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แนวทางการพัฒนาการยอมรับการให้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Banking :E - Banking ) ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ศึกษาการยอมรับการให้บริ การธนาคารออนไลน์ของลูกค้าต่อการ
ให้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ ( Electronics Banking : E-Banking ) ของ
ธนาคารแห่ ง ประเทศจี น (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยดําเนิ นการค้นคว้าและเก็บ รวบรวมข้อมู ล แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวอย่างเป็ น ลูกค้าที เคยใช้บริ การธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronics Banking : E-Banking) ของธนาคารแห่ งประเทศ
จีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ งผูศ้ ึกษาทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน หรื อกรณี ทีประชากรมีจาํ นวนจํากัดที
นับได้ (Finite Population) 8,170 คน จึงใช้สูตรทาโร (Yamane,1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 381.33 + 10% เพือ
ป้ องกันการสู ญหายและคลาดเคลื อนจึงทําการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 คนเพือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลในเชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ มาน โดยคํานวนหาค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ F-test ONE WAY ANOVA และสถิติสัมประสิ ทธิq สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน พฤติกรรมการใช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้สัปดาห์ละ 1-2 วัน สถานทีใช้บริ การส่ วน
ใหญ่เป็ นทีบ้านมีความรู ้ การใช้งานด้านประโยชน์ และใช้งานในรู ปแบบโอนเงิ นระหว่างบัญชี ในประเทศ
ส่ วนข้อมูลเกียวกับการยอมรับของลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking ซึ งมี 5 ขัน
การยอมรับ โดยขันการรับรู ้ทราบว่าในปั จจุบนั มีบริ การ ขันสู่ ความสนใจคือให้ความสนใจทําธุ รกรรมผ่าน
บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking ส่ วนขันไตร่ ตรองคือถ้ามีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับบริ การ
ธนาคารออนไลน์ใ นรู ปแบบ E-Banking จะใช้บ ริ การ ขันทดลองใช้คือสามารถใช้ธ นาคารออนไลน์ ใ น
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รู ป แบบ E-Banking ได้จ ริ ง และขันนํา ไปปฎิ บ ัติ ห รื อ ยอมรั บ คื อ จะใช้ธ นาคารออนไลน์ ใ นรู ป แบบ EBanking เพราะมี ค วามเหมาะสมต่ อการใช้ง าน ซึ งการรั บ รู ้ ท งั 5 ขันมี ค วามสั ม พันธ์ ก ันปานกลางกับ
ประชากรศาสตร์
คําสํ าคัญ การยอมรับ, E-Banking
Abstract
The purpose of this study were to study acceptance of online banking service of electronics
banking function for Bank of China (Thai) Public Company Limited by collection and related data
concept theory and document. Researcher started 400 sampling of customer that used E-banking, such
sample size from 8,170 customers use finite population by Yamane (1970) calculate result is 381.33+10%
for loss and fail of questionaire. Use questionnaire as a tool for collecting data in description and
quantitative analysis by frequency percentage mean standard deviation statistical hypothesis F-test
correlation coefficient significant level 0.05
The research result found that mostly gender of sampling is female, Bachelor graduate, age
between 25-35, employed by company. Service behavior sampling most using online banking service at
least 1-2 times a week. Place sampling most using online banking service at home. Knowledge with useful
and function with domestic transfer. Customer ‘s adoption of online banking service have 5 process in
awareness process customer know this service. In interest process customer have interest with E-banking
function online banking service. Evaluation service customer understand with online banking service
.Trial process customer can sure to use online baking service .Adoption process or operation process
customer will to use if appropriately for function such as this 5 process have correlation in the medium
with demography.
