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การตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการในหวัขอ้อตัราค่าธรรมเนียมบริการ
การช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสม 90 

 
45  ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดหัวข้อมี Promotion ทดลองใช้บริการ โดย
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก 91 

 
46  ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดหัวขอ้มี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังานของบริษทัท่ีใชบ้ริการ
จ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร 92 

 
47  ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดหัวข้อมี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็ค
ส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 93 

 
48  ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นพนักงานในหัวขอ้ ผูส้อนการใช้งานระบบ (Implementation) สอน
อยา่งเขา้ใจและเตม็ใจใหบ้ริการ 94 

 
 



 

(9) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 
49  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดดา้นพนกังานในหวัขอ้รูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท า 
   ธุรกรรม 95  
 
50  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในหัวขอ้ภาษาท่ีใช้ในระบบ เช่นเมนูของธุรกรรม
ต่างๆเขา้ใจง่าย 96 

 

51  ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพในหัวข้อรูปภาพกราฟฟิค  ท่ีใช้โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา 97 

 
52  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 98 

 

53  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในหัวขอ้การ Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเวบ็ไซด์
ธนาคารมีความสะดวก  100 

 

54  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในหวัขอ้เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความ
รวดเร็ว 102 

 
 



 

(10) 

 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 
55  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 104 

 

56  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ในหวัขอ้การแบ่งประเภทผูใ้ชง้านในระบบท าให้เกิด
ความปลอดภยั 105 

 

57  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์  ในหัวขอ้ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ี
สามารถใหบ้ริการได ้ 107 

 

58  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียม
แรกเขา้บริการมีความเหมาะสม 109 

 

59  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียม
บริการรายปีมีความเหมาะสม 110 

 
 



 

(11) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 
60  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียม
อุปกรณ์ความปลอดภยั (Token) มีความเหมาะสม 112 

 
61  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียม
บริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสม 113 

 
62  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียม
บริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความเหมาะสม 115 

 
63  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในหัวข้อมี Promotion ยกเวน้ค่าธรรม 

เนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผู ้ท่ีถือบัตร ATM ให้กับ
พนกังานบริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร 117 

 
64  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทาง การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้มี Promotion สะสมยอดน าฝาก
เช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 118 

 



 

(12) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 
65  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านพนักงานในหัวขอ้ Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมี
ความรู้ความสามารถแนะน าบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 120 

 
66  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านพนักงานในหัวข้อผู ้สอนการใช้งานระบบ (Implementation) 
สอนอยา่งเขา้ใจและเตม็ใจใหบ้ริการ 122 

 
67  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นพนกังานในหัวขอ้ Client Service ให้ค  าปรึกษาท่ีดีในการแกไ้ข
ปัญหาและการใชง้าน 123 

 
68  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการในหัวขอ้เอกสารในการสมคัรไม่ยุง่ยาก
ต่อการจดัเตรียม 125 

 
69  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการในหัวขอ้ระยะเวลาไม่นานนบัจากวนัท่ี
สมคัรจนสามารถใชบ้ริการได ้ 127 

 

 

 



 

(13) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 

70  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในหวัขอ้รูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกใน
การท าธุรกรรม 128 

 
71  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในหัวขอ้ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่น เมนูของ
ธุรกรรมต่างๆ เขา้ใจง่าย 130 

 
72  ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใชท้  าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้

บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพในหัวข้อรูปภาพกราฟฟิคท่ีใช้โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา 132 

 
73  ประเภทของบริษทัท่ีเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติ

บุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 133 

 
74  ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเภทของบริษัท ท่ี เลือกใช้บ ริการธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในหัวข้อความมั่นใจของระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) 136 

 

75  ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเภทของบริษัท ท่ี เลือกใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวข้ออตัราค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการมี
ความเหมาะสม 137 



 

(14) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 

 
76  ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเภทของบริษัท ท่ี เลือกใช้บ ริการธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความ
เหมาะสม 137 

 
77  ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเภทของบริษัท ท่ี เลือกใช้บ ริการธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพในหวัขอ้รูปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสัน
เหมาะสมไม่ลายตา 138 

 
78  รายไดต่้อปีของบริษทัท่ีเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้

นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 140 

 
79  ประเภทธุรกิจของบริษทัท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้

นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 145
  

80  การจดัอนัดบัประเภทธุรกิจท่ีให้น ้ าหนกัคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในแต่ละดา้นมากท่ีสุด 148 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่  หน้า 

 
 1 ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามจ านวนชัว่โมงท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อ

สัปดาห์ ปี 2544 – 2556   1 
 
 2 ปริมาณรายการ มูลค่ารายการ และจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมผา่น Internet 

Banking ในปี 2553 ไตรมาสท่ี 1 – 2557 ไตรมาสท่ี 3   3 
 
 3 ลกัษณะของเส้นอุปสงค์   7 
 
 4 การเคล่ือนยา้ยบนเส้นอุปสงค ์    9 
 
 5 การเคล่ือนยา้ยเส้นอุปสงค์    9
     
 6 กรอบแนวคิดในการศึกษา   19 
   
  7 แสดงโครงสร้างของกลุ่มงานลูกคา้ธุรกรรมการเงิน   28 
 
 



กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี  สามารถส าเร็จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี  ผู ้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณ      อ.ดร.พุฒิพฒัน์  ทวีวชิรพฒัน์  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสูง การดูแลเอาใจใส่นิสิตส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีมาโดยตลอดอยา่งต่อเน่ือง  
 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณ บิดา มารดา ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน
ท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้ด้วยดีเสมอมาในการศึกษาคน้ควา้อาระฉบบัน้ี 
จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

