจะทําอยางไร “ความโนมเอียงที่จะซื้อ หรือใช

บริการ” เปนองคประกอบที่เกี่ยวพันกับวงจรการซื้อของผลิตภัณฑหรือบริการ องคประกอบนี้

แสดงถึงความสัมพันธระหวางแนวโนมที่จะกอปฏิกิริยาของผูบริโภคพรอมพฤติกรรมการซื้อจริง

ของเขา 

 สรุป ทั้งสามองคประกอบซึ่งเปนแนวความคิดด้ังเดิมเกี่ยวกับทัศนคตินี้เปนที่ยอมรับ

กันทั่วไปเพราะงายที่จะเขาใจ นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงความพันธระหวางองคประกอบ

ตาง ๆ ดังกลาวกับขั้นตอนทางการตลาดจากความไมรูตัวของผูบริโภคจนถึงการซื้อ โดยมาก

เปาหมายของนักการตลาดก็คือ ทําการเปลี่ยนทัศนคติตอตรายี่หอโดยอาจจะ 1) เปลี่ยนความ

เชื่อในลักษณะสินคาและบริการ 2) เปลี่ยนความสําคัญของความเชื่อ 3) เพิ่มความเชื่อใหม ๆ 

เขาไปอีก 

 ความสัมพันธระหวางความรูทัศนคติและการปฏิบัติ  สามารถสรุปในรูปแบบ

ความสัมพันธไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ (Schwartz 1975 : 28) 
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 1. ความรู           ทัศคติ         การปฏิบัติ 

   ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดความรูและการปฏิบัติ ดังนั้นความรูมีความสัมพันธ

กับทัศนคติ และทัศนคติมีผลตอการปฏิบัติ 
 

 2. ความรู 

        การปฏิบัติ 
   ทัศนคติ 

  ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 
 

 3. ความรู 

          การปฏิบัติ 

   ทัศนคติ 

  ความรูและทัศนคติตางกัน ทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไม

จําเปนตองสัมพันธ 
  

 4.          ทัศนคติ 

 

  ความรู   การปฏิบัติ 

 ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม สําหรับทางออมนั้นมีทัศนคติเปน

ตัวกลาง ทําใหเกิดการปฏิบัติตามมาได 

 

 สรุป ในดานการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสนั้นหากมทีศันคติทีดี่

ในการใชบริการจะชวยใหเกิดการปฏิบัติที่ดีได เพราะทัศนคติมีบทบาทสําคัญในเร่ืองการปฏิบัติ 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติมีความสัมพันธกัน 

 ความสัมพันธระหวางความเชื่อ ความรูสึก ความกอต้ังใจกอพฤติกรรม และพฤติกรรม 

ไดวามีการพิจารณาองคประกอบทัศนคติที่ชัดเจนข้ึน แตละองคประกอบมีความสัมพันธกันทั้ง

องคประกอบมีความสัมพันธกันทั้งองคประกอบทางดานความเช่ือ (Cognitive) และองคประกอบ

ทางดานความรูสึก (Affecitve) สรุปเปนแนวคิดไดวาเปนตัวกําหนดของทัศนคติมีผลตอผลิตภัณฑ

บางอยางก็ได ในระหวางที่มีการอุปโภคบริโภคทั้งความเช่ือและความรูสึกมีอิทธิพลตอทัศนคติทั้ง

สองอยางดังภาพที่ 3  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3   แสดงความสัมพันธระหวางความเชื่อความรูสึกความต้ังใจกอพฤติกรรมและพฤติกรรม  

ที่มา: อดุลย  จาตุรงคกุล,  พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 129. 

 

 ความสอดคลองของทัศนคติและพฤติกรรม (ปภาวดี ดุลยจินดา 2546 : 156) ไดกลาววา 

ทัศนคตินั้นเปนเสมือนส่ิงที่บุคคลนํามาสานตอเขากับเปาหมายที่ไดรับรูหรือพบเห็นไมวาจะเปน

วัตถุส่ิงของ บุคคล หรือแนวคิด ส่ิงที่รับรูหรือพบเห็นนี้กระตุนการรูแตหนหลังที่นํามาซ่ึงความรูสึก

ในทางบวกหรือลบตอเปาหมายนั้น  และจึงทําใหบุคคลเกิดแนวโนมที่จะตอบโตไปในทางหนึ่งทาง

ใดความสัมพันธดังกลาวแสดงไดดังภาพที่ 4 

 

        
 

เรียนรูมา 

อยางไร 

Learn 

ความรูสึกชอบ 

หรือเกลียดจะเกิด 

ตาม Feel 

กอเกิด 

พฤติกรรม 

Do 

ทัศนคติ 

องคประกอบที่ 1 
ความเช่ือ 

องคประกอบที่ 2 
ความรูสึก 

องคประกอบที่ 3 
ความต้ังใจกอพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
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ภาพที่ 4 แสดงความสอดคลองของทัศนคติและพฤติกรรม 

ที่มา : อดุลย  จาตุรงคกุล,  พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 135. 
 
 จึงเห็นไดวา ทัศนคตินั้นมีความสัมพันธอยูกับพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติเปนแนวโนม

พฤติกรรม เปนปฏิกิริยาภายในพฤติกรรมที่แสดงออกเปนปฏิกิริยาภายนอก 

 ดังนั้น โดยหลักการนี้ ทัศนคติกับพฤติกรรมที่แสดงออก จึงเปนส่ิงที่มีความสอดคลอง

ตองกัน 
 โครงสรางของทัศนคติ (Attitude Organization) 
 ทัศนคติมิไดอยูโดดเด่ียว แตมีโครงสรางสลับซับซอนและมีแนวโนมจะรักษาภาวะที่

สมดุลในความรูสึกนึกคิด และจะตอตานการเปล่ียนแปลงตออิทธิพลชนิดตาง ๆ นอกจากนั้น 

องคประกอบภายใน (Affecitve, Cognitive and Behavioral Dimension) ก็เปนไปอยางสมดุล

เชนกัน มนุษยจะมีส่ิงจูงใจเพื่อที่จะรักษาความสอดคลองตองกัน และยังมีความสามารถจํานวน

หนึ่งที่จะกล่ันกรองส่ิงที่จะทําใหเกิดความไมสมดุลออกไป 

 ความสมดุลภายใน (Internal Consistant) กลาววา บุคคลสวนมากไมสามารถทนตอ

ความไมสมดุลหรือไมสอดคลองระหวางองคประกอบทางดาน Affective กับ Cognitive ไดเมื่อ

องคประกอบทั้งสองนี้เกิดความสอดคลองสมดุลกันแลว ทัศนคติก็จะอยูในภาวะมั่นคงและจะ

ดํารงอยูเชนนั้นเปนระยะเวลานาน  แตถาไมเกิดสภาพสอดคลองสมดุลทัศนคติก็ไมอยูในภาวะ

เปาหมายทัศนคติ 

คน 

แนวคิด 

ส่ิงของ 

  

การรู      ความรูสึก                  แนวโนม 

      พฤติกรรม 
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ตรงกันขาม นอกจากนี้ถาเกิดสภาพไมสอดคลองสมดุลข้ึนมนุษยเราก็มีขีดจํากัดแหงความอดทน

สําหรับความไมสอดคลองสมดุลนั้น ถาเกินจากขีดจํากัดดังกลาวจะตองมีการปรับปรุงทัศนคตใิหม 

เชน บางคร้ังขาวสารใหม ๆ ที่เขามาสูทักษะของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาและบริการและตราที่

ผูบริโภคชอบมากกวาตราอ่ืนและสอผลที่เหนือกวาหรือชวนใหคิดวาดีกวาโดยผานทักษะเขาไป

เปรียบเทียบกับความเชื่อที่มีอยูในความทรงจําคร้ังกอน ๆ ผูบริโภคจะทําการปรับปรุงองคประกอบ

ตาง ๆ ภายในจนกระทั่งเกิดสมดุลข้ึน 

 ดังนั้น  ทัศนคติของมนุษยตองมีความสมดุลและสามารถปรับเปล่ียนไดเมื่อไดรับ

เหตุผลสนับสนุนที่เหนือกวา 
 โครงสรางของทัศนคติกับทัศนคติอ่ืน (Interattitude Structure)  
 บุคคลแตละคนมีคานิยมและความผูกพันในทางสังคม  ซึ่งสัมพันธใกลชิดกับ

วัตถุประสงคสวนตัวมากแตละองคประกอบมีความสําคัญมากตอทัศนคติ ทัศนคติมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและคานิยม และเราเรียกวาเปนทัศนคติที่มกีารรวมตัว

หลายทัศนคติจนมุงเปนจุดอยูที่จุดเดียว ซึ่งมีแนวโนมที่จะรวมสวนประกอบตางๆ เขาดวยกัน 

องคประกอบใดเปลี่ยนแปลงก็จะกระทบกระเทือนองคประกอบอ่ืนดวย อาจกลาวไดวาบุคคล

พยายามรักษาความสมดุลในโครงสรางของทัศนคติและทําใหการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเปนส่ิง

ลําบาก 

 ทัศนคติของบุคคลที่มีตอบางส่ิงฝงแนนในเครือขายของทัศนคติตาง ๆ และใน

ขณะเดียวกันบุคคลมีขาวสารที่เก็บรักษาไวในความทรงจําเกี่ยวกับส่ิงดังกลาว วัตถุประสงคสวน

บุคคลที่เกี่ยวพันกับเร่ืองนี้และการรวมศูนยกลางทางความรูสึกนึกคิดจะเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงการ

ฝงแนนของทัศนคติ การที่จะพยายามเปล่ียนแปลงทัศนคติจะตองคํานึงดวยวาทัศนคติผูกพันกับ

ทัศนคติอ่ืน ๆ ในระบบดวย ทัศนคติดังกลาวมิไดอยูวาเปลาหรือหายไป ถามีการเปล่ียนแปลง

ข้ึนมาส่ิงอ่ืนที่มาทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงก็จะตองเขามาแทนที่เพื่อเสริมสรางใหเกิดความสมดุล

ในความรูสึกนึกคิดตอไปดังเดิม  

 ทัศนคติตาง ๆ ที่มีตอทางเลือกทั้งหลายที่เปนขอเสนอขายมีการรวมตัวมุงสูจุดหมาย

เดียว และตอตานการเปล่ียนแปลงหรือไม เราจะเห็นไดในพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาหลายชนิด

แมวาสินคาหรือตรานั้นสวนใหญก็ไมใชตัวผูบริโภคคนเดียวที่จะตัดสินใจเพื่อใชสําหรับตัวเอง

เทานั้นแตบางทีอาจมีคนที่เกี่ยวของรอบขางไมวาจะเปนเพื่อน ครอบครัว ที่มีรสนิยมเดียวกัน ถา

บุคคลใดนึกเห็นภาพพจนวาตราใดก็ตามเปนที่พอใจแลว ทัศนคติที่เกิดจากผลดังกลาวจะเริ่มฝง

แนนในความรูสึกนึกคิดและมีแนวโนมที่จะปฏิบัติซ้ําโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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 ดังนั้น ทัศนคติจึงมีความสัมพันธระหวางความคิดแตอาจจะมีคนรอบขางมาเกี่ยวของ

กับทัศนคตินั้นดวยทําใหมีความเชื่อมั่นและเกิดการฝงแนนของทัศนคติยิ่งข้ึน 

 คุณสมบัติของทัศนคติของผูบริโภค (Specity of Consumer Attitudes) 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2546 : 197-199) คุณสมบัติของทัศนคติที่แสดงออกมานั้นใหเห็น

ถึงการที่ทัศนคติสามารถทําหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ 

 1. ความพรอมที่จะกอปฏิกิริยา (Readiness to Act) ทัศนคติเปนตัวกอกําเนิด

ปฏิกริยาอาการของผูบริโภค ในแงอ่ืนทัศนคติเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดความสะดวกและงายใน

การกอพฤติกรรมของผูบริโภค ความนึกคิดไมสามารถจําแนกแยกประเภทและประเมินคาของ

ขาวสารทางการตลาดที่จําเปนตอการซื้อไดทุกสถานการณ ทัศนคติจึงทําหนาที่เหมือนการ

วางแผนใหความนึกคิดไปในทิศทางที่ไดรับรับการวางแผนไว ทัศนคติมีข้ึนมาจากการเรียนรูเปน

ระยะเวลานานจนกระท่ังทําใหผูบริโภคตัดสินซื้องายข้ึน นอกจากนั้นยังชวยใหผูบริโภคลดจํานวน

ขาวสารที่จะตองเรียนรูดวยเนื่องจากผูบริโภคมีทัศนคติประจําตัวอยูจึงไมจําเปนที่จะตองเรียนรูวิธี

ปฏิบัติตอการตัดสินใจทุก ๆ สถานการณทางการที่เขาเคยประสบหรือไดฟงหรือไดพบเห็นมาแลว

ในอดีต 

 2. ทัศนคติมีทิศทาง (Consumer Attitides Have Direction) ทัศนคติเปนพื้นฐาน

ของผูบริโภคที่จะปฏิบัติตอปญหาทางการตลาดในทางที่ดีหรือไมมีทัศนคติในทางที่ดีจะกอใหเกิด

ความโนมเอียงกับผูบริโภคท่ีจะปฏิบัติ (act) หรือมีปฏิกิริยา (react) ในทางที่ดีตอผลิตภัณฑหรือ

รานคา ทัศนคติในทางไมดีจะกอปฏิกิริยาในทางตรงขามคือละเวนที่จะปฏิบัติในบางสถานการณ 

แตก็ไมไดหมายความวาถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาหรือรานคาจะไมซื้อสินคานั้นหรือซื้อ

จากรานคานั้นเสมอไปเราตองพิจารณาปจจัยอ่ืนดวย เพียงแตวาถาผูบริโภคมีทัศนคติไมดีเกิดข้ึน

ดังกลาว เขาก็จะมีความโนมเอียงที่จะไมปฏิบัติตอตัวกระตุนที่เขาไมพอใจนอกจากจะจําเปนหรือ

หลีกเล่ียงไมไดเทานั้น 

 3. ทัศนคติของผูบริโภคมีความเขมขนตางกัน (Consumer Attitude Vary 

Intensity) การที่เราไดทราบวาทัศนคติของผูบริโภคมีแนวทางที่ดีหรือไมดีนั้นไมเปนการเพียงพอ 

ยังมีความรูสึกบางระดับที่เกี่ยวของกับทัศนคติมีแนวทางที่ดีหรือไมดีนั้นเชน ความชอบมากไปถึง

นอย ทัศนคติของผูบริโภคเปนศูนยกลางของผลที่แสดงออก ผูบริโภคสามารถที่จะประเมินทัศนคติ

ของเขาที่มีตอผลิตภัณฑและบริการวา ดีมาก ปานกลาง หรือดี และในทํานองเดียวกันก็อาจ

ประเมินไดกับทัศนคติที่ไมดี  
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 4. ความสมบูรณของทัศนคติมีความแปรผัน (Completeness of Attitudes Varies)  

ทัศนคติของผูบริโภคมีแนวโนมที่จะแสดงคุณสมบัติอยางหนึ่ง ซึ่งเราเรียกไดวาเปน “ความสมบูรณ”

บางคร้ังอาจเปนไปไดวาผูบริโภคมีทัศนคติเกิดข้ึนจากขาวสารที่ไมสมบูรณ  แตเขาก็มักจะเหมาเอา

วาทัศนคติของเขาถูกและจะปฏิบัติตามนั้น  

 5. ทัศนคติบางอยางเทานั้นท่ีสามารถรักษาระดับความม่ันใจ (Degree of 

Confidence) ความมั่นใจแสดงถึงความเชื่อของบุคคลวาทัศนคติของเขาถูกตองทัศนคติบางอันอยู

ไดอยางมั่นใจ ในขณะที่ทัศนคติอ่ืนมีความมั่นใจนอยมาก เชน ทัศนคติที่เกิดมาจากประสบการณ

โดยตรงกับผลิตภัณฑมักจะยึดไดอยางมั่นใจมากกวากวาทัศนคติที่เกิดจากประสบการณโดยออม

เชน ทัศนคติที่เกิดหลังจากที่ดูโฆษณาผลิตภัณฑใหม 

 ดังนั้น คุณสมบัติของทัศนคตินั้นสามารถทําหนาที่เสมือนกับการวางแผนใหความคิด

นําพาไปสูการพฤติกรรมและการปฏิบัติตามที่ตนตองการได 

 แหลงที่มาและการเกิดของทัศนคติ  

 ขนิษฐา ไชยสัตย (2540 : 12-13) ไดสรุปแหลงที่มาของทัศนคติไวดังนี้  

 1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะ

อยางตอส่ิงใดในทางที่ดี หรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นตามทิศทางที่เคยมีประสบการณมา

กอน เชน นาย ก.เคยพูดกับ นาย ข. ดวยไมตรีที่ดี ก็จะทําใหนาย ก. รูสึกชอบหรือมีทัศนคติที่ดีตอ 

นาย ข. เปนตน 

 2. การติดตอส่ือสารจากบุคคลอ่ืน ๆ (Communication from Others) การไดรับการ

ติดตอส่ือสารจากบุคคลอ่ืนจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กที่

เคยไดรับการส่ังสอนจากผูใหญวาทําอยางนี้ดีอยางนั้นไมดี ก็จะทําใหเด็กมีทัศนคติตอการกระทํา

ตาง ๆ ตามที่ไดรับทราบมา 

 3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได เชน เด็กมี

ความเคารพเช่ือฟงพอแม เมื่อเห็นวาพอแมแสดงทาไมชอบส่ิงใดก็ตามเด็กจะเลียนแบบ คือไมชอบ

สิ่งนั้นดวย 

 4. ความเก่ียวของกับสถาบัน (Institution Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง

เกิดข้ึนเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสถาบันเหลานี้จะเปน

แหลงที่มา และสนับสนุนใหคนเกิดทัศนคติบางอยางข้ึนได 
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 พิภพ วชังเงิน (2547 : 411-412) ไดสรุปไวดังนี้การเกิดของทัศนคติมากจาก การ

เรียนรูและอิทธิพลของครอบครัวหรือญาติพี่นองคนรอบตัว ทัศนคติของคนเราอยูในระดับใดนั้น

ข้ึนอยูกับประสบการณและภูมิหลังที่หลอหลอมมาทัศนคตินั้นเปลี่ยนไปเร่ือยตามประสบการณที่

ไดรับเพิ่มข้ึนหรือไดรับใหม ทั้งนี้ทัศนคติเกิดจากอิทธิพลตาง ๆ สามารถสรุปเปนขอ ๆ ได  ดังนี้ 

 1. อิทธิพลจากพอแม เปนอิทธิพลสูงสุดตอลูก วัยกอนเขาเรียนเด็กจะพัฒนาคานิยม 

(Value) ความเชื่อ (Belief) และความรูสึกนึกคิดในกรอบของผูใหญในครอบครัว ไดมีการศึกษา

พบวาผูที่มีลักษณะนิสัยรังเกียจเดียดฉันท (Prejudice) และเผด็จการ มักจะมาจากครอบครัวที่ไม

อบอุนเทาที่ควร 

 2. อิทธิพลจากกลุมตาง ๆ ที่มีตอทัศนคติ ในชวงระยะวัยรุนมีความสําคัญมาก ถาได

แบบอยางที่ดีก็จะพัฒนาทัศนคติไปในทางที่ดี นิวคอมบ (Newcomb) ศึกษานักศึกษาเขาใหมที่

วิทยาลัย Bennington พบวาผูที่มาจากครอบครัวช้ันสูงมีทัศนคติหนักไปทางอนุรักษนิยม เมื่อ

ศึกษาอยูในวิทยาลัยสักชวงระยะเวลาหนึ่ง ตางเปล่ียนทัศนคติมาเปนเสรีนิยมตามรุนพี่ ๆ  

 3. อิทธิพลจากประสบการณสวนตัว การไดพบเห็น ไดอาน ไดฟง บอย ๆ ก็เปนอีกทาง

หนึ่งของการเกิดทัศนคติ ที่สหรัฐอเมริกาไดทําการวิจัยศึกษา โดยใหอักษรจีนบางตัวที่ไมเคยรู

ความหมาย หรือคําไมมีความหมาย ปรากฏวานักศึกษาเกิดทัศนคติตออักษรจีนหรือคําไมมี

ความหมายได การเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย พบวาจํานวนใบปลิวอักษรจีนหรือคําไมมีความหมาย

ที่ผูสมัครแจกและติดไวตามที่ตาง ๆ มีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนเสียงที่ผูสมัครไดรับในการ

เลือกต้ัง หลักการนี้เปนที่ทราบกันดีในหมูนักโฆษณาประชาสัมพันธ  

 4. อิทธิพลจากส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต วีดีทัศน ภาพยนตร 