Keywords Adoption , E - Banking
บทนํา
ระบบการชําระเงิ นของไทยเข้าสู่ ยุคดิ จิตอลอย่างชัดเจน ในช่ วงปี 2557 ทีผ่านมา โดยผูใ้ ห้บริ การ
แบบที เป็ นสถาบัน การเงิ นและไม่ ใ ช่ ส ถาบัน การเงิ น ทังนี มี ก ารนํา เสนอนวัต กรรมทางการเงิ น ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะการให้บริ การผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน และเครื องมืออืนๆทีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน การ
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เปลี ยนแปลงระบบชําระเงิ นมีแนวโน้มสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิ จดิ จิตอลของรัฐบาลทีมุ่งเน้นการนํา
เทคโนโลยีทีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกิ จกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิ จและสังคม การตระหนักถึ ง
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล และเล็งเห็นถึงการพัฒนาระบบการชําระเงินซึ งถือเป็ นเสมือนเส้นเลือดทีหล่อเลียง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบกรชําระเงินของประเทศไทยมีการ
พัฒนาทีดี ขึนเกิ ดจากความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน (รายงานระบบชําระเงิ น, 2557) การจะพัฒนาให้ระบบ
การชําระเงินไทยสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การทีเปลียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ วมากขึนในอนาคต ลักษณะการให้บริ การจะประกอบไปด้วยบริ การสอบถามยอดคงเหลือใน
บัญชี และแสดงรายการบัญชี ยอ้ นหลังได้ทุกประเภทบัญชี ทีลูกค้ามีการสมัครใช้ บริ การโอนเงิ นระหว่าง
บัญ ชี ท ังในประเทศและต่ า งประเทศ บริ ก ารชํา ระเงิ น ค่ า สิ น ค้า และบริ ก าร (ธนาคารแห่ ง ประเทศจี น
,ออนไลน์) ทังนี ธนาคารออนไลน์ถือเป็ นบริ การใหม่ของระบบธนาคารทีเหมาะแก่ผใู ้ ช้งานในปั จจุบนั การ
พัฒนาระบบซื อขายสิ นค้าและการชําระเงินในรู ปแบบการชําระเงินออนไลน์แบบครบวงจร ทําให้ลูกค้าทีอยู่
อาศัยในระยะทางไกลสามารถเข้าถึ งสิ นค้าได้รวดเร็ วและคุม้ ค่าและยังเพิมโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ขนาดเล็กได้ขยายช่องทางเข้าถึงสิ นค้าได้เพิมขึน รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศเช่นลูกค้าในประเทศ
ไทยซึ งมีผสู ้ นใจซือสิ นค้าออนไลน์จากจีนมากขึน (ฝ่ ายนโยบายระบบการชําระเงิน,2557) ซึ งตอบสนองกับ
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) ตังขึนเพือวัตถุประสงค์การเชื อมโยงธุ รกิจไทย
และจีน และรองรับธุ รกรรมทางการเงินระหว่างไทยและจีน ปั จจุบนั เปิ ดให้บริ การด้านธุ รกรรมทางการเงิน
เช่ นเดี ยวกับธนาคารพาณิ ชย์อืนๆ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ได้เปิ ดใช้บริ การ Internet Banking แก่ลูกค้าเพือ
อํานวยความสะดวกต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนีเจ้าหน้าที ธนาคารของธนาคารแห่ งประเทศจี น
(ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ งทราบถึงความต้องการและปั ญหานีจากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็นว่า
จะนํา Internet Banking ซึ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของธนาคารทีลูกค้าใช้บริ การอยูเ่ ดิมมาปรับปรุ งเป็ น E-Banking
โดยผ่านการยอมรับผลิ ตภัณฑ์ตวั ใหม่จากลูกค้า แล้วจึงนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในการบริ การต่อไปในอนาคต
ทําให้เป็ นทีน่ าสนใจผูว้ ิจยั จึงสนใจจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ
Mobile Banking ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) เพือเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจการบริ การ
ด้านธนาคารทีมีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาการยอมรับการให้บริ การธนาคารออนไลน์ของลูกค้าในรู ปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronics Banking : E-Banking) ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื อหา ดําเนิ นการศึกษาการยอมรับการให้บริ การธนาคารออนไลน์ จากพฤติกรรม
การใช้งานของลูกค้า โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง มาใช้ในการศึกษา
2. ขอบเขตตัวแปร ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากลูกค้าทีมาใช้บริ การทีธนาคารแห่ งประเทศจีน
(ไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 8,1708 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในครังนี คือลูกค้าทีมาใช้บริ การในช่วงเดื อน
พฤศจิกายน ซึ งได้มาจากการสุ่ มจากประชากรทังหมดโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 381.33+10% โดยประ
มานได้ = 400 คน
3. ขอบเขตเวลา ลูกค้าทีมาใช้บริ การในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือ การนําเทคโนโลยีทีได้รับการพัฒนามาใช้ในภาคธุ รกิ จเพือช่วยเพิม
ศักยภาพในการดําเนินงาน ช่วยเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรและนํามาใช้เป็ นกลยุทธ์เพือสร้างความได้เปรี ยบ
กับคู่แข่ง การดําเนินกิจการทางพาณิ ชยกรรม ทีใช้เครื องมือหรื อสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยการใช้อินเตอร์ เน็ตมา
เป็ นจุดเชือมการดําเนินธุ รกิจให้สะดวกรวดเร็ วมากขึน รวมไปถึงบัตรและตู ้ ATM บัตรเครดิตและเครื องรับ
บัตรอัตโนมัติ
ทฤษฎีการยอมรับ (Adoption Theory)
Rogers and Shoemaker (1971) กล่าวถึงกระบวนการการยอมรับ (Adoption Process) โดยแบ่ง
กระบวนการการยอมรับออกเป็ น 5 ขันตอนดังนี
ขันที 1 ขันการรับรู ้ (Awareness) หมายถึงการรับรู ้วา่ ธนาคารมีการนํา E-Banking มาใช้ การรับรู ้
เกียวกับหลักการ รู ปแบบและวิธีการในการจัดระบบการให้บริ การ E-Banking และรับรู ้วา่ การให้บริ การ EBanking เป็ นนวัตกรรมทีมีประโยชน์ต่อการใช้บริ การ
ขันที 2 ขันสู่ ความสนใจ (Interest) หมายถึงผูใ้ ช้บริ การมีความสนใจในสิ งใหม่ๆนัน และเป็ นไป
ได้วา่ จะได้ประโยชน์จากสิ งนันๆ ทําให้กลายเป็ นแรงจูงใจและเกิดความต้องการทราบรายละเอียดเกียวกับ
การทําธุ รกรรมผ่านเครื อข่ายเพิมขึน โดยการให้ความสนใจหาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับรู ปแบบการใช้บริ การ
E-Banking
ขันที 3 ประเมินค่า (Evaluation) เป็ นขันทีจะได้ไตร่ ตรองถึ งประโยชน์ในการลองใช้วิธีการหรื อ
วิทยาการใหม่ ๆ ดีหรื อไม่ เมือนํามาใช้แล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรื อไม่ โดยบุคคลนันมักจะคิดว่าการ
ใช้ วิ ท ยาใหม่ ๆ เป็ นการเสี ยงทํา ให้ ไ ม่ แ น่ ใ จถึ ง ผลที จะได้ รั บ ในขันนี จึ ง เป็ นการสร้ า งแรงเสริ ม
(reinforcement) เพือให้เกิดความแน่ใจยิงขึนว่าสิ งทีเขาตัดสิ นใจเพือเป็ นการสร้างความรู ้สึกทีดีต่อนวัตกรรม
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มี คุ ณ ค่ า และมี ป ระโยชน์ ห มายถึ ง การที ผูใ้ ช้บ ริ ก ารพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมที จะทดลองใช้ธ นาคาร
ออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking
ขันที 4 ทดลอง (Trial) เป็ นขันทีใช้วิทยาการใหม่ ๆ นัน กับสถานการณ์ดว้ ยตนเองเป็ นการทดลอง
บางส่ วนก่อนเพือจะได้ดูวา่ ผลลัพธ์และประโยชน์ทีจะได้รับว่าดีจริ งอย่างทีคิดไว้ในขันประเมิน ซึ งผลการ
ทดลองจะมี ความสําคัญอย่างยิงต่อการตัดสิ นใจทีจะปฏิ เสธหรื อยอมรั บต่อไป หมายถึ งการนําธนาคาร
ออนไลน์ในรู ปแบ E-Banking มาใช้เป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ ตามความต้องการ
โดยไม่ถูกบังคับ
ขันที 5 ยอมรับ (Adoption) เป็ นขันทีบุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นัน ไปใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมของ
ตนอย่างเต็มที หลังจากได้ทดลองปฏิบตั ิดูและเห็นประโยชน์แล้วยอมรับนวัตกรรมเหล่านัน หมายถึง ยืนยัน
ทีจะใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking และมีความตังใจทีจะนําธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ
E-Banking เข้ามาใช้ในการทําธุ รกรรมทางการเงิน
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ธัญญชล บุ ญยิ ม (2555)
ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการยอมรั บ ระบบแลกเปลี ยนข้อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ งผลการวิจยั ทีสอดคล้องกับทฤษฏีการยอมรับทีผูว้ ิจยั นํามาใช้นนั
พบว่าจากการศึกษาความสัมพันธ์ดา้ นปั จจัยจูงใจกับกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี ยนข้อมูลโดยรวม
ไม่พบความสัมพันธ์ในขันรับรู ้ ขันสนใจ ขันประเมินค่า และขันยอมรับ แต่พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิ งลบ