ทา้ยสุดน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูส้นใจท่ีจะท าการศึกษาต่อไป หากมีขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขออภยัและขอน้อมรับไวแ้ต่
เพียงผูเ้ดียว 
 

ปิยะนุช วเิชียรพนัธ์ุ 
         กรกฎาคม  2558 



บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัการใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวติประจ าวนัของเรามากข้ึน มีการน า
อินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร การสืบคน้หาขอ้มูล การแบ่งปัน
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้น และการขายสินคา้และบริการ เป็นตน้ ส านักงานพฒันาธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2556) ไดท้  าการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยส ารวจกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 23,907 คน พบวา่ ในช่วง ปี 2544 ถึง 2556 ปริมาณผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย
มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2544 มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
คิดเป็น 53.6% และผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในกลุ่มเดียวกนัน้ีมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียง 35.7% ในปี 2556 
ในขณะท่ี สัดส่วนของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 11 ชัว่โมงข้ึนไปต่อสัปดาห์ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจาก 
46.4% ในปี 2544 เป็น 64.3% ในปี 2556 แสดงให้เห็นไดว้่าจ  านวนชัว่โมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภำพที่ 1  ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท่ีใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ปี 
2544 – 2556 

ท่ีมา: ส านกังานพฒันาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (2556: 38-39) 
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ความส าคญัของอินเทอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน เป็นสาเหตุให้
หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการพฒันาการให้บริการ ท าให้ลูกค้า
สามารถเขา้ถึงสินคา้และ/หรือบริการของหน่วยงานนั้นๆ ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วมากข้ึน ไม่เวน้
แมแ้ต่ธุรกรรมทางดา้นการเงินท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง รวมถึงการพฒันารูปแบบ
การให้บริการท่ีทนัสมยัเหมาะกบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยด าเนินงาน
เพื่อให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอ านวยความสะดวกในการท าธุ รกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นอินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง (Internet Banking) ท่ีน ามาใชส่้งเสริมให้
ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ ของธนาคารไดส้ะดวกมากข้ึน เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด และยงัช่วยลดจ านวนของลูกคา้บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วใน
การบริการลูกคา้ นอกจากน้ียงัถือเป็นการพฒันาศกัยภาพของธนาคารอีกดว้ย Internet Banking จึง
กลายเป็นทางเลือกใหม่ของลูกคา้ท่ีใช้บริการของธนาคาร ทั้งน้ีการพฒันาเทคโนโลยีซ่ึงมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเอ้ืออ านวยการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัท าให้ธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตดงักล่าวจึงมีความแตกต่างจากการท าธุรกรรมแบบเดิมอยา่งส้ินเชิง 
 

ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet Banking ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet 
Banking ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของปริมาณรายการ มูลค่า
การท าธุรกรรม และจ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผา่น Internet Banking ในช่วงปี 2553 ไตรมาสท่ี 
1 ถึง ปี 2557 ไตรมาสท่ี 3 ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการใช้บริการผ่านช่องทาง Internet Banking ใน
แนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ 
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ภำพที่  2  ปริมาณรายการ มูลค่ารายการ และจ านวนบัญชีลูกค้าท่ีท าธุรกรรมผ่าน Internet 

Banking ในปี 2553 ไตรมาสท่ี 1 – 2557 ไตรมาสท่ี 3 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ในปัจจุบนัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อ
การให้บริการ และตอ้งการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้จึงไดพ้ฒันาการให้บริการ โดยเปิดการ
ให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลในนามบริการ Krungsri CashLink 
ตั้งแต่ปี 2547 ซ่ึงเป็นการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ของกลุ่มลูกคา้นิติบุคคล 
ทั้งดา้นการโอนเงินเพื่อช าระเงิน (Payment) บริการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้บริษทั (Collection) และ
บริการสอบถามขอ้มูลบญัชีธนาคาร (Balance Statement) การให้บริการ Krungsri CashLink ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงของกลุ่มลูกค้าในการใช้บริการทางด้านการเงิน 
อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการ Krungsri CashLink ของธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ ลูกคา้
มีการเปิดใช้บริการในปริมาณค่อนขา้งน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนบญัชีท่ีสามารถใช้บริการ 
Krungsri CashLink ได ้จากจ านวนลูกคา้ท่ีมีบญัชีธนาคารฯทั้งหมดประมาณ 200,000 บญัชี แต่กลบั
มีลูกคา้ใชบ้ริการ Krungsri CashLink เพียง 40,800 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เท่านั้น 
 

ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาการให้บริการ Krungsri CashLink ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงเพื่อเป็น
แนวทางในการขยายฐานลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Krungsri CashLink ในอนาคต การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) จึงมีความส าคญัและจ าเป็น เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันาบริการ
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ดงักล่าวเพื่อท าให้ลูกคา้หนัมาใชบ้ริการประเภทน้ีมากข้ึน เพื่อให้ธนาคารฯบรรลุเป้าหมายประจ าปี
ทางดา้นรายไดแ้ละผลก าไรตามท่ีตอ้งการ 

 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนนิติบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนนิติบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 

 