วารสาร หนังสือพิมพฯลฯ 

 5. ส่ิงแวดลอม บุคคลในองคการที่ทํางานอยูกอน ที่เรียกวาคนเกา มักจะกลืนบุคคลที่

เขาใหม 

 ดังนั้น แหลงที่มาของทัศนคติมากจากประสบการณเฉพาะอยาง, การติดตอส่ือสาร

จากบุคคลอ่ืน ๆ, ส่ิงที่เปนแบบอยาง, ความเกี่ยวของกับสถาบัน และการเกิดของทัศนคติมาจาก

อิทธิพลจากพอแม อิทธิพลจากกลุมตาง ๆ อิทธิพลจากประสบการณสวนตัว อิทธิพลจาก

ประสบการณสวนตัว การไดพบเห็น อิทธิพลจากส่ือมวลชนและส่ิงแวดลอม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  34 

 สาเหตุที่จะตองวัดคุณภาพและทัศนคติของลูกคา  

 พิพัฒน กองกิจกุล (2547 : 44-53) สรุปไวดังนี้ 

 1. เพื่อที่จะเรียนรูถึงความรูความเขาใจที่ลูกคามีตอองคการ 

 2. เพื่อที่จะแจกแจงไดวาอะไรคือความจําเปนความปรารถนาความตองการ และ

ความคาดหวังของลูกคา 

 3. เพื่อที่จะลดความเขาใจที่คลาดเคล่ือน 

  3.1 ความคลาดเคล่ือนระหวางส่ิงที่ธุรกิจคาดวาจะไดรับกับลูกคาอยากไดอยาง

แทจริง 

  3.2 ความคลาดเคลื่อนระหวางส่ิงที่ธุรกิจของเราคาดวาลูกคาไดซื้อหาไปใช

เรียบรอยดีแลวกับส่ิงที่ลูกคารูสึก รับรูต้ังแตตอนที่ซื้อมาจวบจนปจจุบัน 

  3.3 ความเหล่ือมลํ้าระหวางคุณภาพบริการที่ธุรกิจของเรากําลังใหกับคุณภาพ

บริการที่ลูกคารูสึกไดจากส่ิงที่ไดรับจากเรา 

  3.4 ความเล่ือมล้ําระหวางส่ิงที่ทางฝายการตลาดไดใหสัญญาไว กับส่ิงที่ใหกับ

ลูกคาจริง ๆ  

  3.5 ความเลื่อมลํ้าระหวางความคาดหวังของลูกคาในคุณภาพบริการกับส่ิงที่

เกิดข้ึนจริง 

 4. ตรวจสอบสิ่งที่ธุรกิจคาดหวังเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของ

ลูกคา 

 5. เพื่อใหรูวาในปจจุบันที่ธุรกิจดําเนินการนั้นเปนอยางไรบาง จากจุดนี้จะมุงหนาไป

ยังจุดใด 

 6. เพื่อประยุกตเขากับกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 สรุป การวัดคุณภาพและทัศนคติทําใหองคกรเขาถึงความรูสึกของลูกคา ความ

ตองการและความกลัวดังนั้น องคการจําเปนตองรูวากําลังจะวัดอะไรและวัดเพราะเหตุใดการวัด

ถึงคุณภาพและทัศนคติหากสามารถเขาใจถึงเหตุผลและการดําเนินแผนงานตาง ๆ ที่เปนผล

ตอเนื่องจากการวัด ซึ่งจะสามารถทําส่ิงตาง ๆ เหลานั้นไดอยางมีจุดหมายและราบร่ืนมากยิ่งข้ึน 

 ประโยชนของการวัดคุณภาพและทัศนคติสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. การวัดทําใหองคการเกิดสัญชาตญาณที่มุงมั่นที่จะเอาชนะ และตองการความสําเร็จ 

ซึ่งจะสงผลเนื่องไปสูคุณภาพบริการที่ดีกวาใหแกลูกคา 
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 2. การวัดทําใหองคการรูถึงขีดมาตรฐานของผลงานตามปกติของเราและรูข้ันมาตรฐาน 

ที่ดีที ่สุดที่เปนไปได ที่ตองพาองคการไปใหถึงซึ่งจะเปนตัวที่นําพาไปสูคุณภาพที่สูงขึ้น และ

ความพึงพอใจที่เพิ่มข้ึน 

 3. การวัดทําใหผูปฎิบัติงานรับรูผลที่ไดในทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูวัดในที่นี้คือ 

ลูกคาซ่ึงกําลังประเมินพนักงานผูที่เขากําลังติดตองานดวย 

 4. การวัดจะบอกไดวาส่ิงใดบางที่องคการจะตองทําเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความ

พึงพอใจ และบอกไดวาจะตองทําอยางไร 

 5. การวัดจะชวยผลักดันจูงใจใหองคการต้ังใจปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในระดับที่สูงข้ึนตามไปดวย 

 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรม (Behavior) ไดมีผูใหความหมายหลายลักษณะดังตอไปนี้ 

 ศรียา นิยมธรรม และประภัสร นิยมธรรม (2519 : 1) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรม 

หมายถึง การแสดงออกใด ๆ  ที่ผูอื่นสามารถสังเกตเห็นได หรืออาจสังเกตไดจากเครื่องมือที่  

นักทดลองนํามาใช 

 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529 : 9-11) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา

ทุกชนิดที่มนุษยแสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีทั้งส่ิงที่เปน รูปธรรม นามธรรม เชน

ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในรางกาย ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ มักจะเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถ

เห็นไดชัด สวนพฤติกรรมภายนอกเปนปฏิกริยาที่คนเราแสดงออกตลอดเวลาของการดํารงชีวิต 

เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนมองเห็นทั้งจากวาจาและการกระทํา 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2536 : 15) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา 

หรือกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษยกระทําไมวาส่ิงนั้นจะสังเกตไดหรือไม เชน การทํางานของหัวใจ      

การทํางานของกลามเนื้อ การเดิน การพูด การเกิดความรูสึก ความชอบ ความสนใจ เปนตน  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 31 )ใหความหมายไววาคือ การศึกษาพฤติกรรมมนุษยใน

ลักษณะบทบาทของผูบริโภค 

 ยุพาวดี สมบูรณกุล (2540 : 11) ใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

กิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลในอันที่จะประเมินผลและใหไดมาซึ่งการใชสินคา

และบริการ  
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 อดุลย จาตุรงคกุล (2546 : 5) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและ

บริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู กอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา

ดังกลาว 

 สรุป จากแนวคิดของพฤติกรรมท่ีกลาวมานั้น สรุปความหมายของพฤติกรรมไววา 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการตอบสนองของมนุษยตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง

หรือมีส่ิงกระตุนตาง ๆ มาเสริมกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 
 ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค  
 เสรี วงษมณฑา (2542 : 30-31) ไดอธิบายลักษณะของผูบริโภความีลักษณะ 4 ประการ 

ดังนี้ 

 1. ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ (Need) การที่จะวัดใครเปนเปนผูบริโภคตอง

ดูที่ความตองการตราบใดที่มนุษยยังมีความตองการสินคาตาง ๆ ก็สามรถนํามาขายไดเพื่อ

สนองตอบความตองการของมนุษย 

 2. ผูบริโภคเปนผูมีมีอํานาจซ้ือ (Purchasing power) ผูบริโภคจะมีแคเพียงความ

ตองการอยางเดียวไมได  แตเขาจะตองมีอํานาจซ้ือดวย ถาเพียงแตความตองการแลวไมมีอํานาจ

ซื้อ ก็ยังไมใชผูบริโภคของสินคานั้น เพราะฉะนั้นการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคจึงตอง

วิเคราะหไปที่ตัวเงินของผูบริโภคดวย 

 3. การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) เมื่อผูบริโภคมีความตองการ 

และมีอํานาจซ้ือแลว ก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เปนตนวา ผูบริโภคซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ใครเปนคน

ซื้อ ใชมาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อมากนอยแคไหน 

 4. พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมใชสินคาอยางไร เชน ด่ืม

เบียรที่ไหน  ที่บานหรือที่รานอาหาร  ด่ืมกับใคร  คนเดียวหรือกับเพื่อน ด่ืมเมื่อใด  ด่ืมมากนอย   

แคไหน ด่ืมอยางไร เปนตน 

 พรทิพย สัมปตตะวนิช (2551 : 120-121) ไดกลาวถึงลักษณะของผูบริโภคที่ไดรับขาวสาร

โดยการวิเคราะหตามลักษณะทางประชากรศาสตรซึ่งบุคคลที่มีความแตกตางสงผลตอการส่ือสาร

และการรับรู ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย 

 อายุ การที่จะทําใหผูที ่มีอายุตางกันเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น มีความยากงายตางกัน      

ผูที่มีอายุมากก็จะเปลี่ยนแปลงไดยาก จิตใจของคนนั้นมีความยากที่จะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่

เพิ่มข้ึน 
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 เพศ เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติและพฤติกรรมเก่ียวกับ

การสื่อสารก็แตกตางกันดวย ดังนั้นการส่ือสารจําเปนตองทราบวาตองการสื่อกับเพศชายหรือ  

เพศหญิง 

 ฐานนะทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติและชาติพันธุ ตลอดจน

ภูมิหลังของครอบครัว โดยเชื่อวาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน 

 ดังนั้น  ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภคมีลักษณะ 4 ประการไดแก ผูบริโภคเปน

บุคคลที่มีความตองการสินคาและตองการไดรับการตอบสนองตามความตองการนั้น ตองเปนผู

มีอํานาจซื้อจึงจะเกิดพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใชได และพฤติกรรมการรับและการ

สื่อสารใหสัมฤทธ์ิผลก็มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายใหชัดเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ยุพาวดี สมบูรณกุล (2540 : 18-21) ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้อธิบายพฤติกรรมตัดสินใจ

ของผูบริโภควา เกิดจากการผสมผสานของความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ประกอบ

กับแรงจูงใจจากสภาพแวดลอมตาง ๆ กอใหเกิดเปนพฤติกรรมอันเปนปกติของผูบริโภคนั้น ดัง

ภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงปจจัยที่กระทบพฤติกรรมผูบริโภค 

 ที่มา : ยุพาวดี  สมบูรณกุล,  พฤติกรรมผูบริโภค (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2540), 

18.  

 

 

การตองการ 

ดานรางกาย 

การตองการ 

ดานจิตใจ 

การจูงใจ 

(แรงขับ) 
การตัดสินใจ 

พฤติกรรม 

โดย 

ปกติ 

ส่ิงแวดลอม  

ส่ิงแวดลอม  
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 การผสมผสานของความตองการทั้ง 2 ดาน มีสัดสวนไมแนนอน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ

สถานการณ และในการตัดสินใจมักจะมีอารมณเขาไปเกี่ยวของดวยคอนขางมาก นักการตลาดจึง

มักเขาใจผิดวา การตัดสินใจของผูบริโภคไมมีเหตุผล แตในความคิดของผูบริโภคนั้นคิดวาตัดสินใจ

ถูกตองแลว ดังนั้น นักการตลาดจึงตองสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคใชในการจัดการตลาด

ของตนตอไป 

 อยางไรก็ตาม การตัดสินใจของผูบริโภคอาจผิดพลาดไดเนื่องจาก 

 1. สมมุติฐานที่ไมถูกตอง เชน ผูบริโภคเช่ือวารถยุโรปคุณภาพดีกวารถญ่ีปุน ทั้งนี้

เพราะขาดประสบการณหรือไดรับขาวสารอยางนั้น 

 2. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจไมเพียงพอ บางคร้ังผูบริโภคไดรับขอเท็จจริงไม

เพียงพอก็ตองตัดสินใจซื้อทันที เชน ดูแคราคา ยี่หอเทานั้น 

 3. ขอมูลที่ไดรับมาไมถูกตอง 

 4. ผูบริโภคใชขอมูลอยางไมมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นงานของนักการตลาดก็คือ ตองพยายามกระตุนผูบริโภคใหถูกจุด ตองเขาใจ

แนวความคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อวา การตัดสินใจของผูบริโภคจะข้ึนกับ

ขอเท็จจริงของขอมูลที่ไดรับ 

 ชนิดของการตัดสินใจที่ผูบริโภคนิยมปฏิบัติ จําแนกไดดังนี้ 

 1. จําแนกตามระดับของความเรงดวน การตัดสินใจของผูบริโภคบางครั้งจะตอง

รีบดวนและกระทบในทันที ในขณะเดียวกันก็มีสินคาหลายประเภทที่สามารถเลื่อนเวลาออกไปได 

และการตัดสินใจเปนไปอยางไมรีบดวน เชน การตัดใจซื้อเส้ือผาหรือการตัดสินใจซื้อบาน ซึ่ง

สามารถเลื่อนเวลาออกไปได 

 2. จําแนกตามระดับของความถี่ของปญหาที่เกิดข้ึน เชน การซื้อยาสีฟนจะถ่ีกวาการ

ซื้อรองเทาแตเทาก็ซื้อถี่กวาแวนกันแดด เปนตน 

 3. จําแนกตามระดับของความสําคัญของปญหา  แตละปญหาที่ เกิดข้ึนจะมี

ความสําคัญตางกันในสายตาผูบริโภค 

 4. จําแนกตามขนาดงานประจําที่เกี่ยวของ เชน เราจะซ้ืออาหารเปนประจําทุกวันใน

ขณะที่สินคาสวนรวมตองเปนการตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในครอบครัว แตสินคาสวนตัวเปน

เร่ืองของแตละบุคคลที่ตัดสินใจเอง 
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 5. จําแนกตามสภาพของการตัดสินใจ เมื่อมีปญหาเกิดข้ึน ผูบริโภคใหความสําคัญกับ

ปญหาดังกลาวในระดับใด กลาวคืออาจจะปฏิเสธ หรือไมสามารถตัดสินใจได หรือตัดสินใจได

บางสวน หรืออาจเปนปญหาที่ผูบริโภคตัดสินใจไดแลววาจะซ้ือ 

  5.1 การปฏิเสธ ผูบริโภคปฎิเสธที่จะแกปญหาเม่ือผูบริโภคตัดสินใจแนนอนแลววา

จะเสาะหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีอ่ืน 

  5.2 ไมสามารถตัดสินใจได เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภครูสึกไมพอใจในทุก ๆ แนวทางของ

การแกปญหาที่เปนทางเลือก เชน ผูบริโภคที่ตัดสินใจจะซื้อเตารีดสักอันแตไมสามารถที่จะสินใจได

วาจะซ้ือยี่หออะไร ลักษณะเชนนี้ผูบริโภคจําเปนตองเสาะหาขอมูลเพิ่มเติม 

  5.3 ตัดสินใจไดบางสวน เกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคมีแนวโนมที่จะยอมรับแนวทางใด

แนวทางหนึ่งเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน แตไมสามารถเลือกแนวทางนั้นไดเพราะยังมีบางเงื่อนไขที่

ผูบริโภคยังยอมรับไมได เชน ผูบริโภคตกลงใจที่จะซื้อเตารีดนี่หอฟลิปปแตรูสึกวาเราจะสูงเกินไป 

จะตองอาศัยการเจรจาตอรองเสียกอนจึงจะตัดสินใจได 

  5.4 การตัดสินใจ เปนสภาพที่ผูบริโภคตัดสินใจแลววาจะซื้อสินคานั้น แตอาจะ

ซื้อเดี๋ยวนี ้หรอเก็บไวซื ้อทีหลัง นักการตลาดจึงตองพยายามทําใหผูบริโภคเขาถึงสภาพการ

ตัดสินใจใหได 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 ยุพภาวดี สมบูรณกุล (2540 : 129-134) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยทั้ง 4 ประการ มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors)  
  ปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูซื้อ หรือผูบริโภคกวางขวางที่สุด 

ประกอบดวย  วัฒนธรรม ประเพณี และชนช้ันทางสังคม 

  1.1 วัฒนธรรม (Culture)  

   วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่สามารถเรียนรู

และถายทอดสืบตอกันมา โดยผานกระบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมเปน

ส่ิงพื้นฐานในการกําหนดเอาความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 

   วัฒนธรรมถือวาเปนคานิยม ประเพณีหรือความเชื่อที่ไดรับการยอมรับใน

สังคมที่มีการสืบทอดตอ ๆ กันมา จากสมาชิกในสังคมรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง วัฒนธรรมเปนสิ่ง

ที ่ม ีการดํารงอยู อย างถาวรและในขณะเดียวกันก ็เป นสิ ่งที ่ไม หย ุดนิ ่ง  มีการเคลื ่อนไหว 

เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีความแตกตางหลากหลายไปตามกลุมตางๆ 

และภูมิภาคตาง ๆ กัน  
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  1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

   พฤติกรรมของบุคคลในแตละวัฒนธรรมยังแตกยอยใหแคบลงอีก โดย

พิจารณาความแตกตางในดานเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นฐานทางภูมิศาสตร ส่ิงเหลานี้จะมีบทบาท

ในแงของการกอตัวข้ึนเปนทัศนคติของบุคคลในแตละเช้ือชาติศาสนาและภูมิภาค 

  1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class)  

   ชนชั้นทางสังคม หมายถึง การแบงกลุมภายในสังคมออกตามคานิยม 

(Values) ความสนใจ (Interest) และพฤติกรรม (Behavior) ที่แตกตางกันและชนชั้นทางสังคม

มักจะถูกกําหนดข้ึนตามตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Variables) ซึ่ง

ประกอบดวยรายได (Income) อาชีพ (Occupation) และการศึกษา (Education) (เสรี วงษมณฑา 

2542 : 166) 

    ชนชั้นทางสังคมจะมีลักษณะตางกันดังนี้คือ 

   1.3.1 บุคคลในชั้นทางสังคมเดียวกัน มักจะมีพฤติกรรมที่คลายกันมากกวา

บุคคลที่อยูใน ชั้นทางสังคมที่ตางกัน 

   1.3.2 บุคคลจะรับรูถึงการอยูในแตละช้ันทางสังคมของตนเองวาอยูในระดับ

ที่สูงกวาหรือตํ่ากวา 

   1.3.3 ชั้นทางสังคมจะถูกกําหนดโดยตัวแปรตาง ๆ หลายตัว เชน อาชีพ 

รายได ความมั่งค่ัง การศึกษา และคานิยมตาง ๆ  

   1.3.4 บุคคลอาจจะเปล่ียนสถานะจากชั้นทางสังคมหนึ่งไปหนึ่งอีกช้ันทาง

สังคมหนึ่งได 

   ชั้นทางสังคมจะเปนตัวกําหนดความนิยม และพฤติกรรมการบริโภคสินคา

และการใชบริการตาง ๆ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักจะขึ้นอยูกับชั้นทางสังคมที่เขาอยู จะ

เห็นไดวา ผูมีฐานะดีมีความโนมเอียงที่จะซื้อสินคาที่มีราคาสูงมากกวาผูที่มีฐานะยากจน 
 2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) 
  2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) หมายถึง กลุมที่สามารถเปลี่ยนแปลง 

หรือสงเสริมทัศนคติที่มีความเกี่ยวของกัน และตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกันและกัน และ

กลุมอางอิงของคนเราจะประกอบดวยกลุมทั้งหมดที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติ 

ความคิดเห็น คานิยมหรือพฤติกรรมของคนเรา ซึ่งมีทั้งในหมูเด็กและผูใหญ กลุมอางอิงแบงเปน 

3 ระดับคือ 
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   2.1.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน การที่จะเขา

กันไดเปนกลุม ปฐมภูมิแบบนี้มักจะมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และชวงอายุ กลุม

ปฐมภูมินี้จะมีอิทธิพลตอบุคคลอยางจริงจัง และไดผลทันที 

   2.1.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมอาชีพ และเพื่อนรวมสถาบันการศึกษา 

   2.1.3 กลุมดลใจ ไดแก บุคคลที่เปนที่นิยม ชื่นชมของบุคคลอ่ืนโดยมิไดมีการ

รวมเปนสมาชิกในสังคมกลุมนั้น เชน ดาราภาพยนตร นักรอง นักกีฬาที่ประสบความสําเร็จ       

เปนตน 

  2.2 ครอบครัว (Family) ถือไดวามีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค

เปนอยางมาก เนื่องจากมีความใกลชิดกับผูบริโภคมากที่สุด โดยปกติแลวในแตละวันนั้นสมาชิก

ในครอบครัวแตละคนจะทําการตัดสินใจในลักษณะที่ตางคนตางตัดสินใจ แตจะมีหลาย

สถานการณที่สมาชิกในครอบครัวจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจครอบครัวเปนแหลงฝกหัดให

บุคคลไดรูจักคาของเงิน รูจักวิธีการซื้อ รูวาควรซ้ืออะไรอยางไร ที่ไหน สรุปแลวครอบครัวจะมี

อิทธิพลตอผูบริโภคดังนี้ 

   2.2.1 ทําหนาที่เปนกลุมอางอิงที่สมาชิกในครอบครัวอยากเอาอยาง 

   2.2.2 สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดา เปนผูซื้อผลิตภัณฑสวน