กับกระบวนการยอมรับในขันทดลอง อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํา ทังนี ผูว้ ิจยั ยังพบว่าเมือพิจารณาปั จจัยจูงใจราย
ข้อทําให้ทราบว่า หากผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่าการสื อสารภายในองค์กรผ่านระบบแลกเปลี ยนข้อมูล
สามารถทําให้ได้อย่างเสรี จะปฏิเสธการทดลองใช้ระบบแลกเปลียนข้อมูล ซึ งงานวิจยั ของธี รวรรณ วังใน
(2556) ผูศ้ ึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพของเกษตรกร ภายใต้โครงการนํา
ร่ องเขตการส่ งเสริ มการผิตลําไยคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ งพบว่าภาพรวมเกษตรกรมีทศั นคติทีเห็นด้วยต่อ
การใช้เทคโนโลยีการผลิตลําไยขนาดใหญ่ ด้านการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในภาพรวมและรายขัน
5 ขัน พบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยขนาดใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางขันทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
ได้แก่ ขันประเมินค่า รองลงมา ได้แก่ ขันสนใจ และขันทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือ ขันรับรู ้ สําหรับปั จจัยทีมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิ ตลําไยคุณภาพ ซึ ง พสานา เอกอุดมพงษ์ (2553) ศึกษาการยอมรับนวัตกรรม
ของบุคลากรในองค์การ กรณี ศึกษาการนําสื อ M – Learning มาใช้ในการเรี ยนการสอนของอาจารย์
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย วิ ท ยาเขตตรั ง ซึ งพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ก ารยอมรั บ
นวัตกรรมสื อการเรี ยนรู ้ ขันรับรู ้ ขันสนใจ ขันไตร่ ตรองและขันยอมรับในเกณฑ์มาก ส่ วนยอมรับขันทดลอง
ใช้ในเกณฑ์ปานกลาง นอกจากนี แนวพระราชดําริ เพือพึงตนเองของเกษตรกรในชนบทตามหลักการแห่ ง
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption Theory)
1153

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้าทีเคยใช้บริ การธนาคารออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronics Banking : E-Banking) ของธนาคารแห่ ง
ประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ งผูศ้ ึกษาทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน จํานวณ 8,170 คน โดยเป็ น
ประชากรมีจาํ นวนจํากัดทีนับได้ (Finite Population) จึงใช้สูตรทาโร (Yamane,1970 :725)
2. ขันตอนการวิจยั การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที? 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ จํานวน 4 ข้อ โดย
เป็ นแบบให้เลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที? 2 แบบสอบถามพฤติ กรรมการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ จํานวน 4 ข้อ โดยเป็ นแบบให้
เลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที? 3 แบบสอบถามการให้ ก ารยอมรั บ กับ การใช้บ ริ ก ารธนาคารออนไลน์ ใ นรู ป แบบ (EBanking) จํานวน 25 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า เกณฑ์กาํ หนดค่านําหนักของการประเมิ นผลเป็ น 5
ระดับตามแนวของลิเกิร์ต (Likert)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทีนํามาใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาครังนี ได้ศึกษาลูกค้าทีเคยใช้บริ การธนาคารออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Banking : E-Banking) ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดย
คํานวณมาจากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การธนาคารออนไลน์ 8,170 คน ใช้การคํานวณแบบกรณี ทีประชากรมีจาํ นวน
จํากัดทีนับได้ (Finite Population) จึงใช้สูตรทาโร (Yamane,1970 :725) ได้ผลลัพธ์ 381.33 + 10 % ผูศ้ ึกษา
จึงได้ประมานไว้จาํ นวน 400 ชุ ด แจกให้กบั ลูกค้าทีมาใช้บริ การทีสาขาสํานักงานใหญ่ และบางส่ วนใช้
วิธีการสอบถามทางโทรศัพท์ เก็บรวบรวมได้ครบทัง 400 ชุด
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน ดังนี
-การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ใช้สถิติเชิ งพรรณนา
คํานวณหาค่าความถี และค่าร้อยละ
-การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ซึงมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ให้เลือกตอบ ใช้สถิติเชิงพรรณนา คํานวณหาค่าความถี และค่าร้อยละ
-วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการให้ความสําคัญกับการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
คํานวณหาค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายคะแนนเฉลียโดยใช้สูตรการคํานวณความ
กว้างของอันตรภาคชัน
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-การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติอ นุ ม าน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมุ ติฐ าน
เนื องมาจากการแจกแจงข้อ มู ล แบบทราบจํา นวนประชากร จึ ง ใช้ส ถิ ติ 2 ประเภท โดยการกํา หนดค่ า
นัยสําคัญ 0.05 คื อ แบบมี พารามิ เตอร์ ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ANOVA (F-Test) ในการ
ทดสอบสมมุติฐานหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและแบบไม่มีพารามิเตอร์ ซึ งใช้
สถิ ติสัมประสิ ทธิq สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมุ ติฐานเพือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
-ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน พฤติกรรมการใช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้สัปดาห์ละ 1-2 วัน สถานทีใช้บริ การส่ วน
ใหญ่เป็ นทีบ้านมีความรู ้การใช้งานด้านประโยชน์ และใช้งานในรู ปแบบโอนเงินระหว่างบัญชีในประเทศ
-ผลการทดสอบสมมุติฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับขัน
การรับรู ้ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05
-ผลการทดสอบสมมุ ติฐานที 2 กระบวนการยอมรั บขันการรั บรู ้ มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ยอมรับขันความสนใจ ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าผลการวิเคราะห์
พบว่าระดับการยอมรับขันการรับรู ้ อยู่ในระดับมากและขันความสนใจอยู่ในระดับมากเมือนํามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์พบว่า กระบวนการยอมรับขันการรับรู ้มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการยอมรับขันความสนใจ
ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน
-ผลการทดสอบสมมุติฐานที 3 กระบวนการยอมรับขันความสนใจมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ยอมรับขันไตร่ ตรอง ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าผลการวิเคราะห์
พบว่า ระดับการยอมรั บขันการสนใจอยู่ใ นระดับ ปานกลางและขันไตร่ ตรองอยู่ใ นระดับ มากเมื อนํา มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า กระบวนการยอมรับขันความสนใจมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการยอมรับขัน
ไตร่ ตรอง ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าในระดับปานกลางและมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
-ผลการทดสอบสมมุติฐานที4 กระบวนการยอมรับขันการไตร่ ตรองมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ยอมรับขันทดลองใช้ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ ของลูกค้าผลการวิเคราะห์พบว่าระดับ
การยอมรั บ ขันการไตร่ ต รองอยู่ ใ นระดับ มากและขันทดลองใช้ อ ยู่ ใ นระดับ มากเมื อนํา มาวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์พบว่า กระบวนการยอมรับขันการไตร่ ตรองมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการยอมรับขันทดลอง
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ใช้ใ นการใช้บ ริ ก ารธนาคารออนไลน์ ใ นรู ป แบบ E–Banking ของลู ก ค้า ในระดับ ปานกลางและมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
-ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านที 5 กระบวนการยอมรั บ ขันการทดลองใช้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
กระบวนการยอมรั บ ขันยอมรั บ หรื อนํา ไปปฏิ บ ตั ิ ในการใช้บ ริ ก ารธนาคารออนไลน์ ใ นรู ป แบบ E–
Banking ของลูกค้าผลการวิเคราะห์พบว่าระดับการยอมรับขันการทดลองใช้อยูใ่ นระดับมากและขันยอมรับ
หรื อนําไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเมือนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า กระบวนการยอมรับขันการทดลอง
ใช้มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการยอมรับขันยอมรับหรื อนําไปปฏิบตั ิ ในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ใน