3.  เพื่ อ ศึกษาถึงปัจจัยส่วนนิ ติ บุคคลและพฤติกรรมการใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวน
ของลูกค้าท่ีใช้บริการ Krungsri CashLink และพัฒนาการให้บริการ Krungsri CashLink ของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พิ่มข้ึน 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติ
บุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บรวมรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯท่ีใชบ้ริการ Krungsri CashLink และกลุ่มลูกคา้
ท่ีมีบญัชีกบัธนาคารฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีระยะเวลาในการศึกษา และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2558 



 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 

 

แนวความคิดและทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้
นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูศึ้กษาไดต้รวจแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

1.  ทฤษฎีอุปสงค ์
 

2.  ทฤษฎีพฤติกรรรมผูบ้ริโภค 
 

3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 

1.  ทฤษฎอีุปสงค์  

 

1.1  ความหมายของอุปสงค์ อุปสงค ์(Demand) หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิดใด
ชนิดหน่ึงท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้ชนิดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดย
สมมุติให้ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีก าหนดอุปสงคค์งท่ี ความตอ้งการในท่ีน้ีตอ้งมีอ านาจซ้ือ (purchasing power 
หรือ ability to pay) ด้วย  ถา้บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีแต่ความตอ้งการในตวัสินคา้โดยไม่มีเงินท่ีจะ
จ่ายซ้ือ เราเรียกความตอ้งการลกัษณะนั้นวา่ “ความตอ้งการ (want)” ไม่ใช่ “อุปสงค ์(want)” ดงันั้น 
องค์ประกอบของอุปสงค์ จะประกอบด้วย ความตอ้งการและอ านาจซ้ือ (วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน, 
2538) 
 

1.2  กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) คือ ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในขณะใด
ขณะหน่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้ชนิดนั้น โดยมีขอ้สมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆ
คงท่ี กล่าวได้ว่า ถ้าราคาสินค้าเพิ่มข้ึนปริมาณการซ้ือสินค้าจะลดลง และ ถ้าราคาสินค้าลดลง
ปริมาณการซ้ือสินคา้จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลดงักล่าวเราเรียกวา่ ผลของราคา (price effect) เป็นผลมาจาก
สาเหตุ 2 ประการ คือ 
 

 1.2.1  เม่ือราคาสินคา้ชนิดนั้นลดลง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าสินคา้ชนิดนั้นมีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัราคาของสินคา้ชนิดอ่ืนๆ จึงลดการบริโภคสินคา้ชนิดอ่ืนลง แลว้หนัมาบริโภคสินคา้ชนิด
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นั้นเพิ่มข้ึนแทนการบริโภคสินค้าชนิดอ่ืนท่ีลดลง ในตรงกันข้าม ถ้าราคาสินค้าชนิดนั้นสูงข้ึน 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าสินค้าชนิดนั้ นมีราคาแพงเม่ือเทียบกับราคาของสินค้าชนิดอ่ืนๆ จึงลดการ 
บริโภคสินคา้ชนิดนั้นลง แลว้หันมาบริโภคสินคา้ชนิดอ่ืนๆ แทน เราเรียกผลของการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการบริโภคอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในราคาเปรียบเทียบ (Relative price) ของสินคา้
วา่ ผลของการใชแ้ทนกนั (Substitution effect) 
 

 1.2.2  เม่ือราคาสินค้าชนิดนั้ นลดลง ผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขามีรายได้
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะรายไดจ้  านวนเดิมจะมีอ านาจซ้ือมากข้ึน ดงันั้น เขาจึงซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ราคาสินคา้ชนิดนั้นสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่เหมือนกบัวา่เขามีรายไดน้อ้ยลง ดงันั้น 
เขาจึงซ้ือสินค้าลดลง เราเรียกผลของการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคอันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือของเงินรายไดว้า่ ผลของรายได ้(Income effect) 
 

 กล่าวโดยสรุปคือ : ผลของราคา = ผลของการใชแ้ทนกนั + ผลของรายได ้
 

1.3  ประเภทของอุปสงค์ 

 

 1.3.1  อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) คือ ปริมาณซ้ือสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึง ณ 
ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้ ในขณะใดขณะหน่ึง โดยก าหนดใหปั้จจยัชนิดอ่ืนๆ คงท่ี  สามารถเขียน
ในรูปของฟังก์ชนั คือ Qdx = f(Px) ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี ถา้ Px เพิ่มข้ึน จะท าให ้
Qdx ลดลง ในทางตรงขา้ม ถา้ Px ลดลง จะท าให ้Qdx เพิ่มข้ึน 
 

 1.3.2  อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) คือ ปริมาณซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง ณ ระดบั
รายไดต่้างๆของผูบ้ริโภค โดยก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี การเปล่ียนแปลงของรายได ้จะท าให้ปริมาณ
ซ้ือสินค้าและบริการเปล่ียนแปลง สามารถเขียนในรูปฟังก์ชันได้ดังน้ี  Q= f(y) ความสัมพนัธ์
ระหว่างรายได้ของผูบ้ริโภค กับปริมาณการซ้ือสินค้าจะเป็นเช่นใดข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือ หากรายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน และปริมาณการซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ถือเป็นการซ้ือสินคา้
ปกติ (Normal goods) ในทางตรงกนัขา้มหากรายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนแต่ปริมาณการซ้ือสินคา้
กลบัลดลง ถือเป็นการซ้ือสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior goods) 
 