ใหญให สมาชิกในครอบครัว นอกจากบิดามาดารดาแลว สมาชิกเด็ก ๆ ในครอบครัวก็มี

ความสําคัญ เพราะจะเปนแรงกระตุนใหบิดามารดาซ้ือดวย 

   2.2.3 ครอบครัวจัดเปนสถาบันที่ทําการซ้ือมากมายที่สุดในตลาด 

  2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) โดยทั่วไปแลว บุคคลหน่ึง

อาจจะประกอบดวยบทบาทและสถานภาพท่ีตางกัน ตัวอยางเชน ผูหญิงเมื่ออยูในบานจะแสดง

บทบาทของแมบาน แตเมื่ออยูที่ทํางานจะแสดงบทบาทของผูปฏิบัติงานหรือบริหาร และเมื่ออยูใน

สังคมจะมีบทบาทเปนสมาชิกหรือผูนําของกลุมสังคมนั้น ๆ ซึ่งในแตละบทบาทจะมีสถานภาพ

ตางกันดวย และบุคคลจะเลือกซ้ือและใชผลิตภัณฑที่ส่ือถึงบทบาทและสถานภาพของตนเองใน

สังคม 
 3. ปจจัยดานตัวบุคคล (Personal Factors) 
  3.1 อายุ (Age) บุคคลตาง ๆ จะซื้อผลิตภัณฑและมีพฤติกรรมในการซื้อ แตกตาง

กันไปตามอายุ เชน โดยทั่วไป วัยเด็กกอนเขาเรียนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินซื้อของพอแม ในขณะ

ที่วัยรุนจะเปนวันที่ติดเพื่อน และการตัดสินใจมักจะอาศัยแรงจูงใจทางดานอารมณ มากกวา

เหตุผล รวมทั้งยึดถือความคิดเห็นของเพื่อนมากกวาพอแม เปนตน 
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  3.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพจะมีอิทธิพลตอแบบแผนการบริโภคของผูบริโภค 

ตัวอยางเขน ผูบริหารระดับสูงจะซื้อรถยนตราคาสูง ในขณะที่พนักงานทั่วไปจะใหความสนใจ

รถยนตที่ประหยัดน้ํามัน เปนตน 

  3.3 สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานะทางเศรษฐกิจที่

ผลกระทบตอการเลือกซ้ือของบุคคลเชนกัน เนื่องจากเปนส่ิงกําหนดอํานาจการซ้ือ ซึ่งสถานะทาง

เศรษฐกิจจะประกอบดวยรายไดที่สามารถใชจายได การออม ทรัพยสิน หนี้สิน ความสามารถใน

การกูยืม และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน 

  3.4 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึงลักษณะ

ของการดํารงชีวิตที่แสดงออกมาในรูปของการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ส่ิงที่สนใจ และความคิดเห็น 

โดยมีรูปแบบการดําเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้น ๆ  

  3.5 บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะโครงสรางทางจิตวิทยาภายในของแต

ละบุคคล  ซึ ่ง เป นตัวกําหนดวาบุคคลแตละคนจะตอบสนองตอสภาพแวดลอมอยางไร 

บุคลิกภาพจะเปนการอธิบายถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชนความเชื่อมั่นในตนเอง ความ

เปนอิสระ ชอบมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ชอบสมาคม เปนคนตระหนี่ เปนตน โดยปกติแลวบุคลิกภาพ

เปนสิ่งที ่เปลี่ยนแปลงไดยาก แตก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดทีละนอยตามประสบการณหรือ

ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  

   บุคลิกลักษณะ หมายถึง โครงสรางทั้งหมดของบุคคล ซึ่งจะทําใหบุคคลแต

ละคนมีนิสัยและทัศนคติที่แตกตางกัน บุคลิกลักษณะจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ เชน ถา

เปนบุคคลที่มีความละเอียด ระมัดระวัง ก็จะมีความพิถีพิถันในการซื้อ โดยจะคํานึงถึงตรา นี่หอ

ของผลิตภัณฑ และตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และราคา 

กอนทําการตัดสินใจซื ้อถาเปนคนใจรอยก็จะรีบซื ้อโดยไมสนใจในตราหรือขอมูลเกี ่ยวกับ

ผลิตภัณฑ เปนตน 

 4. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) 

  พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 4 อยาง 

คือ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ และทัศนคติ 

  4.1 การจูงใจ (Motivation) การจูงใจเปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมของบุคคล

ใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค โดยเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยจะเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ หรือสิ่งเรา ซึ่ง

เกิดไดทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลแรงจูงใจของบุคคลตาง ๆ จะมีพื้นฐานมาจากความ
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จําเปน (Need) และความตองการ (Want) ซึ่งบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความตองการไดหลาย ๆ อยาง 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และความตองการมีความหลากหลาย โดยทั่วไปแลว ความตองการใด

ความตองการหนึ่งจะกลายเปนแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน ก็คือความตองการ หรือแรงกระตุน 

(Drive) ภายในของแตละบุคคล ซึ่งจะกระตุนใหบุคคลเกิดการปฏิบัติถาความตองการนั้นไมได

รับการตอบสนองก็จะเกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น และแรงกระตุนนั้นตองมากพอ ที่ตะทําให

บุคคลแสดงออกซึ่งความตองการดังกลาว เพื่อสนองตอบตอความตองการนั้น หรือชวยลด

ความตึงเครียดที่เกิดข้ึนลงได 

  4.2 การเรียนรู (Learn) การเรียนรูจะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

ของแตละบุคคลที่เกิดข้ึนจากประสบการณ ซึ่งพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู อาจจะเปน

พฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นอยางเปดเผย หรืออาจจะเปนการเปล่ียนแปลงในดานทัศนคติ 

อารมณ เกณฑในการประเมินคาบุคคลภาพหรืออ่ืน ๆ ของกระบวนการทางดานความนึกคิด ซึ่ง

ไมไดแสดงออกมาอยางเปดเผยก็ไดนักวิชาการเช่ือวาการเรียนรูเปนผลที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยา

ระหวางแรงขับเคล่ือน (Drive) ส่ิงเรา (Stimuli) ตัวช้ีนํา (Cues) การตอบสนอง (Responses) และ

การเสริมแรง (Reinforcement)  

  4.3 ความเชื่อ (Belive) คือ รายละเอียดของความคิด ซึ่งคนเรายึดถือเกี่ยวกับส่ิง

ใดส่ิงหนึ่ง โดยปกติแลวผูบริโภคจะมีความเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่แตกตางกัน และผูบริโภคมี

แนวโนมที่จะซื้อผลิตภัณฑไปตามความเช่ือของตนเอง นอกจากนั้นแลวผูบริโภคยังมักมีความเช่ือ

เดนชัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือตราสินคากับประเทศที่ผลิต เชน ประเทศญ่ีปุนมีความชํานาญดาน

การผลิตสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการใชสินคา

อิเล็กทรอนิกสจากประเทศญ่ีปุนเพราะทั่วโลกใหการยอมรับ เปนตน 

  4.4 ทัศนคติ (Attitude) คือ ความโนมเอียงที่ไดเรียนรู เพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลอง

กับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือความรูสึกจูงใจใหตอบสนองตอส่ิงใดสิ่ง

หนึ่ง ซึ่งความรูสึกที่เกิดข้ึนนั้นจะเปนไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได ทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรูของ

บุคคลแตละคน และทัศนคติที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งจะเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรมตอส่ิงนั้น ๆ  

 สรุป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัย

ดานสังคม ปจจัยดานตัวบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา เปนตน 
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบริการ 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2546 : 4) กลาววาถึงธุรกิจการบริการวา เนื่องมากจากมีความ

หลากหลายในอดีตที่ผานมา เปนการยากที่จะใหความหมายแกคําวา “บริการ” วิธีของการสราง

บริการข้ึนมาและสงมอบใหแกลูกคานั้นยากที่จะเขาใจ เพราะส่ิงที่ปอนเขา (Input) และผลผลิต

จากกระบวนการ (Output) เปนส่ิงที่มองไมเห็น การใหคํานิยามของการใหบริการ (Service) มี

วิธีการสองวิธีที่จะยามถึงเนื้อหาของคํานี้ 

 1. การบริการเปนปฏิกิริยาหรืองานที่ฝายหนึ่งเสนอใหกับฝายอ่ืน แมวากระบวนการ 

(Process) อาจผูกพันกับตัวสินคาก็ตาม แตปฏิบัติการก็เปนส่ิงที่มองไมเห็นจับตองไมไดและ

สามารถครอบครองได 

 2. บริการเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางคุณคาและจัดหา คุณประโยชน (Benefits) 

ใหแกลูกคาในเวลาและสถานที่เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการที่ผูรับบริการหรือผูแทนนําเอา

ความเปล่ียนแปลงมาให 
 ลักษณะของการบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 288-289) บริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้  

 1. การบริการไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถของเห็นหรือเกิด

ความรูสึกไดกอนที่จะมีการซ้ือ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑ

เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากการบริการที่จะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซ้ือในแงของ

สถานที่ ตัวบุคคลเคร่ืองมือ ส่ือสารในการติดตอส่ือสาร สัญลักษณและราคา ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่

ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้นโดยจะตอง

ประกอบไปดวย 

  1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหเกิดกับผู

ติดตอ 

  1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี 

หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการที่

ซื้อจะดีดวย 

  1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทนัสมยัมปีระสิทธภิาพ

ในการใชบริการที่รวดเร็ว และใหลูกคาพอใจ 

  1.4 สื่อที่ใชในการติดตอสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและ

เอกสารการโฆษณาตาง ๆ จะสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของ

ลูกคา 
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  1.5 สัญลักษณ (Symbol) การกําหนดราคาการใหบริการควรเหมาะกับระดับการ

ใหบริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 

  1.6 ราคา (Price) กําหนดราคาการใหบริการควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการ

ชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 

 2. การบริการไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปน

การผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกัน 

 3. การบริการเปนส่ิงที่ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนข้ึนอยูกับ

วา ผูขายเปนใครจะใหบริการที่ไหน อยางไร เมื่อไหร ดังนั้นผูซื้อบริการจะรูสึกถึงความไมแนนอน

ในการบริการและสอบถามผูอ่ืนกอนที่จะเลือกรับบริการ ในแงของผูขายบริการจะตองมีการ

ควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทําได 2 ข้ันตอน คือ 

  3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ

ของพนักงานที่ใหบริการ เนนในดานการฝกอบรมในการใหบริการที่ดี 

  3.2 ตองสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเนนการใชการรับฟงความคิดเห็น

คําแนะนํา และขอเสนอแนะของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคาและการเปรียบเทียบทําใหไดรับ

ขอมูลเหลานั้นตอบกลับมาเพื่อแกไขปรับปรุงบริการใหดีข้ึน 

 4. การบริการไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถผลิตและเก็บไวได

เหมือนสินคาอ่ืน ถาความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาความตองการ

ไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา 

 ดังนั้น การบริการเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคารูสึกเกิดความประทับใจ หากธุรกิจมี

ศักยภาพในการใหบริการแลวจะทําใหลูกคาที่มาใชบริการมีการบอกตอและการกลับมาใชบริการ

ซ้ําซ่ึงทําใหเกิดประโยชนแกองคกรเปนอยางมาก 

 ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริโภค 

 วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547 : 65-67) กลาววา มีหลายปจจัยซ่ึงมีอิทธิพลตอความ

คาดหวังของลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวย 

 1. ความตองการของลูกคาแตละราย (Personal Needs) ลูกคาแตละคนมีลักษณะ

เฉพาะตัว มีพฤติกรรมและอยูในสภาพการณที่แตกตางกัน ส่ิงเหลานี้สงผลใหลูกคาแตละรายอาจ

มีความตองการพื้นฐานที่ไมเหมือนกัน ซึ่งความตองการพื้นฐานนี้อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําหนาที่

กําหนดระดับความคาดหวังของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 
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 2. ประสบการณในอดีต (Past Experience) แบงออกเปน 

  2.1 ประสบการณในอดีตของลูกคาเกาที ่เคยมาใชบริการ คือ แตกอนลูกคา   

เคยไดรับการบริการอยางไร ปจจุบันและในอนาคตลูกคาก็คาดหวังวาจะตองไดรับการบริการ

อยางนั้น 

  2.2 ประสบการณจากการใชบริการของคูแขง คือ ลูกคาบางรายอาจเคยใชบริการ

จากผูใหบริการรายอ่ืนในตลาดมากอน ลูกคาก็จะนําระดับการใหบริการนั้นมาต้ังเปนความ

คาดหวังตอผูใชบริการรายใหมที่ตนกําลังจะไปใชบริการ 

 3. การสื่อสารถึงลูกคาในรูปแบบตาง ๆ (Communication) แบงออกเปน 

  3.1 การส่ือสารทางการตลาดสูผูบริโภค ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ การ

ขายโดยพนักงาน รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไปถึงตัวผูบริโภค ไดแสดง

บทบาทในการสรางความคาดหวังข้ึนในใจของผูบริโภค ตัวอยางเชน ใบปลิวและแผนผับของ

ธนาคารท่ีไดใหขอมูลตาง ๆ และคํามั่นสัญญาในการใหบริการในรูปแบบที่ธนาคารจัดไวใหดวย

ความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ 

  3.2 การสื่อสารจากองคประกอบภายในองคกร แบงออกเปน 

   3.2.1 อัตราคาบริการ ปจจัยนี้มีอิทธิพลอยางยิ่งสําหรับผูบริโภคในการ

กําหนดระดับความคาดหวังที่มีตอธุรกิจบริการ ซึ่งลูกคายอมตองมีความคาดหวังสูงสําหรับบริการ

ที่มีอัตราคาบริการที่สูง และมีความคาดหวังตํ่าตอบริการที่มีอัตราคาบริการที่ตํ่า  

   3.2.2 การตกแตงสถานท่ีทั้งภายในและภายนอก ส่ิงอํานวยความสะดวก 

และอุปกรณในการใหบริการ ปจจัยเหลานี้จะสงผลใหระดับความคาดหวังที่ลูกคามีตอบริการ

สูงข้ึนไปดวย 

 4. ปจจัยทางสภาวการณ (Situational Factors) สถานการณหรือโอกาสที่ลูกคาเขา

มาใชบริการจะมีอิทธิพลตอการกําหนดระดับความคาดหวังของลูกคา ตัวอยางเชน การมาใช

บริการที่ธนาคารเวลาเที่ยงวันซ่ึงเปนชวงเวลาที่มีผูเขามาใชบริการมากกวาชวงเวลาอ่ืน และลูกคา

ทุกคนที่เขามาใชบริการในเวลาน้ีก็ตระหนักดีวาเปนเร่ืองธรรมดาวาชวงเวลานี้คนจะแนน อาจไมมี

ที่นั่ง แตลูกคาจะเขาในสภาวการณนี้ ซึ่งจะเห็นไดวา สภาวการณดังตัวอยางไดสงผลใหความ

คาดหวังของลูกคาที่มีตอบริการลดตํ่าลง 

 5. ลูกคาบอกกันแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Communication) การที่ลูกคามี

การสื่อสารถึงกันเองเก่ียวกับการบริการทั้งในทางที่ดีและทางที่ไมดี เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความ

คาดหวังในการใหบริการของผูใหบริการ 
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  ดังนั้น ลูกคามีความคาดหวังจากบริการที่จะไดรับเพราะกอนหนาที่จะตัดสินใจมา

ใชบริการไดมีการพิจารณามาจากเหตุผลแวดลอมประกอบทําใหเกิดความคาดหวังวาจะตองไดรับ

บริการที่ดีดังที่หวังไว 
 คุณภาพบริการ(ServiceQuality)  
 พิพัฒน กองกิจกุล (2547 : 20) กลาววา ส่ิงใดก็ตามที่ลูกคาพึงพอใจและพูดถึงเสมอ

เพื่อพวกเขาไดใชสินคาหรือบริการ  

 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน ( 2542 : 53-54) กลาววา ในการประเมินคุณภาพของบริการ

ของสถานบริการตาง ๆ ตองพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับจากปจจัยคุณภาพ 

(Service Characteristics and Attribute) ตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ใชบริการอยูนั้น จนเสร็จส้ิน

กระบวนการรับบริการหนึ่ง ๆ หรือเสร็จวงจรบริการหนึ่ง ๆ ที่เรียกวา Service Cycle ปจจัยคุณภาพ

บริการ มักประกอบดวยคํา 2 คํา มีความหมายตางกันเล็กนอยกลาวคือ 

 1. คุณภาพของบริการ หมายถึง ลักษณะเฉพาะทางคุณภาพของบริการมุงเนนที่

บุคลิกภาพหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูใหบริการ หรือตัวบริการนั้น ๆ  

 2. คุณลักษณะทางคุณภาพ หมายถึง การมุงเนนหนวยวัดหรือประเด็นเปรียบเทียบ

หรือมาตรวัดทั่วไป ที่ใชวัดเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการของหนวยงานบริการ 2 แหง เชน 

ความเร็ว ความแมนยํา ความสะดวกและความสะอาด เปนตน ถือวาเปน Attribute Factor ของ

คุณภาพบริการ ในที่นี้เรียกรวม ๆ กันวา ปจจัยคุณภาพบริการ 

 3. คุณภาพของงานบริการเพื่อคนควาวา ปจจัยอะไรที่จัดวาเปนตัวตัดสินระดับ

คุณภาพของบริการในสายตาของผูบริการหรือลูกคามีปจจัยที่ลูกคามักอางอิงถึงอยู 10 ปจจัย คือ 

  3.1 ความเชื่อถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานงานใหบริการ 

  3.2 ความตอบสนอง/การตอบสนองตอความตองการหรือความรูสึกของลูกคา 

  3.3 ความสามารถ/สมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรูถูกตองเหมาะสม และ

เชี่ยวชาญรูจริง 

  3.4 การเขาถึงงาย การใชบริการไดอยางไมยุงยาก 

  3.5 ความสุภาพ เคารพนบนอบ ความออนนอมใหเกียรติและมีมารยาทที่ดีของ   

ผูใหบริการ 

  3.6 ความสามารถและสมบูรณ ในการส่ือความและสัมพันธกับลูกคา ทําใหลูกคา

ทราบ เขาใจ และไดรับคําตอบในขอสงสัย หรือความไมเขาใจตางๆ อยางกระจางชัด 

  3.7 ความเช่ือถือได ความมีเครดิตของผูใหบริการ 
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  3.8 ความมั่นคงและปลอดภัย อบอุนสบายใจของลูกคาในขณะที่ใชบริการ 

  3.9 ความเขาอกเขาใจในลูกคาเอาใจลูกคามาใสตน 

  3.10 สวนที่สัมผัสได และรับรูไดทางกายภาพปจจัยทางการบริการเพื่อใหเกิด  

ความเขาใจคุณภาพและการบริการจึงขอยกตัวอยางหนวยบริการและประเด็นหนวยวัดระดับ

คุณภาพและบริการ 

 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางหนวยบริการ 

 
สถานีบริการ ประเด็น หนวยวัดระดับคุณภาพและบริการ 

1. ธนาคาร             

  1.1 ฝายสินเชื่อ  1.1  การเรียกหลักประกัน การตรวจสอบเครดิตการทํานิติกรรมสัญญา  

   เง่ือนไขการกู อัตราดอกเบ้ีย เปนตน  

 1.2 เคานเตอรรับฝาก/ถอน  1.2  ความเร็ว ความถูกตอง ความสุภาพ ความสะดวกและความสะอาด 

   รวมทั้งอัธยาศัยของพนักงาน   

           

2. หางสรรพสินคา             

 2.1 ตูโชวสินคา  

  ตูขายสินคา 

 2.1  ความสะอาดและความใหมของสินคา การจัดวางสินคา ความสุภาพ   

ของการใหบริการและความรอบรูในตัวสินคาของพนักงานผูขาย 

     

 2.2 แผนกฟาสตฟูด  2.2  ความสะอาดของสถานที่ การจัดรานอาหาร อุปกรณ เคร่ืองใช  

  

  สถานที่นั่ง ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการนํ้าด่ืม ราคาอาหาร 

 และบรรยากาศในบริเวณท่ีรับประทานอาหาร 

         

 
ที่มา : วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน, คุณภาพในงานบริการ (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2542 ), 56. 