รู ปแบบ E–Banking ของลูกค้าในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลวิจยั มีประเด็นทีน่าสนใจมาอภิปรายผล โดยอ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ได้ดงั นี จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออนไลน์กบั การยอมรับของลูกค้าในการใช้บริ การ
ธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E-Banking) โดยการให้ความสําคัญกับขันการยอมรั บทัง5 กระบวนการ
ยอมรับโดยเลื อกลําดับมากทีสุ ดของทัง 5 ขัน ได้แก่ ด้านขันรับรู ้ คือให้การยอมรับว่าในปั จจุบนั มีบริ การ
ธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E-Banking) เนื องจากขันการรับรู ้ ตามทฤษฎี การยอมรับ หมายถึ งการรั บรู ้
เกียวกับรู ปแบบ หลักการและวิธีการในการจัดระบบการให้บริ การและรับรู ้ว่าเป็ นนวัตกรรมทีมีประโยชน์
ด้านขันสู่ ความสนใจมีความสนใจทําธุ รกรรมผ่านบริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E-Banking) ซึ ง
พาสนา เอกอุดมพงษ์และสิ ริรักษ์ ขันฒารักษ์ ศึกษาเรื องการยอมรับการใช้แอพพลิเคชันบนมือถือพบว่าผูใ้ ช้
สารสนเทศให้ความสนใจและต้องการหาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับนวัตกรรมแอพพลิเคชันบนมือถือ ด้านขัน
ไตร่ ตรองคือถ้ามีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับบริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E-Banking) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธี รวรรณ วังใน (2556) ผูศ้ ึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพของ
เกษตรกร ภายใต้โครงการนําร่ องเขตการส่ งเสริ มการผลิ ตลําไยคุณภาพจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งพบว่าภาพรวม
เกษตรกรมีทศั นคติทีเห็นด้วยต่อการใช้เทคโนโลยีการผลิตลําไยขนาดใหญ่ ด้านขันการยอมรับขันทดลอง
ใช้คือสามารถใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E-Banking) ได้จริ ง สอดคล้องกับทฤษฎี คือเป็ นขันที
ใช้วิท ยาการใหม่ ๆ นัน กับ สถานการณ์ ตนเองเป็ นการทดลองบางส่ วนก่ อนเพื อจะได้ดูว่า ผลลัพ ธ์ และ
ประโยชน์ทีจะได้รับว่าดี จริ งอย่างทีคิดไว้ในขันประเมิน ซึ งผลการทดลองจะมีความสําคัญอย่างยิงต่อการ
ตัดสิ นใจทีจะปฏิเสธหรื อยอมรับต่อไป หมายถึงการนําธนาคารออนไลน์ในรู ปแบ E-Banking มาใช้เป็ นส่ วน
สําคัญในการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ ตามความต้องการโดยไม่ถูกบังคับ ด้านขันนําไปปฏิ บตั ิหรื อ
ยอมรับอันดับแรกคือจะใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E-banking เพราะมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน เป็ นขันทีบุ คคลรั บวิทยาการใหม่ ๆนันไปใช้ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมของตนอย่างเต็มที หลังจากได้
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ทดลองปฏิ บตั ิดูและเห็ นประโยชน์แล้วยอมรับนวัตกรรมเหล่ านัน หมายถึ ง ยืนยันทีจะใช้บริ การธนาคาร
ออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking และมีความตังใจทีจะนําธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ E-Banking เข้ามาใช้
ในการทําธุ รกรรมทางการเงิน
ข้ อเสนอแนะ
1. การนําผลวิจยั ไปใช้ ผูบ้ ริ หารธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) และฝ่ ายจัดการด้าน
ธนาคารออนไลน์ควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของลูกค้าในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ในครังต่อไป
เช่นความกังวลของผูใ้ ช้บริ การด้านธนาคารออนไลน์ดา้ นความปลอดภัย เนื องจากผลการตอบแบบสอบถาม
ยังให้ระดับความพร้อมด้านการรับรู ้ ในเรื องการทราบถึงบริ การธนาคารออนไลน์ในรู ปแบบ (E - Banking)
ทําให้เกิดความปลอดภัยในการทําธุ รกรรม
2. การทําวิจยั ครังต่อไป ผูว้ ิจยั ทีจะทําการศึกษาในครังต่อไป ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต บัตร
เดบิตและอืนๆ ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) เพือดูการยอมรับว่ามีแนวโน้มและนํามา
ปรับปรุ งให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควรศึกษาในกลุ่มเป้ าหมายอืน ๆ เช่น ลูกค้าชาวจีน เพือเป็ นแนวทางให้
ธนาคารแห่งประเทศจีนนําข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองกลุ่มลูกค้าทีเพิมและหลากหลายขึน
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