 1.3.3  อุปสงค์ต่อราคาสินคา้ชนิดอ่ืน (Cross Demand) คือ ปริมาณซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึง 
ณ ระดบัราคาต่างๆของสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี สามารถ
เขียนในรูปฟังก์ชันได้ดงัน้ี  Qdb = f(Pa) ความสัมพนัธ์จะเป็นเช่นใด ข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้ 2 
ชนิดวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรหากเป็นสินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั ( Complementary goods )  จะมี
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ความสัมพนัธ์คือ ถา้ Pa เพิ่มข้ึน ในขณะท่ี Pb คงท่ี จะส่งผลให ้Qdb ลดลง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ Pa 
ลดลง ในขณะท่ี Pb คงท่ี จะส่งผลให ้Qdb เพิ่มข้ึน 
 

1.4  ลักษณะของเส้นอุปสงค์ เส้นอุปสงค ์(Demand Curve) จะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงลาด
ลงจากซ้ายมาขวา ความชนั (slope) ของเส้นเป็นลบ เน่ืองจากราคาและปริมาณความตอ้งการซ้ือมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

 

ภาพที ่3  แสดงถึงลกัษณะของเส้นอุปสงค ์
 

1.5  อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand) และอุปสงค์ตลาด (Market Demand) ใน
การพิจารณาอุปสงค ์ถา้พิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้กบัปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคคนใด
คนหน่ึง ตอ้งการเรียกอุปสงค์นั้นว่า “อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand)” แต่ถา้พิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาสินคา้กบัปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคทั้งหมดในสังคมหน่ึงๆ ตอ้งการซ้ือ 
เรียกอุปสงคน์ั้นวา่ “อุปสงคข์องตลาด (Market Demand)” 
 

1.6  ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคน์อกจากราคาสินคา้ของตวัมนัเองแลว้
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

 

 1.6.1  รายได้ของผูบ้ริโภค: ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และปริมาณการเสนอซ้ือ
สินคา้ข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้ในกรณีสินคา้ปกติ (Normal Goods) และสินคา้ฟุ่มเฟือย (Superior 
Goods) รายไดแ้ละปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ส่วนในกรณีสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) รายได้และปริมาณการเสนอซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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 1.6.2  ระดบัราคาสินคา้ชนิดอ่ืน: ปริมาณการเสนอซ้ือสินคา้ถูกก าหนดโดยราคาสินคา้
ชนิดอ่ืนดว้ยเน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือขายในตลาดมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ สินคา้บางชนิดสามารถใช้
แทนกนัได้ (Substitute goods) หรือสินคา้บางชนิดตอ้งใช้ร่วมกนั (complementary goods) ดงันั้น 
การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงปริมาณเท่าใดตอ้งพิจารณาถึงราคาของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ี
สัมพนัธ์กันด้วย ส าหรับสินค้าบางชนิดสามารถใช้แทนกันได้ (Substitute goods) เม่ือราคาของ
สินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงลดลง จะท าให้ปริมาณอุปสงค์ของสินคา้และบริการอีกชนิด
ลดลงไปดว้ย เช่น โคก้กบัเป็บซ่ี เป็นตน้ และส าหรับสินคา้บางชนิดตอ้งใชร่้วมกนั (complementary 
goods) เม่ือราคาของสินคา้และบริการท่ีใชคู้่กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงลดลง ตามกฎของอุปสงคจ์ะมีการ
บริโภคสินคา้และบริการนั้นเพิ่มมากข้ึน ท าให้สินคา้และบริการท่ีใชค้วบคู่กนัไดรั้บการบริโภคมาก
ข้ึนตามไปดว้ย เช่น ดา้มมีดโกนและใบมีดโกน เป็นตน้ 
 

 1.6.3  รสนิยมของผูบ้ริโภค: รสนิยมของบุคคลโดยทัว่ไปจะแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดบัการศึกษา และบุคลิกส่วนตวั นอกจากน้ียงัเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา และยุคสมยั ตลอดจนความนิยมในแต่ละสินคา้ยงัเปล่ียนแปลงไดเ้ร็วหรือชา้แตกต่าง
กนัข้ึนอยูก่บัสินคา้ท่ีพิจารณา 
 

 1.6.4  การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต: การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหอุ้ปสงคข์องสินคา้เปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนของผูบ้ริโภคแต่ละคน 
 

 1.6.5  ขนาดและโครงสร้างของประชากร: โดยปกติถ้าจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอุป
สงคข์องสินคา้แทบทุกชนิดยอ่มเพิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะโครงสร้างประชากรดว้ย ลกัษณะ
โครงสร้างประชากรมีผลใหอุ้ปสงคข์องสินคา้บางชนิดเพิ่มข้ึนและบางชนิดลดลง 
 

 1.6.6  ปัจจยัอ่ืนๆ: การท่ีผูบ้ริโภคจะมีอุปสงคต่์อสินคา้ยงัข้ึนอยูก่บัอีกหลายปัจจยั เช่น 
อุปนิสัยในการใชจ่้าย ลกัษณะการจดัเก็บภาษีของรัฐ และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
 

1.7  การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์สามารถเปล่ียนแปลงได ้2 
แบบคือ 
 

 1.7.1  การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ (Change in quantity demand) เป็นการ
เปล่ียนแปลงอุปสงค์ เน่ืองจากราคาสินคา้ชนิดนั้นเปล่ียนแปลงไปภายใตข้อ้สมมุติปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
ก าหนดอุปสงคค์งท่ี การเปล่ียนแปลงปริมาณของอุปสงคจ์ะท าใหป้ริมาณการเสนอซ้ือเปล่ียนแปลง
อยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิม เม่ือพิจารณาจากภาพ การเปล่ียนแปลงอุปสงค์ดังกล่าวจะเป็นการ
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เปล่ียนแปลงในลกัษณะของการเคล่ือนไหวอยู่ภายในเส้นอุปสงค์เส้นเดิมจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด
หน่ึง 
 