 

 ดังนั้น  การบริการคุณภาพในเชิงธุรกิจบริการ การใหบริการลูกคาอาจจะประสิทธิผล 

หรือไมมีประสิทธิผลข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกตอทัศนคติของลูกคา

ในดานของคุณภาพและบริการจะสงผลใหลูกคาใชบริการเพิ่มข้ึนได  
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 คุณภาพในงานบริการ ตางจากคุณภาพของสินคา 
 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542 : 2-4) กลาวถึงเร่ืองคุณภาพในงานบริการ  ดังนี้ 

 1. งานบบริการแตกตางจากสินคาหลายลักษณะคือ บริการเปนการกระทําหรือ 

Action ที่เกิดข้ึนและสงมอบแกผูรับริการเวลาน้ันโดยทันที โดยที่ผูรับบริการตองสัมผัสและใช

บริการนั้น ๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งตางจากสินคาผลิต บรรจุ จัดสง เก็บเอาไวต้ังและสงมอบแกผูซื้อ

ซื้อไปแลวเก็บไวใชได ตัวอยางเชน บริการแตงผม ซึ่งเกิดข้ึนทันทีที่ลูกคาเขาไปใชบริการ ถาจะตัด

วันหลังหรือสระวันผมในวันหลังก็ได แตไมอาจรับบริการในวันนี้กอน ตางจากน้ํามันใสผม ที่ผลิต

สงขายและซ้ือเอาไปใชและเก็บเอาไวไดนาน 

 2. ในการบริหารคุณภาพของสินคา มักมีวงจรหรือข้ันตอนหลักกลาวคือ การกําหนด

เสปก การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การทําการผลิต การตรวจสอบ

คุณภาพ การบรรจุหีบหอ การสงจําหนาย การบริการหลังการขาย และการส้ินสุดของอายุการใช

งานของสินคานั้น ๆ แตกระบวนการบริการตางออกไปคือ 

  2.1 การกําหนดสเปกทําไดยุงยากกวา 

  2.2 การออกแบบงานบริการอาจกระทําไดไมครบถวน 

  2.3 การผลิตการมาเก็บเอาไว ตรวจสอบ ทําการบรรจุเพื่อรอสงมอบซึ่งไมสามารถ

ทําได 

  2.4 การซอมแซม หรือการบริการหลังการขายทําไดยาก หรือไมมีโอกาสอีกเลย 

หากบริการบกพรองและลูกคาก็ไดหนีจากเราไปแลว 

 3. ในการทําตลาดสินคานั้นนักการตลาดใชหลักการที่เรียกวา Marketing Mix ซึ่งมี

เดิมมี 4 ปจจัย 4Ps (ไดแก Product, Price, Place and Promotion) ในการบริการขายและการทํา

การตลาด แตสําหรับการตลาดบริการหรือ Service Marketing นั้น นักการตลาดบริการอาจตองใช 

Service Mix ซึ่งมีถึง 16 ปจจัย หรือ 16 Cs ในการวางแผนและบริการคุณภาพงานบริการ ซึ่งมี

ความละเอียดออนมากกวา  

 4. ประเด็นตัดสินวาการจัดโครงสรางองคกร และกระบวนการทําขององคกรบริการ

นั้นๆ จะดีหรือไม โดยดูทัศนคติโดยรวมของลูกคา เมื่อไดมาใชบริการไปแลวจนครบวงจรบริการ

หนึ่ง ๆ ซึ่งบางวงจรอาจเกี่ยวของกับบริการมากถึง 10 คน ใน 4-5 แผนก ดังนั้นจึงเปนการยากที่

ผูบริหารในแผนกใดแผนกหนึ่งจะรับผิดชอบคุณภาพงานบริการ และประกันความพึงพอใจของ

ลูกคาในวงจรบริการนั้นๆ ดังนั้นโครงการบริหารคุณภาพการบริการ จึงตองทําโดยรวม เบ็ดเสร็จ 
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ทั่วทั้งองคกรที่เรียกวา Total Quality Service (TQS) ซึ่งเปนผลจากทํา TQC หรือ Total Quality 

Control ในทุกข้ันตอนและทุกหนวยบริการมาเปนอยางดีเยี่ยมแลวเทานั้น 

 5. ราคาของสินคา กําหนดไดจากเกรดคุณภาพของสินคา ซึ่งอาจประกอบดวย ราคา

วัตถุดิบ คาออกแบบ คาเทคโนโลยี คาการผลิต การตลาดและการจัดจําหนาย และคา Good wall 

หรือ Brand Image ของผลิตภัณฑอันนั้น แตราคาของบริการ แมวาจะมีสวนคลายกับราคาสินคา

บางแตจะมีดานการผูกขาดราคาของบริการกับชื่อเสียง และคานิยม แตบริการไมอาจทําการเก็บ

สม และทําใหราคาสูงยิ่งข้ึนได 

 6. การมองถึงคุณภาพของบริการยุคใหม จะมองถึงการสงมอบความประทับใจจาก

สัมผัสบริการของมากกวาจํานวนบริการ หรือจํานวนลูกคาที่ไดเขามาใชบริการ 

 ดังนั้น การที่องคกรใดจะประสบความสําเร็จในธุรกิจบริการนั้น จะตองมองถึงงาน

บริการใหละเอียดทุก ๆ ข้ันตอนเพราะคุณภาพในการบริการจะสงผลตอทัศนคติของลูกคาและการ

กลับมาใชบริการซ้ําในคร้ังตอ ๆ ไป 

 
ความสําเร็จของการบริการขึ้นกับปจจัยดังตอไปน้ี  
 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539 : 33) ไดสรุปไว ดังนี้ 

 1. องคการนั้น ๆ ไดสรางจิตสํานึกตอการบริการลูกคาใหกับพนักงานทุก ๆ คน ทุก ๆ 

สายงาน  โดยช้ีใหเห็นวาความพึงพอใจของลูกคา คือจุดมุงหมายสูงสุดรวมกันของกิจการ 

 2. องคการตองกําหนดตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน ทกุหนาที่

อยางชัดเจนละเอียดรอบคอบและเปนมาตรฐานเดียวกันทําใหสามารถเปล่ียนนโยบายและ

วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งเปนนามธรรม ใหกลายมาเปนแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมได

อยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 3. ฝายจัดการไดตระหนักและเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปน ณ จุดใด หรือ

หนวยงานใดขององคการ แลวจะไปสงผลถึงลูกคาเสมอดังนั้นจึงไดมีการจัดต้ังระบบงานที่สามารถ

ส่ือสาร และเขาถึงกันและกันเปนอยางดีทั่วทั้งองคการ เพื่อใหสามารถเกื้อหนุนและชวยเหลือ

เกื้อกูลกันไดตลอดเวลา 

 4. การกําหนดบทบาทหนาที่ ใหแกผูจัดการและหัวหนางานในระดับตาง ๆ อยาง

ชัดเจน เกี่ยวกับการสรางสรรคบรรยากาศการทํางาน ที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาบริการใหคงความ

เปนเลิศอยูตลอดเวลา  
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 5. มุงไปที่เปาหมาย กําหนดและสนองความคาดหวังของลูกคาทําในส่ิงที่ใหสัญญาไว 

ณ สถานที่และเวลาตามสัญญา ใหลูกคาไดทราบถึงส่ิงที่ผูใหบริการไดปฏิบัติ 

 6. ปฏิบัติโดยทันที โดยใหอํานาจผูใหบริการในการคิดและสนองตอบอยางรวดเร็ว 

ยินยอมใหใชดุลพินิจและสติปญญาในการตัดสินใจดวยตนเองแทนที่ตองรอคําสั่งหรือตาม

ระเบียบ 

 7. การแกปญหา อบรมและสงเสริมผูใหบริการเร่ืองการแกปญหาผูใหบริการตองให

ความสนใจอยางเต็มที่เมื่อลูกคาเกิดปญหา ลูกคาจะจดจําการตอบสนองที่ดีไปตลอดจึงควรใช

โอกาสนี้แสดงใหลูกคาเห็นถึงศักยภาพความสามารถขององคกร 

 8. ติดตามผลที ่จะไดร ับความสนใจจากลูกคาและมักไดร ับความนิยมชมชอบ   

อยางจริงใจ การติดตามผลสัมพันธกับการเอาใจใส และความเปนมืออาชีพ จึงควรติดตามผล

อยางมีไหวพริบและสรางชื่อเสียงใหเลื่องลือถึงคุณภาพของการใหบริการ (มาริษา เนตรชวงโชติ 

2546 : 14) 
 กระบวนการซ้ือบริการ (Purchase Process for Service)  
 กระบวนการซื้อบริการ (Purchase Process for Service) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 

ดังนี้  

 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539 : 34) 

 1. ข้ันตอนกอนการซื้อบริการ (Pre-Purchase Stage) เปนกิจกรรมทั้งหมดที่ผูบริโภค

กระทําข้ันกอนไดรับประสบการณจริงจากใชบริการซึ่งจะเร่ิมตนดวยผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหา

และเกิดความตองการ หลักจากนั้นแลวผูบริโภคก็จะทําการคนหาขอมูลเกี่ยวของวาบริการใดบาง

ที่สามารถตอบสนองความตนเองของตนเองได หลังจากนั้นผูบริโภคจะนําขอมูลดังกลาวมาสราง

เปนทางเลือกในการแกปญหาหรือตอบสนองตอความตองการนั้น และสุดทายผูบริโภคจะเลือกใช

บริการที่คาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการไดดีที่สุด 

 2. ข้ันเผชิญหนากับบริการ (Service Encounter Stage) หลังจากที่ลูกคาไดตัดสินใจ

เลือกซื้อบริการจากผูใหบริการรายใดรายหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลว ลูกคาก็จะเขาสูข้ันเผชิญหนากับ

การบริการ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ข้ันการบริโภคบริการ ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตจุดแรกที่ลูกคาไดรับ

ประสบการณโดยตรง และหลังจากที่ไดตัดสินใจซื้อบริการและผูบริโภคจะมีการประเมินผลบริการ

ทั้งระหวางการบริโภคและหลังการบริโภค 
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 3. ข้ันประเมินผลหลังรับบริการ (Post-Purchase Stage) คือ ความพึงพอใจของลูกคา 

เปนเปาหมายสูงของตลาดการบริการ และถาลูกคามีความพึงพอใจ ลูกคาก็จะบอกกันปากตอ

ปากหรือแนะนําแกผูอ่ืน  

 ดังนั้น  ความพึงพอใจของผูบริโภคจึงมีความสําคัญ ลูกคาจะประเมินผลหลังจากการ

ใชบริการโดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังลูกคาที่มีตอบริการกับการบริการที่ลูกคาไดรับ

จริง โดยถาบริการที่ไดรับจริงตรงกับเกินกวาการบริการที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาก็จะเกิดความพึง

พอใจ ซึ่งผลที่ไดรับคือการกลับมาซ้ือซ้ําและกลายเปนลูกคาที่จงรักภักดีในสุด แตถาหากบริการที่

ไดรับจริงไมเปนไปตามที่คาดหวังจากการที่ไดใหคํามั่นสัญญาหรือจากโฆษณาตาง ๆ ลูกคาจะมี

การรองเรียน ตอวาหรือบางรายอาจนิ่งเฉย แตไปบอกตอผูอื่น และอาจเปลี่ยนไปใชบริการของ

คูแขงแทน 
 หลักการในการใหบริการ 
 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542 : 15-17) ไดกลาวถึงหลักการในการใหบริการ คุณสมบัติ

ของการบริการที่ประสบความสําเร็จประกอบไปดวย 5 ประการ  ดังนี้  

 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ หมายถึง ประโยชนและ

บริการที่องคการจัดใหนั้น จะตอบสนองความตองของบุคคลสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปนการจัด

ใหแกบุคคลใดหรือกลุมคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2. หลักความสมํ่าเสมอ หมายถึง การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

 3. หลักความเสมอภาค หมายถึง บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคน

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติหรือใหสิทธิแกบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่งใน

ลักษณะที่แตกตางจากกลุมคนอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 

 4. หลักความประหยัด หมายถึง บริการที่จัดใหแกผู รับบริการ จะตองเปนไปใน

ลักษณะที่ปฏิบัติงาย สะดวก ส้ินเปลืองทรัพยากรนอย และยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแก

ผูใชบริการมากเกินไป 
 การประเมินคุณภาพการบริการ  
 ครรชิตพล  ยศไพบูลย (2551 : 111-112) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของการบริการที่ดีตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางดังนี้  

 1. ความนาเช่ือถือ (Reliability) ผูใหบริการตองแสดงถึงความนาเชื่อถือไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม เชน   

  1.1 ควรใหบริการตามที่ใหสัญญาไว 
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  1.2 แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือเครดิตของผูใหบริการ 

  1.3 ควรใหบริการตรงตามความตองการของลูกคาต้ังแตคร้ังแรก 

  1.4 ควรใหบริการตามเวลาที่ใหสัญญาไว 

  1.5 ควรแจงใหลูกคาทราบกอนถึงเวลาที่การใหบริการหรือการเขาพบลูกคา 

 2. การตอบสนอง (Responsiveness) การสงมอบบริการใหกับลูกคาตองมีการ

ตอบสนองดวยความตั้งใจและเต็มใจใหบริการ เพื่อแสดงถึงการเอาใจใสในงานบริการอยาง

เต็มที่ เชน  

  2.1 พนักงานตองใหบริการอยางรวดเร็ว 

  2.2 พนักงานตองแสดงความยินดีใหบริการสม่ําเสมอ 

  2.3 พนักงานตองมีความพรอมที่จะใหบริการเมื่อลูกคาตองการ 

  2.4 การเขาถึงงายสามารถใชบริการไดโดยไมยุงยาก 

 3. การใหความมั่นใจ (Assurance) ผูใหบริการตองทําใหลูกคามีความมั่นใจในการใช

บริการโดยปราศจากความเส่ียงอันตรายตาง ๆ ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทําใหเกิดความเช่ือ

ใจในตัวผูใหบริการ เชน   

  3.1 การใหบริการตองสามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคาได 

  3.2 การใหบริการทําใหลูกคารูสึกไววางใจไดเมื่อลูกคาเขามาติดตอ 

  3.3 พนักงานที่ใหบริการตองมีความสุภาพออนนอม 

  3.4 พนักงานตองมีความรูในงานที่ใหบริการอยู 

  3.5 ความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 

  3.6 ความสามารถในการใหบริการอยางรอบรูถูกตองเหมาะสมดวยความเช่ียวชาญ 

  3.7 ความปลอดภัยของลูกคาในขณะใชบริการ 

 4. การดูแลเอาใจใส (Empathy) การสงมอบบริการตองมีความพรอมและการจัดเตรียม

ดูแลลูกคาทั้งกอนการบริการระหวางการบริการและหลังการบริการ เชน  

  4.1 ตองใหบริการลูกคาและดูแลลูกคาอยางเอาใจใส 

  4.2 ตองถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ 

  4.3 ตองเขาใจถึงความตองการของลูกคา 

  4.4 ตองมีความสามารถและความสมบู รณ ในการสื่ อสารข อความและ

ประชาสัมพันธกับลูกคาทําใหลูกคาทราบ เขาใจและไดรับคําตอบในขอสงสัย หรือความไมเขาใจ

ตาง ๆ ในบริการไดอยางกระจางชัด 
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 สรุป คุณภาพในการบริการหากองคการใหบริการที่มีประสิทธิภาพแลวก็จะเกิดความ

เช่ือมั่นใหกับลูกคาที่มาใชบริการสงผลใหมีทัศนคติที่ดีตอองคการนั้นและทําใหมีการบอกปากตอ

ปากทําใหมีการกลับมาซ้ือซ้ําและเกิดความจงรักภักดีในที่สุดซ่ึงเปนส่ิงที่องคการจะตองมีการ

วางแผนและการจัดการที่ ดีในใหบริการที่ ดีที่ สุดใหแกลูกคา และการบริการของธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสก็เชนเดียวกันถึงแมลูกคาจะติดตอจากชองทางอื่นที่ไมไดผานเคาทเตอรธนาคาร

โดยตรงแตก็ไมไดหมายความวาการใหคุณภาพบริการจะลดลงกลับจะตองยิ่งใสใจในการใหขอมูล

ตาง ๆ กับลูกคามากข้ึน การตอบคําถามขอสงสัยในการใชบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวก

และประทับใจในบริการและในอนาคตลูกคาอาจจะเพิ่มชองทางในการใชบริการมากข้ึนก็เปนได

เมื่อลูกคาไดเห็นถึงประโยชนของธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุปราณี จริยะพร (2542) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เพราะเห็นวาไดประโยชนจากการใชงาน โดยเฉพาะการซ้ือสินคาจากตางประเทศ

สะดวกข้ึน และประโยชนของการไดรับขาวสารที่ทันสมัย ซื้อสินคาที่ตองการไดอยางสะดวก 

รวดเร็วความนิยมตอการใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังอยูภายใตขอจํากัดความพรอมของ

โครงสรางพื้นฐาน วิถีสังคมไทย ไมวาจะเปนปจจัยการส่ือสารความรูและความสามารถทาง

คอมพิวเตอรและปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 พรรณี พวงภักดี (2543) ไดทําการศึกษาปจจัยอะไรที่จูงใจใหลูกคาใชบริการจากระบบ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ขาดการส่ือสารระหวางพนักงานและลูกคาจากการใชธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสสงผลอยางไรตอความจงรักภักดีของลูกคาและลักษณะการบริการอิเล็คทรอนิกสใด 

ทําใหลูกคายังคงดํารงการเปนลูกคาของธนาคารผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหลูกคาใชเคร่ือง

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสคือเหตุผลดานขอจํากัดของเวลา,ปจจัยดานการเดินทาง,ดานอํานาจ

การควบคุมบัญชีของลูกคา, ความรูสึกทันสมัยและกระบวนการใหการใชเคร่ืองที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว ไมซับซอนและการขาดการส่ือสารระหวางพนักงานและลูกคาจากการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอการขาดความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอธนาคาร และธนาคารสามารถ

สรางเสริมและคงไวซึ่งความภักดีของลูกคาดวยเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพใน

ดานความปลอดภัย,ความถูกตอง,ความรวดเร็ว,การมีจุดบริการทุกแหงที่สะดวกควรมีหลากหลาย
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ในการใชและรูปแบบของเคร่ืองที่หลากหลายในการใชมีการพัฒนาเครื่องใหใชกับระบบอ่ืนไดมี

พนักงานหรือมีจุดบริการเมื่อประสบปญหาในการใชเคร่ือง 

 พรพรรณ ประจักษเนตร (2544) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ การรับรูประโยชนและความพึงพอใจในการบริการ E-Banking ของธนาคารพาณิชย

ในประเทศไทย ผูใชบริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตางกัน มีความรูการรับรูประโยชน

และความพึงพอใจในการบริการ E-Banking ตางกัน ผูใชบริการที่มี เพศ อายุ รายไดตางกัน มี

ทัศนคติตอการทํา E-Banking ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมชาย โชคบุญยสิทธิ์ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตร ATM ของ

ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบัตร ATM คือ ปจจัยทางดานความปลอดภัย ไดแก การมีตู ATM ติดต้ังจํานวนมาก

กระจายตามสถานที่ตาง ๆ สถานที่ต้ังตู ATM มีแสงสวางเพียงพอ และการมีเครือขายรวมกับ

ธนาคารอ่ืน ๆ ปจจัยดานคุณภาพ ไดแกข้ันตอนไมยุงยาก มีประเภทใหเลือกหลากหลาย และใช

เวลาในการทําบัตรไมนาน ปจจัยดานการประชาสัมพันธไดแก การมีหมวดภาษาใหเลือกใชได

หลายภาษา ความนาเชื่อถือไววางใจในดานความมั่นคงและการบริการความทันสมัยในการใชบัว

หลวงโฟน ปจจัยดานคุณสมบัติไดแก ใชเงินสด ชําระสินคาที่มีเคร่ืองหมายบัวหลวงเครดิต โอนเงิน

ระหวางบัญชีผานเคร่ือง ATM และนําเงินฝากผานเคร่ืองตามลําดับ  

 อมรัตน วรรณโกมุท (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการใช

บริการธนาคารเทคโนโลยี หรือ SCB Easy Bank พบวา บริการที่ลูกคาพึงพอใจในการใชบริการ

มากที่สุดคือ บริการเงินดวนอัตโนมัติ การปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติการรับฝากเงินอัตโนมัติเปน

บริการที่ลูกคาใชตอเดือนมากที่สุด ไดแก บริการเงินดวนอัตโนมัติ บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติ 

และบริการธนาคารทางโทรศัพทสวนการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการใชบริการกับ

ปจจัยสวนบุคคลพบวา อาชีพและอายุเปนปจจัยสวนบุคคล พบวาอาชีพและอายุเปนปจจัยที่มีผล

ตอการบริการเกือบทุกบริการ เพศเปนปจจัยที่ไมมีผลตอทุกบริการ 

 อัญชนา ตอสกุลศักด์ิ (2546) ไดศึกษาเก่ียวกับความแตกตางทางการแขงขันการ

ใหบริการสินเช่ือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยจางประเทศ ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการบัตร

เครดิตของธนาคารพาณิชยตางประเทศจํานวน 400 คน เปนผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารซิต้ี

แบงกคิดเปนรอยละ 39.00 ผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารสแตนดารด ชารเตอร รอยละ 31.25 

และผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ รอยละ 29.75 โดยลูกคาผูใชบริการบัตร
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เครดิตสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30-34 ประดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญโสดเปน

พนักงานบริษัทเอกชนมีตําแหนงเปนหัวหนา รายไดตอเดือนเฉล่ียอยูที่ 20,001-30,000 บาท และ

พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางการแขงขันใหบริการสินเช่ือบัตรเครดิตของธนาคาร

พาณิชยตางประเทศดานผลิตภัณฑ เห็นดวยกับบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีสิทธิ

พิเศษมากมายตรงกับความตองการ ความคิดเห็นดานบริการ เห็นดวยที่ธนาคารตางประเทศ

ใหบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกตองกับผูใชบริการบัตรเครดิต ความเห็นดานบุคลากร เห็นดวย

กรณีลูกคาชําระเงินการติดตามลูกคาใหมาชําระเงินของพนักงานเปนไปอยางสุภาพและใชวาจาที่

เหมาะสม ความคิดเห็นดานชองทางการจัดจําหนาย เห็นดวยอยางยิ่งสาขาของธนาคารธนาคาร

พาณิชยตางประเทศในเมืองไทยยังมีนอย ความคิดเห็นภาพลักษณเห็นดวยอยางยิ่งในเร่ืองของ

อัตราคาธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ียที่สูงและจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

แตกตางทางการแขงขันการใหบริการสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยตางประเทศ จําแนก

ตามคุณลักษณะประชากรศาสตรพบวา เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแขงขันดาน

ผลิตภัณฑแตกตางกัน, อายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางการแขงขัน

ดานภาพลักษณแตกตางกัน, ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตาง

ทางการแขงขันดานผลิภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน, สถานภาพสมรสที่

แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางการแขงขันดานผลิตภัณฑและดานชองทาง

การจัดจําหนายที่แตกตางกัน, อาชีพที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางการ

แขงขันดานผลิตภัณฑ, ดานบุคลากร และดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน ตําแหนงที่

แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความแตกตางทางการแขงขันดานบริการ และดานบุคลากร

แตกตางกัน, รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางการแขงขันทุก

ดานยกเวนดานภาพลักษณที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกันเลย 

 วรพจน กิจถาวรสวัสด์ิ (2547) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูถือบัตรที่มีตอพฤติกรรมการ

ใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูถือบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนสวน

ใหญเปนเพศหญิงอายุอยูระหวาง 23-30 ป  อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 

ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท 

ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดีพิจารณาตามรายขอ

คือ รูปแบบบัตรมีความสวยงาม บัตรมีความคงทนในการใชงาน และไมตองพกเงินสดในการใช

จายเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการทัศนคติสวนประสมทาง
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การตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาผูถือบัตรมีทัศนคติระดับดีในเร่ือง

คาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางธนาคารมีความเหมาะสมทัศนคติสวนประสมทางการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับดีในเร่ืองจํานวนรานคาที่รับบัตรมีเพียงพอ มสีาขา

ธนาคารในการติดตอทําบัตรที่เพียงพอ ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดดานการประชาสัมพันธ

โดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณามีขอทัศนคติระดับดีในเร่ืองมีคูมือการใชบริการของบัตร

เดบิตที่เพียงพอ และมีการเจงขาวสารที่เกี่ยวกับบัตรทางส่ือตาง ๆ พฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซา

อิเลคตรอนของกลุมตัวอยาง ในดานสถานที่ที่ใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนซ้ือสินคาและบริการ

สถานที่ที่ใชบอยที่สุดคือหางสรรพสินคา ความถี่ในการใชบริการจํานวน 1-3 คร้ัง/เดือน วงเงินที่ใช

เฉล่ียตํ่ากวา 3,000 บาท/เดือน ประเภทของสินคาหรือบริการที่ใชจายผานบัตรกรุงศรีวีซา

อิเลคตรอน สินคาบริโภคและอุปโภคทั่วไปดานสาเหตุที่เลือกใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนสวน

ใหญคือไมตองพกพาเงินสดติดตัว บุคคลที่มีอิทธิพลตอการสมัครใชบัตรกรุงศรีอิเลคตรอนสวน

ใหญคือตนเอง ส่ือที่ทําใหทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนคือโทรทัศนสวน

ทัศนคติของผูถือบัตรดานการใหวงเงินในการใชบริการเบิกถอน/ซื้อสินคาที่เพียงพอมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนตอเดือนบอยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรดานวงเงินในการใชจายเฉล่ียตอเดือน ดานการเพิ่มความ

สะดวกในการซื้อสินคา/บริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนตอ

เดือนบอย ดานราคาคาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางธนาคารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนตอเดือนบอย ดานราคาคาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวาง

ธนาคารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซซาอิเลคตรอนในดานจํานวนครั้งใน

การใชบัตรตอเดือน ดานการมีสาขาธนาคารในการติดตอทําบัตรที่เพียงพอในการใหบริการและมี

จํานวนรานที่รับบัตรที่เพียงพอในการใหบริการและมีจํานวนรานที่รับบัตรที่เพียงพอมีความสัมพนัธ

กับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซา อิเลคตรอนตอเดือนบอยดานมีการแจงขอมูลสิทธิพิเศษทาง

การตลาดอยางตอเนื่องมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนตอเดือน

บอยแตไมมีความสัมพันธกับการใชวงเงินผานบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนในการซ้ือสินคาและ

บริการเฉลี่ยตอเดือน ดานการโฆษณาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซา

อิเลคตรอนตอเดือนบอย และการใชวงเงินผานบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนในการซื้อสินคาและ

บริการเฉลี่ยตอเดือนดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรกรุงศรีวีซา

อิเลคตรอนตอเดือนบอยและการใชวงเงินผานบัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนในการซ้ือสินคาและ
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บริการเฉลี่ยตอเดือน ดานพนักงานธนาคารมีการใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยดานธนาคารมีการ

ใหบริการสอบถามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบัตรทางโทรศัพทไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บัตรกรุงศรีวีซาอิเลคตรอนตอเดือนบอย 

 ชัชพงศ ต้ังมณี (2548) ไดศึกษาเร่ือง การสํารวจทัศนคติของผูถือบัตรเดบิตตอการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาผูถือบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 20-39 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญาตรีเปนโสดและทํางานในบริษัทเอกชนมากวา

รอยละ 60 ของผูถือบัตร เดบิตเคยใชอินเตอรเน็ตโดยที่คร่ึงของผูเคยใชจะมีความถี่ของการใช

ประมาณวันละคร้ังหรือสัปดาหละ 2 ถึง 3 คร้ัง โดยแตละคร้ังของการใชจะกินเวลาระหวาง 0.5 ถึง 

3 ชั่วโมงและประมาณสามในส่ีคนมีแอดเดรสของไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใชมากกวาคร่ึงและไม

เคยใชบริการของอินเตอรเน็ตคารเฟ ผูถือบัตรเดบิตตอเช่ือมและใชอินเตอรเน็ตที่บานพัก ผูถือบัตร

เดบิตนิยมใชอินเตอรเน็ตมีเพียงรอยละ 15 ที่เคยซ้ือสินคาหรือบริการที่นําเสนอบนอินเตอรเน็ต มี

ประเด็นสําคัญคือ ผูถือบัตรเดบิตใหความสําคัญกับความหลากหลายของสินคาและบริการที่มี

หลากชนิดมากกวาที่อ่ืน ๆ ทําใหตองใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากที่คนหา

ชองทางอ่ืน ๆ แลวไมพบ ตลอดจนการนําเสนอบนอินเตอรเน็ตมีความทันสมัยและมีราคาตํ่ากวา 

แตเร่ืองความปลอดภัยในการใชจายบนอินเตอรเน็ตการซ้ือขายหรือการชําระเงินบนอินเตอรเน็ต

อาจไมปลอดภัย ยุงยาก และบางทีอาจจะไมรับผิดชอบตอสินคาที่ชํารุดจากการขนสง ทั้งนี้

ประมาณคร่ึงหนึ่งของผูถือบัตรเดบิตที่เคยซ้ือของทางพาณิชยอิเลคทรอนิกสตองการใหสามารถใช

บัตรชําระสินคาบนอินเตอรเน็ต โดยที่สินคาที่ยินดีจะจายดวยบัตรเดบิตมากที่สุดคือ บัตรชม

ภาพยนตและหนังสือ 

 สกาวรัตน ลลิตจรูญ (2548) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบริกการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประโยชน ดานความสามารถในการใหบริการ ดานการใหขอมูล

ขาวสารของธนาคาร ดานความปลอดภัยและความเปนสวนตัว ดานความพึงพอใจ และดาน

สภาพแวดลอมใหมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

และสามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือปจจัยดานความปลอดภัยและ

ความเปนสวนตัว รองลงมาคือสภาวะแวดลอมใหม พฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

พบวาบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่ลูกคาใชบริการมากที่สุดคือ บริการเงินดวน ATM รองลงคือ 
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บริการปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ บริการ Hot line ติดตอลูกคาสัมพันธ บริการผานคอมพิวเตอร

ระบบ Internet และบริการเคร่ืองโทรสาร  

 นพรัตน เถื่อนเนาว (2549) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติกับการใชนวัตกรรมมัลติมีเดียใน

โทรศัพทเคล่ือนที่เพื่อการส่ือสารของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การเปดรับส่ือทั้งในเร่ืองของความถี่ในการเปดรับ และระยะเวลาในการเปดรับส่ือเกี่ยวกับ

นวัตกรรมมัลติมีเดีย นั่นคือ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือเกี่ยวกับนวัตกรรมมัลติมีเดียไม

แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได (ยกเวนตัวแปรดานอาชีพ) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมมัลติมเีดีย

ในโทรศัพทเคล่ือนที่ มีเพียงตัวแปรดานอาชีพเทานั้น ที่มีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับการใช

นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพทเคล่ือนที่ นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจพบวา กลุมตัวอยางที่

มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกกิจ จะมีทัศนคติในทางที่ดีนอยตอการใชนวัตกรรม

มัลติมีเดียเมื่อเปรียบเทียบกับเกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา พนักงานบริษัท/หางราน 

เอกชน และอาชีพอ่ืน ๆ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 ธันวรัฐ ธีระวิทย (2550) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเคยใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสมาแลว โดยมีความถี่ในการใชบริการประมาณสัปดาหละคร้ัง กลุมลูกคาสวนใหญมี

ความรูเกี่ยวกับการใหบริการธนาคารอิเล็กหรอนิกส ในเร่ืองการโอนเงินระหวางบัญชีมากที่สุด 

ตามลําดับ แตมีความรูในเร่ืองการโอนเงินไปตางประเทศนอยที่สุด ซึ่งลูกคากลุมนี้มีทัศนคติที่ดีตอ

การใชบริการใหบริการธนาคารอิเล็กหรอนิกส โดยเฉพาะเรื่องความสะดวกในการใชบริการ และ

ความงายในการใชบริการ ตามลําดับ สําหรับปญหาที่ลูกคาตองการใหมีการแกไขคือ การ

ประชาสัมพันธวิธีการใชบริการใหลูกคามีความเขาใจในการใชบริการมากข้ึน รวมทั้งการสราง

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของขอมูลจากการใชบริการ    

    สรุปจากการศึกษางานวิจัยจะพบวาการใหบริการของธนาคารเร่ิมเปล่ียนแปลง

จากเดิมที่ตองมีพนักงานในการใหบริการแตยุคปจจุบันเปลี่ยนเปนการใหบริการโดยใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้เพื่อเปนการลดตนทุนของธนาคารและเพื่อใหลูกคาไดรับการบริการตลอด 24 

ชั่วโมง มีลูกคาบางสวนที่ยังไมมั่นใจในความปลอดภัยในระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตเนื่องจาก
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ตอไปในอนาคตมีปจจัยหลายอยางซ่ึงอาจทําใหมีผูมีใชบริการการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ดังนั้นธนาคารจําเปนตองเรงปรับปรุงองคกรและพัฒนาเทคโนโลยี

ใหผูใชบริการสามารถเขาถึงส่ืออิเล็กทรอนิกสไดงายข้ึนพรอมทั้งลดความยุงยากในการสมัครใช

งานตาง ๆ เพื่อเปนการสะดวกในการเขาถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส  
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ืองทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม

กับกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสรุปผลการศึกษา วิธีการดําเนินการผูวิจัยไดนาํเสนอ

ดังตอไปนี้ 

 1. ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบไปดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดสงขลา แบงเปน 6 หนวยงานใหญดังนี้ (ขอมูลในป พ.ศ. 2554) 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกลุมประชากรตามหนวยงานที่สังกัด 

 
หนวยงาน จํานวน/คน แหลงที่มาของขอมูล 

1. การประปาสวนภูมิภาค  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1.1 สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 108   

 1.2 การประปาสวนภูมิภาคสาขา สงขลา 19   

2. การไปรษณีย  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2.1 ที่ทําการไปรษณียสงขลา 51   

 2.2 ที่ทําการไปรษณีย เกาเสง  3   

 2.3 ที่ทําการไปรษณีย พะวง  7   
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

หนวยงาน จํานวน/คน แหลงที่มาของขอมูล 

3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3.1 สถานีเคเบิลใตน้ํา ชลี 2 สงขลา  33   

 3.2 สวนส่ือสารสัญญาณสงขลา 13   

3.3 สํานักงานบริการลูกคา กสท. สงขลา 12   

4. ศูนยบริการลกูคาบริษัท ทโีอที จาํกัด (มหาชน)  

 สาขาสงขลา  

26 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 87 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. องคการสวนสัตวสงขลา  117 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวม 476   

 
 การสุมตัวอยาง 
 กําหนดขนาดตัวอยางจากกลุมประชากรจาก 6 หนวยงานใหญ จํานวน 476 คน   โดยใช

ตารางสําเสร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejecie & Morgan 1970 : 608) ที่ความเชื่อมั่น 95% 

ไดขนาดตัวอยาง 214 คน การสุมตัวอยางผูวิจัยไดทําการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 

Sampling) โดยใชสัดสวนจําแนกตามหนวยงานและเพศชายหญิง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงกลุมประชากรและขนาดตัวอยางจําแนกตามหนวยงานและเพศชายหญิง 

 

จํานวนประชากร 

(คน) 

ขนาดกลุมตัวอยาง 

(คน) 

 

หนวยงาน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. การประปาสวนภูมิภาค       

 1.1 สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 5 55 53 108 25 24 49 

 1.2 การประปาสงขลาสวนภูมิภาคสาขา สงขลา 11 8 19 5 4 9 

รวม 66 61 127 30 28 58 

2. การไปรษณีย       

 2.1 ที่ทําการไปรษณียสงขลา 42 9 51 19 4 23 

 2.2 ที่ทําการไปรษณีย เกาเสง  3 0 3 1 0 1 

 2.3 ที่ทําการไปรษณีย พะวง  5 2 7 2 1 3 

รวม 50 11 61 22 5 27 

3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)       

 3.1 สถานีเคเบิลใตน้ํา ชลี 2 สงขลา  31 2 33 14 1 15 

 3.2 สวนส่ือสารสัญญาณสงขลา 11 2 13 5 1 6 

 3.3 สํานักงานบริการลูกคา กสท - สงขลา  9 3 12 4 1 5 

รวม 51 7 58 23 3 26 

4. ศูนยบริการลกูคาบริษัท ทโีอที จาํกัด (มหาชน) 

 สาขาสงขลา  16 10 26 7 5 12 

5. สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 62 25 87 28 11 39 

6. องคการสวนสัตวสงขลา  83 34 117 37 15 52 

รวม 328 148 476 147 67 214 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน

เอง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวน

บุคคลของผูตอบแบบถามไดแก หนวยงานในสังกัด ,เพศ ,อายุ ,ระดับการศึกษา, รายได,ตําแหนง

หนาที่,และคําถามเกี่ยวกับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสเปน

พฤติกรรมความถี่ในการใชบริการชองทางของธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแก บริการเอทีเอ็ม (ATM), 

บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking), ผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele 

Banking) บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking), ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit 

machine) และเคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Update passbook) 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการทําธุรกรรมการเงิน โดยแบงเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานคุณภาพและบริการ, ดานประโยชน, ดานการประชาสัมพันธ และดานความปลอดภัย 

ซึ่งผูวิจัยไดใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ  ดังนี้ 

  เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน  

  เห็นดวย 4 คะแนน    

  ไมแนใจ 3 คะแนน  

  ไมเห็นดวย 2 คะแนน   

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน   
 2. การสรางเครื่องมือ 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี 

และงานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับองคประกอบของทัศนคติ พฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  ข้ันที่ 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามสําหรับการวิจัย โดยนําแนวทางการสราง

แบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการกําหนดรูปแบบ ประเด็นขอคําถาม และ

องคประกอบของแบบสอบถาม 

  ข้ันที่ 3 ดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอน  ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนคําถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

  ตอนที่ 3 เปนคําถามเพ่ือศึกษาทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

  ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง

ความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใชจากนั้นนําขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาไปปรับปรุงแกไข 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนนําไปหาคุณภาพ ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานเคร่ืองมือมือวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พรอมทั้งพิจารณาความ

ถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 

พรอมทั้งขอคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมกับการนําไปใช โดยกําหนดความ

คิดเห็น ดังนี้ 

 คะแนน +1  สําหรับแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

 คะแนน 0  สําหรับแบบสอบถามที่ไมแนใจวามีความตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

 คะแนน -1  สําหรับแบบสอบถามที่ไมมีความตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

 ข้ันที่ 2 นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละขอ แลวนํามาหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค โดยผูวิจัยเลือกขอที่มีความ

สอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.5 จึงแสดงวามีความตรงเชิงเนื้อหา ถาดัชนีความสอดคลองตํ่า

กวา 0.5 ตองปรับปรุง (พิสณุ ฟองศรี 2550 : 140) และถามีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิผูวิจัยก็

จะนําขอคําถามหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมา

คํานวณหาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index) ซึ่งใชสูตรการคํานวณ 

ดังนี้ 
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 IOC = ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญ 

      จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

 ข้ันที่ 4  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแลว

นําไปเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณอีกคร้ัง ผลการวิเคราะหหาคา IOC ได

เทากับ 0.862 

 ข้ันที่ 5  ทดลองใชแบบสอบถาม (Tryout) โดยผูวิจัยไดทําการทดลองใชแบบสอบถาม

กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา 

 ข้ันที่ 6  วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ 

การทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ผลปรากฏวาแบบสอบถามที่สรางข้ึนมีคาความเชื่อมั่นอยู

ในระดับ 0.885 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําหนังสือเพื่อขอความ

รวมมือจากหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

214 คน ในเดือนมิถุนายน 2554 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการแสดงความคิดเห็นจากลุมตัวอยาง 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณของขอคําถามทุก ๆ ขอในแบบสอบถาม 

 5. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหหาคาทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้  

 1. ใชสถิติบรรยาย 

  1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทําการวิ เคราะหโดยใชคารอยละ 

(Percentage)  

  1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชธนาคารอิเล็กทรอนิกสโดยใชคารอย

ละ (Percentage) 
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  1.3 ทัศนคติของการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสนํามาหาคาหาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   ผูวิจัยใชเกณฑแปลความหมายระดับทัศนคติ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย ดังนี้     

(บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 102)  

   เกณฑคาเฉลี่ย  ระดับทัศนคติ 

  4.50-5.00 หมายถงึ ดีมาก 

  3.50-4.49 หมายถงึ ดี 

  2.50-3.49 หมายถงึ ปานกลาง 

  1.50-2.49 หมายถงึ คอนขางดี 

  1.00-1.49 หมายถงึ ไมดี 

 2. ใชสถิติอางอิงทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

  2.1 พนักงานที่มีเพศชายและหญิงมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันใช สถิติ t-Test 

  2.2 พนักงานที่มีอายุ, ระดับการศึกษาและรายไดที่ตางกันมีทัศนคติในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน ใชสถิติ F-Test (One-Way ANOVA)  

  2.3 ใช Scheffe’s เปรียบเทียบรายคู ในกรณีผลการทดสอบ F-Test มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (พิสณุ ฟองศรี 2553 : 127-128) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูวิจัยนําผลการ

วิเคราะหที่ไดจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 214 คน มานําเสนอโดยใชตารางประกอบการ

บรรยายตามลําดับวัตถุประสงคมีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาความแตกตางของทัศนคติ

ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  และ

รายได  

 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ตอนที่ 2  พฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

  ตอนที่ 3  ทัศนคติที่มีตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 ตอนที่ 4  ทดสอบสมมติฐาน 