 

ภาพที ่4  การเคล่ือนยา้ยบนเส้นอุปสงค ์

 

 1.7.2  การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ (Change in demand) เป็นการเปล่ียนแปลงอุป
สงค์เน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ เช่น รายได้หรือราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
เปล่ียนแปลง ภายใตข้อ้สมมุติราคาสินคา้ชนิดนั้นคงท่ี เม่ือพิจารณาจากภาพ เส้นอุปสงคจ์ะเกิดการ
เคล่ือนยา้ยไปจากเส้นเดิม  ถา้ผลการเปล่ียนแปลงท าให้อุปสงค์เพิ่มข้ึนเส้นจะเล่ือนระดบัไปดา้น
ขวามือของเส้นเดิม แต่ถา้มีผลท าใหอุ้ปสงคล์ดลงเส้นจะเล่ือนระดบัไปทางซา้ยมือของเส้นเดิม 
 

 

ภาพที ่5  การเคล่ือนยา้ยเส้นอุปสงค ์
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2.  ทฤษฎพีฤติกรรรมผู้บริโภค 

 

2.1  ความหมายของทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 ศิริวรรณ และคณะ (2538: 3-10) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมไวว้่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์
และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้สินคา้และบริการ โดยธรรมชาติ
ของมนุษย ์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา จะมีมูลเหตุท่ีจะตอ้งท าให้เกิดพฤติกรรม
สม ่าเสมอ ซ่ึงมูลเหตุดงักล่าวจะเป็นตวักระตุน้ เร่งเร้าจิตใจท าให้เกิดความตอ้งการ และจากความ
ตอ้งการท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี คือ 1) 
พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าให้เกิด (Behavior is Caused) หมายความว่า การท่ีคนเราจะ
แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงออกมานั้นจะตอ้งมีสาเหตุท่ีท าให้เกิด และส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุ คือ 
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัคนนั่นเอง 2) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 
(Behavior is Motivated) หมายความว่า เม่ือคนมีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้ คนปรารถนาท่ีจะบรรลุ
ถึงความตอ้งการนั้นจนลายเป็นแรงกระตุน้ หรือแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 3) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal-directed) ซ่ึง
หมายความว่า การท่ีคนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้ น มิได้กระท าไปอย่างเล่ือนลอยโดย
ปราศจากจุดมุ่งหมาย หรือไร้ทิศทาง ตรงกนัขา้ม มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อบรรลุผลส าเร็จแห่ง
ความตอ้งการของตน 
 

2.2  แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความ
ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจ (Buyer’s Purchase 
Decision) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ไวว้า่จุดเร่ิมตน้ของแบบจ าลองน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้
อาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้จากภายนอก นักการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิง
กระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 
ส่วน 
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 2.2.1  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้ง
จดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
 

 1)  ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและ
สะดวกต่อการใชง้านเพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

 2)  ส่ิงกระตุน้ด้านราคา เช่น การก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
 

 3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง
เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
 

 4)  ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การใช้
ความพยายามของพนกังานในการขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคคล
ทัว่ไป 
 

 2.2.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร
ซ่ึงควบคุมไม่ได ้ประกอบดว้ย 
 

 1)  ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และรายไดข้องผูบ้ริโภค 
เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
 

 2)  ส่ิงกระตุ้นเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากและถอนอัตโนมัติ
สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 
 

 3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นกฎหมายและการเมือง เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้หน่ึง 
จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของซ้ือ 
 

 4)  ส่ิงกระตุ้นทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นๆ 
 

2.3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Consumer Buying Decision Process) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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 2.3.1  การยอมรับหรือรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง สภาวะท่ี
ผูบ้ริโภครู้และทราบชดัวา่ ความปรารถนาของเขากบัความเป็นจริงท่ีด ารงอยูมี่ความแตกต่างกนั ทั้ง
ระดบัความจริงท่ีด ารงอยูน่ั้นยงัต ่ากวา่ความปรารถนาอีก ผูบ้ริโภคท่ีรู้ชดัวา่มีความปรารถนาเกิดข้ึน
ระหวา่งความปรารถนาและระหวา่งความจริง นัน่คือ การยอมรับรู้ปัญหานัน่เอง การยอมรับปัญหา
จะก่อให้เกิดแรงขับ (Drive) ท่ีต้องหาหนทางแก้ไขนั้ น การท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจจะหาหนทาง
แก้ปัญหา ย่อมหมายความว่าเขาต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือ การแสวงหาสารสนเทศ 
เก่ียวกบัวธีิหรือทางเลือกในการแกปั้ญหา 
 

 2.3.2  การแสวงหาสารสนเทศหรือการค้นหาข้อมูล  (Information Search) 
สารสนเทศเก่ียวกับวิธีหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีผู ้บริโภคแสวงหา ก็คือ ส่วนประสม
การตลาดท่ีนักการตลาดน าออกมาเสนอนั่นเอง ส่วนประสมการตลาดเหล่าน้ีผูบ้ริโภคจะไป
แสวงหามาจากแหล่งต่างๆ และการแสวงหาสารสนเทศมาจากแหล่งต่างๆ 4 แหล่งด้วยกัน คือ 
แหล่งบุคคล แหล่งการคา้ แหล่งสาธารณะ และแหล่งประสบการณ์ การแสวงหาสารสนเทศ จะท า
ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บส่วนประสมการตลาดมาจ านวนหน่ึง ซ่ึงก่อให้เกิดทางเลือกให้ผูบ้ริโภคประเมิน
ค่าตามล าดบั 
 