 สวนขอเสนอแนะของแบบสอบถามผูวิจัยไดสรุปไวอยูในภาคผนวก ค 

 สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลมี ดังนี้  

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (t – distribution) 

 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (F – distribution) 

 MS แทน คาความแปรปรวน 

 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  69 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 p-value แทน คาความนาจะเปน (Probability) 

 * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 ** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

   
ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

 ขอมูลทั่วไปของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไดแก หนวยงาน

ที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงหนาที่ และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสในดานชองทางการใชบริการ ธนาคารที่ใชบริการ และรูปแบบการทํา

ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย

ดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของพนักงานรัฐวิสาหกิจจําแนกตามหนวยงาน   

และเพศ (n = 214) 

 

ชาย หญิง รวม 
หนวยงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. พนักงานการประปาสวนภูมิภาค 30 14.0 28 13.1 58 27.1 

2. พนักงานไปรษณีย 22 10.3 5 2.3 27 12.6 

3. พนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม 

 จํากัด (มหาชน) 23 10.7 3 1.4 26 12.1 

4. พนักงานศูนยบริการลูกคา 

 บริษัท ทีโอที สาขาสงขลา 7 3.3 5 2.3 12 5.6 

5. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 จังหวัดสงขลา 28 13.1 11 5.1 39 18.2 

6. พนักงานองคการสวนสัตวสงขลา 37 17.3 15 7.0 52 24.3 

รวม 147 68.7 67 31.3 214 100.0 
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 จากตารางที่ 4 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 214 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 147 คน 

คิดเปนรอยละ 68.7  เพศหญิง จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 31.3 เม่ือจําแนกตามหนวยงานทีสั่งกดั

ตามจํานวนกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุด ไดแก พนักงานการประปาสวน

ภูมิภาค จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 27.1 รองลงมา คือ พนักงานองคการสวนสัตวสงขลา จํานวน 

52 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ พนักงานศูนยบริการลูกคา

บริษัท ทีโอที สาขาสงขลา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.6 

 

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา รายได 

และตําแหนงหนาที่  

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ    

 18-29 ป 36 16.8 

 30-40 ป 66 30.8 

 41-50 ป 83 38.8 

 51 ปข้ึนไป 29 13.6 

รวม 214 100.0 

ระดับการศึกษา   

 ตํ่ากวาปริญญาตรี 54 25.2 

 ปริญญาตรี 127 59.3 

 สูงกวาปริญญาตรี 33 15.4 

รวม 214 100.0 

รายได    

 ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน 49 22.9 

 10,001-25,000 บาท/เดือน 75 35.0 

 25,001-50,000 บาท/เดือน 61 28.5 

 50,001 บาท ข้ึนไป/เดือน 29 13.6 

รวม 214 100.0 
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ตารางที่ 5  (ตอ)  

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนงหนาที่   

 ผูบริหารหนวยงาน 15 7.0 

 หัวหนาฝาย/แผนก 37 17.3 

 ระดับปฏิบัติการ 162 75.7 

รวม 214 100.0 

 

 จากตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปดาน อายุ สวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 83 คน 

คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมา อายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 30.8 และ 

นอยที่สุด คือ 51 ปข้ึนไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.6  

 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 59.3 

รองลงมา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ25.2 และนอยที่สุด

คือ สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ15.4 

 รายไดสวนใหญอยูในระหวาง 10,001-25,000 บาท/เดือน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 

35  รองลงมา รายไดระหวาง 25,001-50,000 บาท/เดือน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และ

นอยที่สุด คือ 50,001/เดือนข้ึนไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.6  

 ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 162 คน 

คิดเปนรอยละ 75.7  รองลงมา หัวหนาฝาย/แผนก จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และ     

นอยที่สุด คือ ระดับผูบริหารหนวยงาน  จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 7  
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปเก่ียวกับชองทางการใชบริการ  

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (n = 214 คน) 

 

ชองทางการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนกิส จํานวน รอยละ ลําดับที ่

เอทีเอ็ม/ ATM 204 95.3 1 

บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele Banking) 66 30.8 5 

บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) 75 35.0 4 

บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking)  50 23.4 6 

ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine) 140 65.4 3 

เคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Update passbook) 178 83.2 2 

 

 จากตารางที่ 6 ชองทางการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา สวนใหญไดแก  

การ ใชบริการ เอทีเอ็ม/ATM จํานวน 204 คน  คิดเปนรอยละ 95.3 รองลงมา เครื่องปรับสมุดคู

ฝากอัตโนมัติ  จํานวน 178 คน  คิดเปนรอยละ 83.2 และนอยที่สุด คือ ธนาคารผานมือถือ 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.4 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่ใช 

บริการในทําธุรกรรมทางการเงิน (n = 214 คน) 

 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่ใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับที ่

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 63 29.4 2 

 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 11 5.1 12 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 202 94.4 1 

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 15 7.0 9 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 59 27.6 3 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 27 12.6 6 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 22 10.3 7 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  41 19.2 5 

ธนาคารออมสิน 48 22.4 4 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  4 1.9 13 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 12 5.6 11 

ธนาคารธนชาติ 17 7.9 8 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 13 6.1 10 

 อ่ืน ๆ - -  

  

 จากตารางที ่ 7  ธนาคารที ่พน ักงานร ัฐว ิสาหก ิจใช บร ิการมากที ่ส ุด  ได แก 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 94.4 รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และนอยที่สุดคือ  ธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.9  
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปเก่ียวกับรูปแบบการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (n = 214 คน) 

 

รูปแบบการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ ลําดับ 

 โอนเงิน/ฝากเงิน 183 85.5 2 

 เบิกเงินสด 185 86.4 1 

 ชําระสินคาและบริการ 92 43.0 4 

 บริการดานกองทุน 4 1.9 9 

 บริการเร่ืองเช็ค 18 8.4 7 

 อายัดบัตร/อายัดเช็ค/อายัดบัญชี 20 9.3 6 

 สอบถามขอมูลทางดานบัญชี 69 32.2 5 

 สอบถามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 3 1.4 10 

 สอบถามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู 16 7.5 8 

 สอบถามยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากและขอมูลบัตรเครดิต 96 44.9 3 

 อ่ืน ๆ  - - - 

 

 จากตารางที่ 8 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบ

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  รูปแบบที่พนักงานรัฐวิสาหกิจสวนใหญ ไดแก เบิกเงินสด

จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมา คือ การโอนเงินฝากเงิน จํานวน 183 คน เปน

รอยละ 85.5 และนอยที่สุด คือ สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 3 คน 

รอยละ 1.4  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  75 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 พฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ประกอบดวย บริการเงินดวน บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับ

อัตโนมัติ บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต บริการธนาคารผานมือถือ บริการตูฝากเงินอัตโนมัติ 

และบริการเคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางประกอบ

คําบรรยายดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสตามจํานวนครั้ง/เดือน (n = 214) 

 

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

1. บริการเงินดวน (ATM)   

 0    คร้ัง/เดือน 5 2.3 

 1-2 คร้ัง/เดือน 44 20.6 

 3-4 คร้ัง/เดือน 99 46.3 

 5-6 คร้ัง/เดือน 30 14.0 

 7    คร้ังข้ึนไป/เดือน 36 16.8 

รวม 214 100.0 

2. บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ   

 (Tele Banking)    

  0    คร้ัง/เดือน 144 67.3 

 1-2 คร้ัง/เดือน 52 24.3 

 3-4 คร้ัง/เดือน 12 5.6 

 5-6 คร้ัง/เดือน 3 1.4 

 7    คร้ังข้ึนไป/เดือน 3 1.4 

รวม 214 100 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

 

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

3. บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking)   

 0    คร้ัง/เดือน 138 64.5 

 1-2 คร้ัง/เดือน 35 16.4 

 3-4 คร้ัง/เดือน 24 11.2 

 5-6 คร้ัง/เดือน 6 2.8 

 7    คร้ังข้ึนไป/เดือน 11 5.1 

รวม 214 100.0 

4. บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking)    

 0   คร้ัง/เดือน 168 78.5 

 1-2 คร้ัง/เดือน 30 14.0 

 3-4 คร้ัง/เดือน 11 5.1 

 5-6 คร้ัง/เดือน 3 1.4 

 7    คร้ังข้ึนไป/เดือน 2 0.9 

รวม 214 100.0 

5. บริการตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine)   

 0    คร้ัง/เดือน 76 35.5 

 1-2 คร้ัง/เดือน 96 44.9 

 3-4 คร้ัง/เดือน 29 13.6 

 5-6 คร้ัง/เดือน 4 1.9 

 7    คร้ังข้ึนไป/เดือน 9 4.2 

รวม 214 100.0 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

 

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

6. บริการเคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ (Update passbook)   

 0 คร้ัง/เดือน 30 14.0 

 1-2 คร้ัง/เดือน 138 64.5 

 3-4 คร้ัง/เดือน 34 15.9 

 5-6 คร้ัง/เดือน 8 3.7 

 7   คร้ังข้ึนไป/เดือน 4 1.9 

รวม 214 100.0 

 
 จากตารางที่ 9  พบวา พฤติกรรมการการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 

 บริการเงินดวน (ATM) สวนใหญอยูระหวาง 3-4 คร้ัง/เดือน จํานวน 99 คน คิดเปน  

รอยละ 46.3 รองลงมา 1-2 คร้ัง/เดือน  จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 20.6 และจํานวนผูใชบริการ

นอยที่สุดคือไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 2.3  

 บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (Tele Banking) สวนใหญไมใชบริการ    

(0 คร้ัง/เดือน) จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 67.3  รองลงมาใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน จํานวน  

52 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด 5-6 คร้ัง/เดือน  และ 7 คร้ังข้ึนไป    

ตอเดือน จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 1.4  เทากัน 

 บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) สวนใหญไมใชบริการ (0 

คร้ัง/เดือน) จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาใชบริการ 1-2 ครั้ง/เดือน จํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 16.4 และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 5-6 ครั้ง/เดือน จํานวน 6 คน     

คิดเปนรอยละ 2.8  

 บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking) สวนใหญไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) 

จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมาใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 14  และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 7 ครั้งขึ้นไป/เดือน  จํานวน 2 คน คิดเปน     

รอยละ 0.9  
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 บริการตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine) สวนใหญใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน 

จํานวน 96 คน  คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมาไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) จํานวน  76 คน คิดเปน

รอยละ 35.5  ใชบริการ และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 5-6 คร้ัง/เดือน จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1.9  

 บริการเครื่องปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Update passbook) ใชบริการมากที่สุด คือ 

1-2 คร้ัง/เดือน  จํานวน 138 คน  คิดเปนรอยละ 64.5  รองลงมา 3-4 คร้ัง/เดือน  จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 15.9  และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 7 คร้ังข้ึนไป/เดือน  จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1.9  

 
ตอนท่ี 3 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบงเปน 4 ดาน  ไดแก  ดานคุณภาพและบริการ ดานประโยชน 

ดานการประชาสัมพันธ และดานความปลอดภัย นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบ

คําบรรยาย รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของทัศนคติตามรายดานตอ

การทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(n=214) 

 

ทัศนคติ X    S.D. ระดับทัศนคติ ลําดับ 

ดานคุณภาพและบริการ 4.20 0.47 ดี 2 

ดานประโยชน 4.35 0.49 ดี 1 

ดานการประชาสัมพนัธ 3.88 0.69 ดี 3 

ดานความปลอดภัย 3.85 0.63 ดี 4 

 

 จากตารางท่ี 10 ภาพรวมของคาเฉล่ียทัศนคติและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตอการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พบวา คาเฉล่ียทัศนคติ 

ทั้ง 4 ดานอยูในระดับดี  โดยคาเฉลี่ยทัศนคติสูงที่สุด คือ ดานประโยชน ( X  = 4.35, S.D. = 0.49) 
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รองลงมา คือ ดานคุณภาพและบริการ ( X  = 4.20, S.D. = 0.47) และคาเฉลี่ยทัศนคตินอยที่สุด

คือ ดานความปลอดภัย ( X  = 3.85, S.D. = 0.63) 

 

ตารางที่ 11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติตอการทํา  

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจดานคุณภาพ  

และบริการ (n = 214 คน)  

 

ดานคุณภาพและบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ทัศนคติ 
ลําดับ 

1. ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยในการทาํงานหรือการทํา

ธุรกิจสวนตัวของทาน 4.23 0.66 ดี 3 

2. ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความหลากหลายของบริการ 4.30 0.60 ดี 1 

3. การใหบริการที่รวดเร็วและตรงตอเวลา 4.30 0.61 ดี 2 

4. ความนาเชื่อถอืในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการ

ใหบริการ 4.03 0.63 ดี 6 

5. การเขาถงึงายและความสะดวกของบริการ 4.21 0.60 ดี 4 

6. เปนการบริการที่คุมคา 4.12 0.68 ดี 5 

รวม 4.20 0.47 ดี  

  

 จากตารางที่ 11 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจใน ดานคุณภาพและบริการ ผลการวิเคราะหมีดังนี้  

 ทัศนคติดานคุณภาพและบริการภาพรวม พบวา ทัศนคติอยูในระดับดี ( X = 4.20, 

S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาทัศนคติอยูในระดับดีทุกขอโดยคาเฉลี่ยทัศนคติสูง

ที่สุด ไดแก ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความหลากหลายของบริการ ( X = 4.30, S.D = 0.60) 

รองลงมา มีการใหบริการที่รวดเร็วและตรงตอเวลา ( X = 4.30, S.D. = 0.61) และคาเฉลี่ย

ทัศนคตินอยที่สุด คือ ความนาเชื่อถือในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ ( X = 4.03, 

S.D. = 0.63) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  80 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติตอการทํา  

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจดาน

ประโยชน (n = 214 คน)  
 

ดานประโยชน X  S.D. 
ระดับ 

ทัศนคติ 
ลําดับ 

1. สามารถใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง 4.43 0.72 ดี 2 

2. ไมตองเสียเวลาเขาคิวรอรับบริการที่ธนาคาร 4.40 0.69 ดี 3 

3. ลดความเส่ียงในการพกพาเงินสด 4.43 0.62 ดี 1 

4. ชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงนิ

ระหวางบุคคลกับองคกรเปนอยางดี 4.26 0.67 ดี 5 

5. สอดคลองกับความตองการสวนบุคคล 4.26 0.59 ดี 4 

รวม 4.35 0.49 ดี  

 

 จากตารางที่ 12 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจใน ดานประโยชนผลการวิเคราะหมีดังนี้  

 ทัศนคติดานประโยชน ภาพรวมพบวาทัศนคติอยูในระดับดี ( X = 4.35, S.D. = 0.49)

เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ทัศนคติอยูในระดับดีทุกขอ โดยคาเฉลี่ยทัศนคติสูงที่สุด คือ  

ลดความเส่ียงในการพกพาเงินสด ( X = 4.43, S.D. = 0.62) รองลงมา สามารถใชบริการไดตลอด 

24 ชั่วโมง ( X = 4.43, S.D. = 0.72) และคาเฉลี่ยทัศนคตินอยที่สุด คือ ชวยอํานวยความสะดวก

ในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางบุคคลกับองคกรเปนอยางดี ( X = 4.26, S.D. = 0.67)  
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติตอการ

ทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจดาน

การประชาสัมพันธ (n = 214คน)  

 

ดานการประชาสัมพนัธ X  S.D. 
ระดับ 

ทัศนคติ 
ลําดับ 

1. ส่ือโฆษณาและเอกสารโฆษณาตาง ๆ สอดคลองกับ

ลักษณะของการบริการทีน่ําเสนอ 3.78 0.61 ดี 3 

2. ธนาคารใหขอมูลที่ทนัสมยัและทนัตอเหตุการณ 4.04 0.08 ดี 1 

3. ทําใหผูใชบริการมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชบริการ

อิเล็กทรอนกิสมากข้ึน 3.91 0.62 ดี 2 

4. ธนาคารมีความสามารถในการในการส่ือสารและ       

การประชาสัมพันธกับลูกคาทําใหลูกคาทราบเขาใจ   

และไดรับคําตอบในขอสงสัยตาง ๆ อยางชัดเจน 3.78 0.65 ดี 4 

รวม 3.88 0.69 ดี  

 

 จากตารางที่ 13 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจใน ดานการประชาสัมพันธผลการวิเคราะหมีดังนี้  

 ทัศนคติดานการประชาสัมพันธ ภาพรวมพบวาทัศนคติอยูในระดับดี ( X = 3.88, S.D. 

= 0.69) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาทัศนคติอยูในระดับดีทุกขอโดยคาเฉล่ียทัศนคติสูงที่สุด   

คือ  ธนาคารใหขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ ( X = 4.04, S.D. = 0.08) รองลงมา ทําให

ผูใชบริการมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ( X = 3.91, S.D. = 0.62) 

และคาเฉล่ียทัศนคตินอยที่สุด คือ ธนาคารมีความสามารถในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ

กับลูกคาทําใหลูกคาทราบเขาใจและไดรับคําตอบในขอสงสัยตาง ๆ อยางชัดเจน ( X  = 3.78, 

S.D. = 0.65) 
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติตอการทํา 

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจดานความ  

ปลอดภัย (n = 214คน)  

 

ดานความปลอดภัย X  S.D. 
ระดับ 

ทัศนคติ 
ลําดับ 

1. การทาํธุรกรรมผานธนาคารอิเล็กทรอนกิสมีความ

ปลอดภัยเช่ือถือได 3.72 0.81 ดี 4 

2. มีขอความรับรองความเปนสวนตัว เชน การเขารหัส และ 

การยนืยนัตัวตนของผูใช 4.03 0.69 ดี 1 

3. สามารถเรียกตรวจสอบความถูกตองของขอมูลยอนหลังได 3.94 0.73 ดี 2 

4. หากเกิดปญหาความผิดพลาดใด ๆสามารถติดตอ

เจาหนาที่ของธนาคารไดทันท ี 3.72 0.78 ดี 3 

รวม 3.85 0.63 ดี  

 

 จากตารางที่ 14 ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจใน ดานการความปลอดภัยผลการวิเคราะหมีดังนี้  

 ทัศนคติดานดานความปลอดภัย ภาพรวมพบวาทัศนคติอยูในระดับดี ( X = 3.85, 

S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณาตามรายขอพบวาระดับทัศนคติอยูในระดับดีทุกขอโดยคาเฉลี่ยทัศนคติ

สูงที่สุด คือ มีขอความรับรองความเปนสวนตัว เชน การเขารหัส และการยืนยันตัวตนของผูใช 

( X = 4.03, S.D. = 0.69) รองลงมา สามารถเรียกตรวจสอบความถูกตองของขอมูลยอนหลังได ( X = 

3.94, S.D. = 0.73) และคาเฉล่ียทัศนคติที่นอยสุดคือ การทําธุรกรรมผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมี

ความปลอดภัยเช่ือถือได ( X = 3.72, S.D. = 0.81)  
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ตอนท่ี 4 ผลการการทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 พนักงานเพศชายและหญิงมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสตางกัน  วิเคราะหโดยใชสถิติ t-Test ผลปรากฏดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามเพศชายและหญิง 
 

ทัศนคติ เพศ X  S.D. t p 

1. ดานคุณภาพและบริการ ชาย 4.24 0.48 1.700 2.555 
 หญิง 4.12 0.44   

2. ดานประโยชน ชาย 4.36 0.49 0.092 0.479 
 หญิง 4.35 0.49   

3. ดานการประชาสัมพันธ ชาย 3.87 0.78 - 0.263 0.031 * 
 หญิง 3.89 0.43   

4. ดานความปลอดภัย ชาย 3.87 0.69 0.370 0.004 ** 
 หญิง 3.83 0.49   

รวม ชาย 4.11 0.44 0.656 0.103 
 หญิง 4.07 0.37   

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
  
 จากตารางที ่ 15 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยทัศนคติในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามเพศชายและหญิงปรากฏวา ในภาพรวม
พนักงานรัฐวิสาหกิจชายและหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      
แตเมื่อพิจารณาตามรายดานปรากฏดังนี้  
 ดานการประชาสัมพันธพนักงานรัฐวิสาหกิจเพศชายและหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานเพศหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติสูง
กวาเพศชาย 
 ดานความปลอดภัยพนักงานรัฐวิสาหกิจเพศชายและหญิงมีคาเฉลี่ยทัศนคติที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเพศชายมีคาเฉลี่ยทัศนคติสูง
กวาเพศหญิง 
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 สมมุติฐานขอที่ 2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสตางกันวิเคราะหโดยใชสถิติ F-Test (One-Way ANOVA) ผลปรากฏดัง

ตารางที่ 16  

 

ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามอายุ 

 

ทัศนคติ 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p 

1.  ดานคุณภาพและบริการ ระหวางกลุม 1.06 3 0.35 1.584 0.194 

  ภายในกลุม 46.95 210 0.22   

  รวม 48.01 213    

2.  ดานประโยชน ระหวางกลุม 0.59 3 0.19 0.816 0.486 

  ภายในกลุม 51.25 210 0.24   

  รวม 51.85 213    

3.  ดานการประชาสัมพันธ ระหวางกลุม 0.44 3 0.14 0.309 0.819 

  ภายในกลุม 101.14 210 0.48   

  รวม 101.58 213    

4.  ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 0.69 3 0.23 0.564 0.639 

  ภายในกลุม 86.22 210 0.41   

  รวม 86.91 213    

  ระหวางกลุม 0.30 3 0.10 0.558 0.643 

รวม ภายในกลุม 37.64 210 0.17   

  รวม 37.94 213    

 

 จากตารางที่ 16 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทาง 

การเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามอายุปรากฏวา ในภาพรวมพนักงานรัฐวิสากิจมี

คาเฉล่ียทัศนคติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานขอที่ 3 พนักงานที่มีการศึกษาตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทาง  

การเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-Test (One-Way ANOVA)      

ผลปรากฏดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ทัศนคติ 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p 

1.  ดานคุณภาพและบริการ ระหวางกลุม 0.39 2 0.19 0.872 0.420 

 ภายในกลุม 47.62 211 0.22   

 รวม 48.01 213    

2.  ดานประโยชน ระหวางกลุม 0.43 2 0.21 0.887 0.413 

 ภายในกลุม 51.42 211 0.24   

 รวม 51.85 213    

3.  ดานการประชาสัมพนัธ ระหวางกลุม 0.39 2 0.19 0.410 0.664 

 ภายในกลุม 101.19 211 0.48   

 รวม 101.58 213    

4.  ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 4.60 2 2.30 5.902 0.003** 

 ภายในกลุม 82.31 211 0.39   

 รวม 86.91 213    

 ระหวางกลุม 0.72 2 0.36 2.052 0.131 

รวม ภายในกลุม 37.22 211 0.17   

 รวม 37.94 213    

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

 จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามระดับการศึกษาปรากฎวา ในภาพรวม

พนักงานรัฐวิสากิจมีคาเฉลี่ยทัศนคติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเมื่อพิจารณา
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ตามรายดาน พบวา คาเฉล่ียดานความคิดเห็นดานความปลอดภัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี

ระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ผลการทดสอบ F-Test ที่มีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเพื่อหาความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe’s ดังรายละเอียด

ตามตารางที่ 18  

 

ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของระดับการศึกษากับทัศนคติ  

ดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

 

ตํ่ากวา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

สูงกวา 

ปริญญาตรี ระดับการศึกษา X  
4.11 3.78 3.74 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 4.11 - 0.32* 0.36* 

   (0.10) (0.13) 

ปริญญาตรี 3.78  - 0.04* 

    (0.12) 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

3.74   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

 จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของระดับการศึกษากับ

ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา พนักงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานธนาคารเล็กทรอนิกสสูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวา

กลุมพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
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 สมมติฐานขอที่ 4 พนักงานที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-Test (One-Way ANOVA) ผลปรากฏ

ดังตารางที่ 19 

 

ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามรายได 

 

ทัศนคติ 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p 

1.  ดานคุณภาพและบริการ ระหวางกลุม 0.33 3 0.11 0.491 0.689 

  ภายในกลุม 47.68 210 0.22   

  รวม 48.01 213    

2.  ดานประโยชน ระหวางกลุม 1.59 3 0.53 2.220 0.087 

  ภายในกลุม 50.26 210 0.23   

  รวม 51.85 213    

3.  ดานการประชาสัมพนัธ ระหวางกลุม 0.71 3 0.23 0.493 0.687 

  ภายในกลุม 100.87 210 0.48   

  รวม 101.58 213    

4.  ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 0.80 3 0.26 0.653 0.582 

  ภายในกลุม 86.11 210 0.41   

  รวม 86.91 213    

  ระหวางกลุม 0.32 3 0.11 0.611 0.608 

รวม ภายในกลุม 37.61 210 0.17   

  รวม 37.94 213    

 
 จากตารางที ่ 19 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร อิเล็กทรอนิกส จําแนกตามรายไดปรากฏวาในภาพรวม

พนักงานรัฐวิสากิจมีคาเฉล่ียทัศนคติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงาน

รัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 214 คน จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในเขตเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

 2. เพื่อศึกษาความแตกตางของทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอ เมืองจังหวัดสงขลา  จําแนกตามลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได  

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา จํานวน 476 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน       

ที่ความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดตัวอยาง 214 คน การสุมตัวอยางผูวิจัยไดทําการสุมแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยใชสัดสวน จําแนกตามหนวยงานและเพศชายหญิง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ผานการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญไดเทากับ 0.862 และ

หาคาความเช่ือมั่นจากการทดลองใชแบบสอบถามแกพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน  ไดแก พนักงานองคกรสวนสัตว และพนักงาน กสท. โทรคมนาคม ไดคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.885  

 3. การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูลดวย

ตนเอง และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 
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คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถติิทีใ่ชในการวเิคราะห

สมมติฐานไดแก t-Test, F-Test (One-Way ANOVA) และวิธีการ  Scheffe’s เปรียบเทียบรายคูกรณี 

ผลการทดสอบ F-Test มีนัยสําคัญทางสถิติ  

  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดย

แบงเนื้อหาเปน 4 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่  1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอมูลทั่วไปนําเสนอโดยใชคารอยละ  

  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามพฤติกรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

นําเสนอโดยใชคารอยละ 

  ตอนที่  3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการทําธุรกรรมการเงินโดย

ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายคาเฉลี่ย 

  ตอนที่  4 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนําเสนอโดยใชคา t-Test 

และ F-Test (One-Way ANOVA)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานรัฐวิสาหกิจใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จาก

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

อายุอยูระหวาง 41-50 ป รองลงมา 30-40 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมา      

ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รายไดอยูในระดับ 10,001-25,001 บาท/เดือน รองลงมา 25,001-50,000 

บาท/เดือน และตําแหนงหนาที่อยูในระดับปฏิบัติการ รองลงมาคือ หัวหนาฝาย/แผนก   

  ชองทางการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญใชบริการ ATM รองลงมา ใช

บริการเคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ และนอยที่สุดคือ บริการธนาคารผานมือถือ  

  ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่ใชบริการ สวนใหญใชธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และนอยที่สุดคือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย   

  รูปแบบการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส สวนใหญใชบริการเบิกเงินสด รองลงมา 

โอนเงิน/ฝากเงิน และนอยที่สุดคือ ชําระสินคาและบริการ  

 2. พฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสตามจํานวนครั้ง/เดือน ของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบวา 
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  บริการเงินดวน สวนใหญใชบริการ 3-4 คร้ัง/เดือน รองลงมา 1-2 คร้ัง/เดือน และไม

ใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ สวนใหญไมใชบริการ (0 คร้ัง/

เดือน) รองลงมา ใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 5-6 คร้ัง/เดือน และ 

7 คร้ังข้ึนไป/เดือน บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต สวนใหญไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) รองลงมา

ใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 5-6 คร้ัง/เดือน บริการธนาคารผาน

มือถือ สวนใหญไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) รองลงมาใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน และจํานวน

ผูใชบริการนอยที่สุด คือ 7 คร้ังข้ึนไป/เดือน บริการตูฝากเงินอัตโนมัติ สวนใหญใชบริการ 1-2 คร้ัง/

เดือน รองลงมา ไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 5-6 คร้ัง/เดือน 

บริการเคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ สวนใหญใชบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน รองลงมา 3-4 คร้ัง/เดือน 

และจํานวนผูใชบริการนอยที่สุด คือ 7 คร้ังข้ึนไป/เดือน  

 3. ทัศนคติตอการธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จากการศึกษาพบวา คาเฉล่ียทัศนคติในภาพรวม

อยูในระดับดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียทัศนคติสูงสุดตามลําดับ ไดแก ดานประโยชน 

รองลงมา ดานคุณภาพและบริการ ดานการประชาสัมพันธ และดานความปลอดภัย เม่ือวิเคราะห

ตามรายขอในแตละดานผลปรากฏดังนี้ 

  ดานคุณภาพและบริการ คาเฉลี่ยทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ย

ทัศนคติสูงสุด ไดแก ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความหลากหลายของการบริการ รองลงมา การ

ใหบริการรวดเร็วและตรงตอเวลา และคาเฉล่ียทัศนคตินอยที่สุด คือ ความนาเชื่อถือคุณลักษณะ

หรือมาตรฐานการใหบริการ 

  ดานประโยชน คาเฉลี่ยทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ยทัศนคติสูงสุด 

ไดแก ลดความเส่ียงในการพกพาเงินสด รองลงมา สามารถใชบริการได 24 ชั่วโมง และคาเฉล่ีย

ทัศนคตินอยที่สุด คือ ชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางบุคคลกับ

องคกรเปนอยางดี 

  ดานการประชาสัมพันธ คาเฉล่ียทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉล่ีย

ทัศนคติสูงสุด ไดแก ธนาคารใหขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ รองลงมา ทําใหผูใชบริการมี

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน และคาเฉลี่ยทัศนคตินอยที่สุด 

คือ  ธนาคารมีความสามารถในการสื่อสารและการประชาสัมพันธกับลูกคาทําใหลูกคาทราบเขาใจ

และไดรับคําตอบในขอสงสัยตาง ๆ อยางชัดเจน 
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  ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยทัศนคติอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ยทัศนคติสูงสุด ไดแก 

มีขอความรับรองความเปนสวนตัว เชน การเขารหัส และการยืนยันตัวตนของผูใช รองลงมา 

สามารถเรียกตรวจสอบขอมูลยอนหลังได และคาเฉล่ียทัศนคตินอยที่สุด คือ การทําธุรกรรมผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัยเช่ือถือได  

 4. ผลการการทดสอบสมมติฐาน  

  สมมติฐานขอที่ 1 พนักงานเพศชายและหญิงมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบใน

ภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยทัศนคติมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  แตเม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา ทัศนคติดานการประชาสัมพันธพนักงาน

รัฐวิสาหกิจเพศชายและหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

0.05 โดยพนักงานเพศหญิงมีคาเฉลี่ยทัศนคติสูงกวาเพศชาย และในดานความปลอดภัยพนักงาน

รัฐวิสาหกิจเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

โดยพนักงานเพศชายมีคาเฉลี่ยทัศนคติสูงกวาเพศหญิง 

  สมมติฐานขอที่ 2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวม

พบวาคาเฉลี่ยทัศนคติมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  สมมติฐานขอที่ 3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันตางกันมีทัศนคติในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการ

เปรียบเทียบในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยทัศนคติมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  แตเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา พนักงานที่มีการศึกษาแตกตางกันมีคาเฉล่ีย

ทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสในดานความปลอดภัยแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ 

Sceffe’s พบวา  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอ

การทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสสูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีและสูงกวากลุมพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

  สมมติฐานขอที่ 4 พนักงานที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงนิ

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวม

พบวาคาเฉลี่ยทัศนคติมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เร่ือง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี

ประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายดังนี้ 

 1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบวา สวนใหญเปนเพศชายมากกวา

เพศหญิง  ทั้งนี้เปนเพราะวาพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สวนใหญ

ปฏิบัติงานทางชางเทคนิค อายุอยูในระหวาง 41-50 ป จัดไดวาอยูในวัยกลางคนและวัยทํางาน 

ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รายไดสวนใหญอยูในชวง 10,001-25,000 บาท 

ตําแหนงหนาที่สวนใหญอยูในระดับปฏิบัติการ ชองทางการใชบริการในการทําธุรกรรมสวนใหญใช 

ATM รองลงมา คือ เคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน วรรณโกมุท 

(2545) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการธนาคารเทคโนโลยี 

หรือ SCB Easy Bank พบวา บริการที่ลูกคาพึงพอใจในการใชบริการมากที่สุด คือ บริการเงินดวน

อัตโนมัติ และการปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปน

กลุมตัวอยางใชบริการ สวนใหญใชธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาเหตุที่ใชธนาคารกรุงไทย

มากที่สุดเพราะวาสวนใหญขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โอนเงินเดือนจากหนวยงานเขาธนาคารดังกลาว ประกอบกับธนาคารกรุงไทยมีสาขายอยในเขต

อําเภอเมือง มีสาขาถึง 5 สาขา ซึ่งมีสาขามากกวาธนาคารอื่น ๆ รองลงมาที่พนักงานรัฐวสิาหกจิใช

บริการ คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รูปแบบการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ

คือ เบิกเงินสด รองลงมา คือ โอนเงิน/ฝากเงิน 

 2. พฤติกรรมในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

ที่พนักงานรัฐวิสาหกิจใชบริการมากที่สุดตอเดือน คือ บริการ ATM รองลงมา คือ บริการเครื่องปรับ

สมุดเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สกาวรัตน ลลิตเจริญ (2548) ไดศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวา ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด คือ 

บริการเงินดวน ATM รองลงมา คือ บริการสมุดเงินฝากอัตโนมัติ สาเหตุที่มีการใชบริการประเภท

ดังกลาวมากเพราะเปนบริการที่สะดวกหาไดงายและใชงานไมยุงยากสามารถทําธุรกรรมทาง

ทางการเงินตาง ๆ ไดหลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  93 

  พฤติกรรมที่พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนใหญไมใชบริการ (0 คร้ัง/เดือน) คือ บริการ

ธนาคารผานมือถือสูงถึงรอยละ 78.5  เหตุที่มีผูใชบริการประเภทดังกลาวนอยคร้ัง อาจเปนเพราะ

ผูใชยังไมเขาถึงการบริการและไมมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉันทวุฒิ 

พืชผล (2541 : 108) กลาววา เม่ือมีการคิดคนส่ิงใหม ๆ ออกมาในตลาด เชน E-banking คนกลุม

แรกที่ใชบริการคือ กลุมที่ชอบลองส่ิงใหม ๆ กลาทดลองที่เราเรียกกลุมนี้วาพวกผูบุกเบิกทาง

เทคโนโลยี คนกลุมถัดมาที่จะนําเทคโนโลยีมาใชเปนพวกที่ชอบคิดและมองการณไกลเล็งเห็น

แนวโนมวาเปนประโยชนตองานในอนาคต คนกลุมนี้เราเรียกวากลุมที่มีวิสัยทัศน หลังจากนั้น

บริการจะเร่ิมเขาสูฝูงชนจํานวนมากหรือเรียกวา กลุมผูใชงานทั่วไปที่จะนําบริการมาใชในธุรกิจ

ของตน สําหรับกลุมอนุรักษนิยมจะยอมรับการใชบริการเมื่อเวลาผานไปพอสมควร และเร่ิมมั่นใจ

วาเปนส่ิงที่ปลอดภัยและราคาถูกที่สุดและคุมคาที่สุดเทานั้น ผูใชบริการคนรุนใหมที่เติบโตมากับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร การติดตอทางโลก online จึงเปนเร่ืองปกติ แตผูใชบริการที่มีอายุมากวา 50 ป 

ข้ึนไป อาจจะตองหาส่ิงอ่ืนทดแทนการติดตอ online เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายจึงตองมี

การประชาสัมพันธและการใหบริการอยางทั่วถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม 

 3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

  ทัศนคติดานคุณภาพและบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายขอ

จะพบวาลําดับคาเฉลี่ยทัศนคติสูงที่สุดไดแก ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความหลากหลายของบริการ 

และการใหบริการที่รวดเร็วตรงตอเวลา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542 

: 53-54) ที่วาการวัดคุณภาพของการบริการ เชน ความรวดเร็ว ความแมนยํา ความสะดวก ความ

เช่ือถือได ตอบสนองตอความตองการ และการเขาถึงงายของผูใชบริการโดยไมยุงยาก เปนตน 

นอกจากนี้การบริการที่ดีตองคํานึงถึงหลักการประหยัด ที่จัดใหผูรับบริการตองเปนไปในลักษณะที่

ปฏิบัติงานสะดวก ส้ินเปลืองทรัพยากรนอย และไมสรางความยุงยากใจแกผูใชบริการมากเกินไป

  ทัศนคติดานประโยชน มีคาเฉล่ียอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา

คาเฉลี่ยทัศนคติในระดับดีสูงตามลําดับไดแก ลดความเส่ียงในการพกพาเงินสด สามารถใชบริการ

ไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมตองเสียเวลาเคาคิวรอรับการบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ อุไรวรรณ   

ชัยวิริยะกุล (2544 : 4) ที่กลาวถึงประโยชนของการใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสวามีความ

สะดวกรวดเร็วโดยลูกคาไมจําเปนตองเดินทางมาสาขาที่ตองใชบริการและไมตองตอแถวรอรับการ

บริการ ประหยัดในคาใชจายในการทําธุรกรรม สามารถทําไดดวยตนเองโดยไมมีวันหยุด ลดความ
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เส่ียงไมตองพกพาเงินสดติดตัวจํานวนมาก มีความหลากของการบริการใหเลือกใชตามความ

ตองการ ชวยใหองคกรลดตนทุน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  

  ดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา

คาเฉล่ียทัศนคติอยูในระดับดีสูงตามลําดับไดแก ธนาคารใหขอมูลที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ 

และ ทําใหผูใชบริการมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน การที่ทัศนคติ

ของพนักงานผูใชบริการอยูในระดับดีไดก็ตอเมื่อ ผูใชบริการไดรับการประชาสัมพันธดานขอมูล

ขาวสารที่สมบูรณ ทันสมัยและทันตอเหตุการณ ธนาคารมีความสามารถในการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธกับลูกคา ใหทราบเขาใจและไดรับคําตอบขอสงสัยอยางชัดเจน สอดคลองกับ

แนวคิดของ วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547 : 65-67) ไดกลาวถึงการสื่อสารถึงลูกคาวาการส่ือสาร

ทางการตลาดกับผูบริโภคไดแก โฆษณา ประชาสัมพันธ เชน ใบปลิว แผนผับของธนาคารที่ให

ขอมูลตาง ๆ และคํามั่นสัญญาในการบริการที่ธนาคารจัดไวให ดวยความพรอมและเต็มใจ ในการ

ใหบริการ เชน การส่ือสารดานอัตราคาบริการซ่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลอยางยิ่ง สําหรับผูบริโภคในการ

กําหนดความคาดหวัง ตอธุรกิจบริการ ซึ่งลูกคายอมตองมีความคาดหวังสูง สําหรับการบริการที่มี

อัตราคาบริการสูงและคาดหวังตํ่าตอบริการที่มีอัตราคาบริการตํ่า เปนตน 

  ทัศนคติดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา

คะแนนเฉล่ียในระดับดีสูงสุดคือ มีขอความรับรองความเปนสวนตัว เชน การเขารหัส และการ

ยืนยันตัวตนของผูใช สอดคลองกับแนวคิดของ ฉันทวุฒิ พืชผล, ผูแปล (2544 : 42-43) กลาวถึง

ระบบรักษาความปลอดภัยวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับงานทางดานการเงิน ในการทําธุรกรรม

ทั่วไปเราจะควบคุมกันที่บุคคลและวัตถุจริง ๆ แตสําหรับระบบอิเล็กทรอนิกสแลวเราจะตองพึ่ง

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อดูแลความปลอดภัยของระบบจากการคุกคามตาง ๆ เหลานั้นให

เพียงพอที่จะนํามาใชงานไดโดยเร่ิมจากพื้นฐานจากการเขารหัสอิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานหลัก 

ๆ ที่ใชรักษาความปลอดภัยของการคาทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การรับประกันความปลอดภัยและ

สิทธิขอมูลสวนตัวนั้นจะเปนปญหาความรับผิดชอบของบุคคลและบริษัทมากกวาทางเทคโนโลยี 

ซึ่งจําเปนตองมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของเพื่อคุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัยในขอมูลและ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สกาวรัตน ลลิตเจริญ (2548) ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญที่สุดคือ ดานความปลอดภัยและความเปนสวนตัว และ

สอดคลองกับ สมชาย โชคบุญยสิทธิ์ (2545) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตร ATM 

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอ
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การเลือกใชบัตร ATM คือ ปจจัยดานความปลอดภัย ไดแก การมีตู ATM ติดต้ังจํานวนมากตาม

สถานที่ตาง ๆ และสถานที่ต้ังตู ATM มีแสงสวางเพียงพอ  

 4. ผลการศึกษาของความแตกตางของทัศนคติ ในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายได ซึ่งไดอภิปรายตามสมมติฐานดังนี้ 

   สมมติฐานขอที่ 1 พนักงานเพศชายหญิงมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการวิจัยคร้ังนี้พบวาในภาพรวมพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เพศชายและหญิงมีคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ พรพรรณ ประจักษเนตร (2544) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ การรับรูประโยชนและความพึงพอใจในการบริการ    