 2.3.3  การประเมินค่าทางเลือก เม่ือถึงขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะก าหนดเกณฑ์ต่างๆ 
ข้ึนเพื่อวดั และเปรียบเทียบคุณค่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีรวบรวมมานั้น เกณฑ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ เม่ือผูบ้ริโภคท าการ
ประเมินค่าทางเลือกแลว้ และมีทางเลือกท่ีสามารถยอมรับได ้ผูบ้ริโภคพร้อมเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป คือ 
การตดัสินใจซ้ือ 
 

 2.3.4  การการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกเอาผลิตภณัฑ์หรือ
ตราผลิตภณัฑ์น้ี โดยอาศยัผลการประเมินค่าทางเลือกในขั้นตอนท่ีแลว้กบัปัจจยัในมิติอ่ืนๆ เขา้มา
ประกอบการพิจารณา 
 

 2.3.5  พฤติกรรมการใชภ้ายหลงัการซ้ือ (เป็นหน้าท่ีของนกัการตลาดท่ีจะตอ้ง
คอยติดตามวา่ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้นั้นอยา่งไร ถา้ผูบ้ริโภคเก็บผลิตภณัฑ์ไวโ้ดยไม่ใช ้ก็อาจเป็นไปได้
ว่าผลิตภัณฑ์นั้ นไม่พอใจ ท าให้การบอกต่อไม่เป็นผล แต่ถ้าหากผูบ้ริโภคขายหรือแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑ์ระหว่างกันจะมีผลท าให้ยอดขายผลิตภณัฑ์ใหม่ลดลง และถ้าผูบ้ริโภคทิ้งผลิตภณัฑ ์
นกัการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้วา่ผูบ้ริโภคท าลายผลิตภณัฑ์นั้นอยา่งไร เน่ืองจากผลิตภณัฑ์บางชนิด
อาจเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 
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3)  ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 

ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นส่วนประกอบของทุกหน่วยธุรกิจ เป็นส่วนท่ีเจา้ของ
ธุรกิจสามารถควบคุมได ้และสามารถน ามาใชแ้ข่งขนัเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนั
ทางธุรกิจได ้

 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดทางการตลาด
ท่ีบริษทัน ามาใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมาย(Philip Kotler, 
2000) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 

 

กิจการบริการมกัจะลา้หลงักวา่กิจการผลิตสินคา้ในเร่ืองการตลาด เพราะกิจการท่ีใหบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่ได้ใช้เทคนิควิธีการทางการตลาดหรือการจดัการอย่างเป็นทางการ 
วิธีการทางตลาด 4Ps แบบเดิมนั้นมกัจะให้ผลดีแก่สินคา้ แต่องคป์ระกอบเพิ่มเติมจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ความสนใจในธุรกิจบริการ Booms and Bitner (Kotler, 2000: 434) ได้เสนอกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจบริการเพิ่ม ข้ึนอีก 3Ps นั่นคือ บุคลากร (People) หลักฐานทางกายภาพ (Physical 
evidence) และ กระบวนการให้บริการ (Process) ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ
จึงเป็น 7 Ps ไดแ้ก่ 
 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกคา้ให้พึงพอใจ อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ จะตอ้ง
พิจารณาถึงขอบเขตของคุณภาพของบริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้สายการบริหาร การ
รับประกนัและการบริการหลงัการขาย 
 

2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า การ
พิจารณาด้านราคาจะตอ้งรวมถึงระดบัราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ ค่านายหน้า และเง่ือนไขการ
ช าระเงิน สินเช่ือการคา้ เน่ืองจากราคามีส่วนในการท าให้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัและมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากบริการโดยเทียบระหวา่งราคาและคุณภาพของบริการ 
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3.  การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนัและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด ความยากง่ายในการเขา้ถึง
บริการนั้น มิใช่แต่เฉพาะการเนน้ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารดว้ย 
 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ อาจใชค้น หรือไม่ใชค้นในการส่ือสาร โดยผา่นการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย การ
ส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ 
 

5.  บุคลากร (People) ไดแ้ก่ การเลือกสรร การฝึกอบรม และการกระตุน้พนกังานสามารถ
สร้าง ความแตกต่างอยา่งมากในดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหนา้ท่ี
ในการผลิตบริการแล้ว ยงัต้องท าหน้าท่ีขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆกันด้วย การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จึงมีส่วนส าคญัอยา่งมากส าหรับการบริการ 
 

6.  หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูใ้ห้บริการตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพของ
บริการโดยผ่านการใช้หลักฐานท่ีมองเห็นได้หมายความรวมถึงสภาพแวดล้อม เช่น บรรยากาศ 
สีสันรูปแบบร้าน ความสะอาด เป็นตน้ 
 

7.  กระบวนการ (Process) ผูใ้ห้บริการตอ้งใชก้ระบวนการเพื่อส่งมอบบริการของตนใหก้บั
ลูกค้าอย่างเช่นภตัตาคารได้มีการพฒันาวิธีการส่งมอบอาหารให้ลูกค้าแตกต่างกันเช่น บุฟเฟ่ต ์
ฟาสทฟู้์ด เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