E-banking ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวาผูใชบริการที่มีเพศ ตางกันมีทัศนคติในการ

ทํา E-banking ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้เม่ือพิจารณา

ตามรายดานพบวาทัศนคติในดานการประชาสัมพันธ พนักงานรัฐวิสาหกิจเพศชายและหญิงมี

ทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพนักงานเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ีย

ทัศนคติสูงกวาเพศชาย และในดานความปลอดภัยพนักงานรัฐวิสาหกิจเพศชายและหญิงมี

ทัศนคติที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเพศชายมีคาเฉลี่ย

ทัศนคติสูงกวาเพศหญิง 

  สาเหตุ ที่พนักงานรัฐวิสาหกิจเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกวาเพศชายในดาน

การประชาสัมพันธ ทั้งนี้อาจเปนเพราะโดยธรรมชาติเพศหญิงเปนเพศที่ละเอียดออนชอบ

เปรียบเทียบและใหความสําคัญกับรายละเอียดของขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ ตาง ๆ ที่

ไดรับมากกวาเพศชาย สวนเพศชายสวนใหญจะมีลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองสูงการรับขอมูล

ขาวสารอาจมองในภาพกวางไมสนใจในรายละเอียดมากนักและจะมีความโนมเอียงไปตาม

ขาวสารการประชาสัมพันธนอยกวาเพศหญิงนอกจากนี้ลักษณะการทํางานระหวางเพศชายกับ

เพศหญิงของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2546 : 197-199) ทัศนคติของผูบริโภค มีแนวโนมที่จะแสดง

คุณสมบัติอยางหนึ่งซึ่งเราเรียกวาเปนความ “สมบูรณ” บางคร้ังอาจเปนไปไดวาผูบริโภคมีทัศนคติ

เกิดข้ึนจากการที่ไดรับขาวสารไมสมบูรณแตเขามักจะเหมารวมเอาวาทัศนคติเขาถูกตองและ

ปฏิบัติไปตามน้ัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน (2547 : 405-412) ทัศนคติ
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ของคนเราอยูในระดับใดข้ึนอยูกับประสบการณ และภูมิหลังที่หลอหลอมมาทัศนคติเปล่ียนไป

เร่ือยตามประสบการณที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือไดรับใหมเชน  ไดรับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชน วิทยุ 

โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ ตอลดจนเพื่อนรวมงาน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วิมลพรรณ ต้ัง

จิตเพิ่มความดี (2543 : 13) ไดกลาววา การประชาสัมพันธกับกลุมลูกคา ประชาชน ส่ือมวลชน ซึ่ง

เปนกลุมเปาหมายที่หลากหลายและแตกตางกันทั้งดาน เพศ อายุ วัย การศึกษาและประสบการณ 

ดังนั้นจําเปนตองมีการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธที่ดีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายจะทําให

เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน สวนและดานความปลอดภัยพนักงานเพศชายมีคะแนนเฉล่ียทัศนคติสูงกวา

เพศหญิง ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงและปฎิบัติงานทางดาน

เทคนิคซึ่งตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ความรูและประสบการณเหลานั้นสงผลทําใหมี

คาเฉลี่ยทัศนคติในดานความปลอดภัยที่สูงกวาเพศหญิงเพราะสามารถมองเห็นผลที่จะตามมา

จากการกระทําที่ไมปลอดภัยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน (2547 : 103) กลาววา 

ทัศนคติ หมายถึง การประมวลแลวประเมินตัดสินใจวา เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ในเหตุการณ

หนึ่ง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรูเกี่ยวกับอะไรบางส่ิงที่เขามาเกี่ยวของ ทัศนคติเปนความรูสึก

ทางดานอารมณ ความเชื่อ ความมุงมั่นและเปนพลังอยางหนึ่งซึ่งมองไมเห็นเปนพลังที่สามารถ

ผลักดันการกระทําบางอยางที่สอดคลองกับความรูสึก ทัศนคติ ทาทีและแนวโนมโดยมีความรูสึก

หรือความเชื่อเปนพื้นฐาน   

 สมมติฐานขอที่ 2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ

ตางกันมีคาเฉลี่ยทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

ไมสอดคลองกับการศึกษาของ พรพรรณ ประจักษเนตร (2544 : บทคัดยอ) ที่พบวาผูใชบริการที่มี

อายุตางกัน มีทัศนคติในการทํา E-banking ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการ

วิจัยคร้ังนี้ที่พบวาอายุแตกตางกันแตทัศนคติไมแตกตางกันเพราะอาจเปนเพราะวากลุมตัวอยาง

สวนใหญมีอายุ 40-50 ป และ 51 ปข้ึนไป รวมกันถึงรอยละ 52.4 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ฉันทวุฒิ พืชผล, ผูแปล (2541 :108) ที่กลาววากลุมอนุรักษนิยมที่จะยอมรับการใชบริการเมื่อเวลา

ผานไปพอสมควรและม่ันใจวาเปนส่ิงที่ปลอดภัย ราคาถูกที่สุดและคุมคา อีกประการหนึ่งกลุมที่มี

อายุมากกวา 50 ปข้ึนไปอาจตองมองหาส่ิงบริการอ่ืนทดแทน แทนการติดตอผานระบบ online 

เพื่อใหเหมาะสมกับระดับกลุมเปาหมาย 
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  สมมติฐานขอ 3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการวิจัยพบวาในภาพรวมพนักงาน

รัฐวิสาหกิจที่มีการศึกษาตางกันมีคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือวิเคราะหตามรายดานพบวาคาเฉลี่ยดานความปลอดภัยของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตาง

สถิติที่ 0.01 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูพบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสสูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวากลุมพนักงานที่มีระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2551 : 140-

141) ที่กลาววา การศึกษา เปนตัวแปรสําคัญตอประสิทธิภาพของการสื่อสารของผูรับสาร โดยเช่ือ

วาการศึกษาน้ันทําใหบุคคลเหลานั้นมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไปโดยผูที่มีการศึกษาสูงจะมี

ความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุนเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑตาง ๆ 

แตในการวิจัยคร้ังนี้พบวาพนักงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวา

การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี อาจเปนเพราะพนักงานที่มีการศึกษานอยกวา

ความสามารถในการใชเหตุผลวิเคราะหขอมูลขาวสารไดนอยกวากลุมพนักงานที่มีระดับการศึกษา

สูงกวาจึงทําใหเกิดความระมัดระวังนอยกวาอีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในการใหบริการของธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสวามีความปลอดภัยอาจเปนเพราะดวยชื่อเสียงของธนาคารที่ใชบริการทําใหเกิด

ความไววางใจในการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส   

  สมมติฐานขอ 4 พนักงานที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการวิจัยพบวาในภาพรวมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี

รายไดตางกันมีคาเฉล่ียทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เปนเชนนี้เนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่วิจัยคร้ังนี้พบวาสวนใหญมีรายไดอยูในระดับที่ใกลเคียง

กันและจัดวารายไดอยูในระดับดี จึงไมเกิดความแตกตางของทัศนคติในการทําธุรกรรมทางการเงนิ

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส และแตกตางจากการศึกษาของพรพรรณ ประจักษเนตร (2544) ที่

พบวารายไดตางกันมีทัศนคติในการทํา E-Banking ตางกัน อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามมีความแตกตางกันของรายไดอยูในระดับที่สูงทําใหเกิดความแตกตางของทัศนคติ 
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูที่เกี่ยวของที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชควรปรับประยุกตใชให

เหมาะสมดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวาชองทางการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญพบวา

ใชบริการ เอทีเอ็ม/ATM, เคร่ืองปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ และตูฝากเงินอัตโนมัติ รูปแบบการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส สวนใหญเปนการเบิกเงินสด, โอนเงิน/ฝากเงิน, สอบถามยอดบัญชี

เงินฝากและขอมูลบัตรเครดิตชองทางดานอ่ืน ๆ มีการใชบริการนอยมาก ดังนั้นการที่ธนาคารมี

ชองทางในการใหบริการและมีรูปแบบการที่หลากหลาย ผูที่เกี่ยวของควรจะนําไปพิจารณาเพิ่ม

การประชาสัมพันธและสงเสริมใหความรูวิธีการใชแกผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสทุกระดับให

แพรหลายมากย่ิงข้ึน  

 2. จากผลการวิจัยในดานการบริการ ไดมีตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะไว

หลากหลายผูที่เกี่ยวของควรไดมีการปรับปรุงเชน คาบริการรายปและคาบริการอื่น ๆ ควรปรับปรุง

ใหเหมาะสม หากตูหรืออุปกรณที่ใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสขัดของควรมีการแกไขโดยเร็ว 

และเม่ือมีปญหาควรมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําและชวยแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เปนตน 

 3. จากผลการวิจัยดานความปลอดภัย ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มี

มาตรฐานระดับสากลเพื่อใหผูใชเกิดความมั่นใจในการใชบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. เนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองเวลาและงบประมาณในการวิจัยคร้ังนี้ โดยการศึกษา

เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสัดสวนไมมากนักเม่ือ

เปรียบเทียบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ โดยสวนใหญพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา มีทัศนคติที่ดีตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น 

จึงควรไดศึกษาวิจัยกับพนักงานรัฐวิสาหกิจในกลุมอ่ืน ๆ โดยเพิ่มตัวแปรดานแรงจูงใจในการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนตอไป 

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ สังเกต กับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ที่เคย

ใชบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  
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 3. ในดานของธนาคารควรไดศึกษาปญหาในดานการใชบริการและดานความ

ปลอดภัยของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส เพราะจากการวิจัยไดรับขอเสนอแนะในดานการ

ใชบริการและดานความปลอดภัยซึ่งมีผูเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาไวหลายประเด็น เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของไดนําปญหาดังกลาวมาปรับปรุงคุณภาพและบริการใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและ

รูสึกปลอดภัยในการใชบริการมากยิ่งข้ึน  
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
 
 เรื่อง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

 การตอบแบบสอบถามคร้ังนี้เปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็คทรอนิกส จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพื่อที่ผูวิจัยจะสามารถนําผลไดไปใชประโยชนใน

การศึกษา โดยขอมูลที่ทานกรุณากรอกในแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเปนความลับ ซึ่งจะเสนอ

ผลการวิจัยในลักษณะโดยภาพรวมเทานั้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณาให

ความรวมมือในการวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

      นางสาวขวัญชนก เทพไชย 

      ผูวิจัย 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
 
เรื่อง ทัศนคติตอการทําธุรกรรมทางเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคอ่ืนใดผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการ

ตอบแบบสอบถามฉบับนี้และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งที่ทานไดใหความรวมมือมา 

ณ โอกาสนี้ดวย 

  

 กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการเลือกตอบ 
 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

1. หนวยงาน 

การประปาสวนภูมิภาค 

    สํานักงานประปาสวนภูมิภาคเขต 5    สํานักงานประปาสงขลา 

การไปรษณีย 

    ที่ทําการไปรษณียจังหวัดสงขลา   ที่ทําการไปรษณีย เกาเสง 

    ที่ทําการไปรษณีย พะวง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

   สถานีเคเบิลใตน้ํา ชลี 2 สงขลา 

   สวนสื่อสารสัญญาณสงขลา 

   สํานักงานบริการลูกคา กสท. สงขลา     

    ศูนยบริการลูกคาบริษัท ทีโอที สาขาสงขลา  

    สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

    องคการสวนสัตวสงขลา 

 

2. เพศ   ชาย    หญิง 

 

3. อายุ   18-29 ป   30-40 ป 

   41-50 ป   51 ปข้ึนไป  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ระดับการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 

 

5. รายได 

   ตํ่ากวา 10,000 บาท   10,001-25,000 บาท 

   25,001-50,000 บาท   50,001 บาท ข้ึนไป 

 

6. ตําแหนงหนาที่ 

   ผูบริหารหนวยงาน   หัวหนาฝาย / แผนก  

   ระดับปฏิบัติการ  

 

7. ทานใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   เอทีเอ็ม /ATM    

   บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele Banking) 

   บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) 

   บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking)  

   ตูฝากเงินอัตโนมัติ(Cash deposit machine) 

   เคร่ืองปรับสมุดคูฝาก อัตโนมัติ(Update passbook) 

 

8. ทานใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน 

   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารออมสิน  

   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารธนชาติ 

   ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย   ธนาคารอาคารสงเคราะห 

   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

   อ่ืน ๆ ................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ทานใชบริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกรรมทางเงินรูปแบบใดบาง 

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   โอนเงิน/ฝากเงิน 

   สอบถามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

   เบิกเงินสด   บริการดานกองทุน 

   ชําระสินคาและบริการ   บริการเร่ืองเช็ค 

   สอบถามขอมูลทางดานบัญชี   อายัดบัตร/อายัดเช็ค/อายัดบัญชี 

   สอบถามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู 

   สอบถามยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากและขอมูลบัตรเครดิต 

   อ่ืน ๆ ................................  

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ทานตองการเลือกตอบ 

 

1. บริการเงินดวน (ATM) 

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

 

2. บริการธนาคารผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ (Tele Banking) 

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

 

3. บริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต (Internet Banking) 

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

 

4. บริการธนาคารผานมือถือ (Mobile Banking)  

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

5. ตูฝากเงินอัตโนมัติ (Cash deposit machine) 

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

 

6. เคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ (Update passbook) 

   0 คร้ัง/ เดือน   1-2 คร้ัง/เดือน   3-4 คร้ัง/เดือน 

   5-6 คร้ัง/เดือน    7 คร้ังข้ึนไป /เดือน 

 

 

 

   ส
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติที่มีตอการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่ทานตองการเลือกตอบ 

 ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมี 5 ระดับ 

 ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยเปนอยางยิ่ง 

 ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย 

 ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ 

 ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 

 ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ระดับของทัศนคติ 

ทัศนคติ 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 

 

4 

ไม 

แนใจ 

3 

ไม 

เห็นดวย 

2 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1 

1. ดานคุณภาพและบริการ      

 1.1 ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวย

ในการทํางานหรือการทําธุรกิจสวนตัวของ

ทาน 

     

 1.2 ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความ

หลากหลายของบริการ 

     

 1.3 การใหบริการที่รวดเร็วและตรงตอ

เวลา 

     

 1.4 ความนาเชื่อถือในคุณลักษณะ

หรือมาตรฐานการใหบริการ 

     

 1.5 การเขาถึงงายและความสะดวก

ของบริการ 

     

 1.6 เปนการบริการที่คุมคา      

 

 

   ส
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ระดับของทัศนคติ 

ทัศนคติ 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 

 

4 

ไม 

แนใจ 

3 

ไม 

เห็นดวย 

2 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1 

2. ดานประโยชน      

 2.1 สามารถใชบริการไดตลอด  24 

ชั่วโมง 

     

 2.2 ไมตองเสียเวลาเขาคิวรอรับบริการ

ที่ธนาคาร 

     

 2.3 ลดความเส่ียงในการพกพาเงินสด      

 2.4 ชวยอํานวยความสะดวกในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินระหวางบุคคลกับ

องคกรเปนอยางดี 

     

 2.5 สอดคลองกับความตองการสวน

บุคคล 

     

3. ดานการประชาสัมพันธ      

 3.1 ส่ือโฆษณาและเอกสารโฆษณา

ตาง  ๆ  สอดคลองกับลักษณะของการ

บริการที่นําเสนอ 

     

 3.2 ธนาคารใหขอมูลที่ทันสมัยและทัน

ตอเหตุการณ 

     

 3.3 ทําใหผูใชบริการมีความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับการใชบริการอิเล็กทรอนิกสมาก

ข้ึน 

     

 3.4 ธนาคารมีความสามารถในการใน

การสื่อสารและการประชาสัมพันธกับ

ลูกคาทําใหลูกคาทราบเขาใจและไดรับ

คําตอบในขอสงสัยตาง ๆ อยางชัดเจน 

     

 

   ส
ำนกัหอ
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ระดับของทัศนคติ 

ทัศนคติ 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 

 

4 

ไม 

แนใจ 

3 

ไม 

เห็นดวย 

2 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1 

4. ดานความปลอดภัย      

 4.1 การทํ า ธุ รก ร รมผ านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัยเช่ือถือได 

     

 4.2 มีขอความรับรองความเปนสวนตัว 

เชน การเขารหัส และการยืนยันตัวตนของ

ผูใช 

     

 4.3 สามารถเรียกตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลยอนหลังได 

     

 4.4 หากเกิดปญหาความผิดพลาดใด 

ๆสามารถติดตอเจาหนาที่ของธนาคารได

ทันที 

     

 

5. ทานมีขอเสนอแนะในภาพรวมของการใชบริการ  ธุรกรรมทางการเงินผานธนาคาร 

อิเล็กทรอนิกสอยางไร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง 

 

 

 
 
 
 
 

   ส
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
หนังสือจากมหาวิทยาลัยถึงบุคคลและหนวยงาน 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญประเมินคา ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จาก

หนวยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 1. ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  

  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม รัตนโชติ 

  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 3. นายวีรวุฒิ สุวรรณรัศมี  

  ผูจัดการสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวนิช จังหวัดสงขลา 
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ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม  
 จากแบบสอบถามขอเสนอแนะในภาพรวมของทัศนคติการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดนํา

ขอมูลมาพิจารณาจัดกลุมตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานคุณภาพและบริการ 
  1.1 เห็นดวยอยางยิ่งกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส แต

บางคร้ังในการชําระคาบริการหรือโอนเงินเมื่อใบสลิปหมด ทําใหไมสามารถทําธุรกรรมที่วาตอได

ควรแกไขตรงจุดนี้ 

  1.2 เมื่อเกิดปญหาขอผิดพลาด  เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสควรมีชองทางในการติดตอหลายชองทางและสามารถดําเนินการไดตอทันที และ

ควรมีผลในการดําเนินการที่รวดเร็ว 

  1.3 ควรมีบริการที่สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังไดมากกวานี้โดยเร่ิมต้ังแตใช

บริการเพื่อที่จะสามารถใชขอมูลดังกลาวเปนตัวอางอิงทางการเงิน ปกติดูยอนหลังไดไมเกิน 3 

เดือน เทานั้น 

  1.4 การบริการควรเขาถึงไดงายไมยุงยากเชน การใชบริการผานระบบ Internet 

Banking เปนตน  

  1.5 อัตราคาธรรมเนียมบริการรายปและคาบริการอ่ืน ๆ ควรมีการปรับปรุงให

เหมาะสม เชน การใชบริการธนาคารเดียวกันแตตางสาขา/ตางจังหวัด ไมควรคิดคาธรรมเนียม  

  1.6 กรณีตู ATM มีขอผิดพลาด เชน การถอนเงินมีการตัดบัญชีแตไมไดรับเงิน 

หากธนาคารทราบปญหาดังกลาวควรปดเคร่ือง ATM ทันที 

  1.7 หากตูหรืออุปกรณขัดของนาจะมีการแกไขใหรวดเร็วหรือถา line ขัดของ 

นาจะมี line สํารองในการใชงาน เพื่อใหการบริการสะดวกรวดเร็ว ผูใชบริการไมตองเสียเวลาใน

การเดินทางไปที่อ่ืน 

  1.8 ควรมีเจาหนาที่แนะนําเมื่อเกิดปญหา และแนะนําแกผูใชบริการเพื่อใหเกิด

ความเขาใจตอการบริการมากยิ่งข้ึน  

  1.9 เมื่อใชบริการตู ATM บางคร้ังมักยึดบัตรอยางไมมีเหตุผลทําใหเกิดปญหามาก 

 
  2. ดานประโยชน 
  2.1 เปนประโยชนอยางดียิ่ง สะดวกที่สุด มีความพึงพอใจมากที่สุด  
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  2.2 สามารถทําไดงายและสะดวกตอการดําเนินการทําธุรกรรมมากที่สุดเพื่อ

ประโยชนตอการดําเนินการและประสิทธิภาพของการทํางาน 

  2.3 สามารถฝากถอนไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 3. ดานประชาสัมพันธ 
  3.1 ควรมีการประชาสัมพันธการใชบริการธุรกรรมทางการเงินใหมากกวานี้ เพราะ

ปจจุบันผูใชบริการยังขาดความมั่นใจ 
 4. ดานความปลอดภัย 
  4.1 ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลในการทําธุรกรรมทางการเงินที่

ชัดเจนเพื่อความมั่นใจของผูใชบริการ 

  4.2 การทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสไมมีความปลอดภัย

เห็นไดตามขาวหนาหนังสือพิมพทั ่วไป ธนาคารตาง ๆ ตองคิดปรับปรุงระบบรักษาความ

ปลอดภัยใหทันตอวิธีการของมิจฉาชีพ  
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