ศรีสุดา  วรอาจ (2553)  ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้
บริการ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โดยท า
การเก็บข้อ มูลแบบ  Cross Section Data ของ ลูกค้า ท่ี ม าท าธุ รกรรม  Internet Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2553 จ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ าทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาใช้ในการศึกษา โดย
การใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง และใช้
สถิติเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยใชปั้จจยัดา้น
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมในการใช ้
Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบสมมติฐาน Chi-Square ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษา พบว่า 1) เพศมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ด้านสถานท่ีใช้บริการ ด้านการใช้
บริการกบัธนาคารกรุงไทย ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Internet Banking ดา้นการประหยดัเวลา 
2) อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ด้านประเภทการใช้บริการ
จ าแนกเป็นการช าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ และการโอนเงิน ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
เคาน์ เตอร์ ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ Internet Banking ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ
เคาน์เตอร์ท่ีสาขา ดา้นการประหยดัเวลา และดา้นเหตุผลท่ีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 3) ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัดา้นประเภทการใชบ้ริการการช าระค่าบริการต่างๆ ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
เคาน์ เตอร์ ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ Internet Banking ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ
เคาน์เตอร์ท่ีสาขา 4) อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ด้าน
สถานท่ีใชบ้ริการ ดา้นการใช้บริการกบัธนาคารกรุงไทย ดา้นประเภทการใช้บริการ ดา้นค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการเคาน์เตอร์ ดา้นระยะเวลาในการใชบ้ริการ Internet Banking ดา้นระยะเวลาในการ
ใชบ้ริการเคาน์เตอร์ท่ีสาขา ดา้นการประหยดัค่าใชจ่้าย และ 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ Internet Banking ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Internet Banking และ
ดา้นระยะเวลาในการใช้บริการ Internet Banking เอกสารเล่มน้ีผูท้  าการศึกษาไดน้ ามาใชป้ระโยชน์
ดา้นเป็นแนวทางในการใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

อนันต์  ตรีชนะสมุทร (2549)  ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบ Cross Section 
Data ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ท่ีใชบ้ริการของธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
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เท่านั้ นในช่วงวนัท่ี 1 ธันวาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 จ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงผูเ้ขียนได้น า
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการมาใช้ในการศึกษา โดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนาเพื่ออธิบายปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ใน 6 ด้าน โดยใช้สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) และวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธีผลต่าง LSD (Least Significant Difference) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจาก
มากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวม 4.26 ดา้นช่องทางการใช้บริการ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.22 
และกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมาก เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียรวม 4.06 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียรวม 
3.79 ด้านบุคคล มีค่าเฉล่ียรวม3.56 และกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียรวม 3.35 

 

มลธิชา  ด ารงเวชศกัด์ิ (2544)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการ และวดัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการจดัวางกลยุทธ์ทางการตลาดและ
ก าหนดรูปแบบการใหบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์โดยใชว้ิธีการ ศึกษา
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกแบบสอบถามสมาชิกท่ีสมคัรใชบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซต ์www.scbeasy.com 
หรือwww.scbpark.com เดิม โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 2 ส่วน คือ ผูใ้ช้บริการท่ีเป็นพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์  านวน 123 ราย และผูใ้ชบ้ริการจากบุคคลภายนอกจ านวน 244 ราย ใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน แลว้น ามาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลท่ีไดป้ระกอบกบัขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ และเอกสารต่างๆ ผลการศึกษา 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นคนวยัท างาน และ
ไดสิ้ทธ์ิการใชอิ้นเตอร์เน็ตจากท่ีท างาน การใชบ้ริการจะใชบ้ริการนานๆ คร้ังและใชใ้นช่วงเวลาท า
การบริการท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี ช าระค่าสินคา้และบริการ และโอนเงิน
ระหว่างบญัชี ส าหรับความพึงพอใจต่อบริการในดา้นต่างๆ จะอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศกบัอาชีพของผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ 
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สุชาดา  บวัทองสุข (2553)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบ Cross Section Data จากลูกคา้ท่ีใช้
บริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง จ  านวน 3 สาขา ในจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ สาขาสามพราน สาขาย่อย
เทสโกโ้ลตสั สามพราน และสาขาออ้มใหญ่ จ านวน 811 ราย ในช่วงเดือนกนัยายน 2553 – เดือน
เมษายน 2554 ซ่ึงผูเ้ขียนได้น าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการมาใช้ใน
การศึกษา ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้น
ราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (การออกแบบเวบ็ไซด์) และดา้นกระบวนการ ผลการศึกษา พบวา่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีส่งผลต่อการบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง ประชาชนให้ความส าคญัในเร่ืองบริการบวั
หลวงไอแบงก์ก้ิงมีค าแนะน าการใช้บริการท่ีหนา้เวบ็ไซด์ให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนขณะท ารายการมาก
ท่ีสุด ให้ความส าคญัเร่ืองบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงมีความหลากหลายตรงความตอ้งการอยู่ใน
อนัดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองบริการบวัหลวงไอแบงกก้ิ์งมีบริการพิเศษ ท าให้สะดวก
ต่อการใช้งานน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 2) ด้านราคาท่ีส่งผลต่อการบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง 
ประชาชนให้ความส าคญัในเร่ืองการไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีท าให้ใช้บริการน้ีมากท่ีสุด ให้
ความส าคญัในเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมให้การให้บริการโอนเงินทางบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงในอนัดบั
รองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมในการช าระค่าบริการ Bill Payment น้อย
ท่ีสุด ตามล าดับ 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อการบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง 
ประชาชนให้ความส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของธนาคารท าให้เลือกสมคัรใช้บริการมากท่ีสุด 
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการสมคัรใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เป็นการอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้
ในอนัดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองการสมคัรใช้บริการมีขั้นตอนท่ีช่วยรักษาความ
ปลอดภยัในการสมคัรน้อยท่ีสุด 4) ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการบริการบวัหลวงไอ
แบงก์ก้ิง ประชาชนใหค้วามส าคญัในเร่ืองค าแนะน าของพนกังานธนาคารท าให้ทราบขอ้มูลบริการ
บวัหลวงไอแบงก์ก้ิงมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในเร่ืองค าแนะน าของพนกังานธนาคารท าใหต้ดัสินใจ
ใช้บริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงในอนัดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในเร่ืองการโฆษณาจากส่ือ
ต่างๆ ท าใหต้ดัสินใจใชบ้ริการบวัหลวงไอแบงกก้ิ์งในอนัดบันอ้ยท่ีสุด 5) ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ
ท่ีส่งผลต่อการบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง ประชาชนใหค้วามส าคญัในเร่ืองพนกังานธนาคารเป็นผู ้
แนะน าใหรู้้จกัและใชบ้ริการบวัหลวงไอแบงกก้ิ์งมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความรู้
ความเขา้ใจ สามารถให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงในอนัดบัรองลงมา 
และให้ความส าคญัในเร่ืองเม่ือเกิดปัญหาในการใช้บริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง พนกังานสามารถ



 

18 

แกไ้ขปัญหาให้ไดใ้นอนัดบัน้อยท่ีสุด 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (การออกแบบเวบ็ไซด์) ท่ีส่งผล
ต่อการบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง ประชาชนให้ความส าคญัในเร่ืองรูปแบบของไอคอนเลือกการ
ท าธุรกรรมชดัเจนมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซด์ของธนาคารกรุงเทพ ไม่
สลบัซบัซ้อนสามารถท าธุรกรรมไดง่้ายในอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในเร่ืองการออกแบบ
เวบ็ไซดข์องธนาคารกรุงเทพมีความน่าสนใจทนัสมยัดึงดูดให้เขา้เยีย่มชมบริการในอนัดบันอ้ยท่ีสุด 
และ 7) ด้านกระบวนการท่ีส่งผลต่อการบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง ประชาชนให้ความส าคญัใน
เร่ืองการแจง้รหสัลบั (OTP : One Time Password) ถึงผูใ้ชผ้า่น SMS ท าให้เกิดความมัน่ใจมากท่ีสุด 
ให้ความส าคญัในเร่ืองการแจง้ผลการโอนเงินทางบริการบวัหลวงไอแบงก์ก้ิงถึงผูใ้ช้บริการทาง 
SMS ท าให้เกิดความมัน่ใจอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และสามารถให้บริการไดถู้กตอ้งแม่นย  าในอนัดบั
นอ้ยท่ีสุด 

 

ฐาวรา  หวงัสมบูรณ์ดี (2553)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับ
อินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง กรณีศึกษาพนกังานธนาคารยูโอบี ส านกังานใหญ่ โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบ 
Cross Section Data จากพนกังานธนาคารยโูอบี ส านกังานใหญ่ท่ีสมคัรใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงค์
ก้ิง จ  านวน 257 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ต
แบงค์ก้ิงของพนักงานธนาคารยูโอบี ส านักงานใหญ่ โดยธนาคารมีส่วนนโยบายส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อผลกัดนัใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพิ่มข้ึนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีมาใชใ้นการศึกษา ผลการศึกษา พบวา่ 1) ในดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์การใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง พนกังานมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงการ
ใช้งานได้ง่าย ปัจจยัด้านประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัด้านภาพพจน์ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง 2) ในด้านการรับรู้ถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงไดง่้าย พนกังานมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงไดง่้าย 3) 
ในดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง พนกังานมีความคิดเห็นว่า ปัจจยั
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง และการรับรู้ถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงค์
ก้ิงไดง่้ายมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง และ 4) ในดา้น
ความตั้งใจในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง พนกังานมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ต
แบงคก้ิ์ง มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากทฤษฎีแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้สามารถ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยก าหนดใหปั้จจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และพฤติกรรมการใชบ้ริการเป็นตวัแปรตาม และ ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นตวัแปรอิสระ ดงั
ภาพท่ี 6 

ภาพที ่6  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ประเภทของบริษทั 
- รายไดต้่อปีของบริษทั 
- ประเภทของธุรกิจ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการ

ใหบ้ริการ 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นพนกังาน 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ประเภทผูใ้ชง้านระบบ 
- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
- ช่องทางท่ีเขา้ใชง้านบริการเป็นประจ า 
- เขา้ใชง้านเป็นประจ าผา่น Web Browser 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
- บริการท่ีเขา้ใชง้านเป็นประจ า  
- ช่องทางท่ีจะส่ือสารCampaign 
- ท าธุรกรรม Cash Management ผา่นธนาคารใด

มากท่ีสุด 
- ใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจตอ่ธนาคารท่ี

เลือกใชม้ากท่ีสุด 
- ใชบ้ริการผา่นกรุงศรีฯหรือไม่ 
- เปรียบเทียบกรุงศรีฯกบัธนาคารท่ีอ่ืนท่ีเลือกใช ้
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สมมติฐานในการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ ากรอบแนวคิดในการศึกษามาตั้งเป็นสมมติฐานในการศึกษา
ดงัน้ี 
 

1.  ปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 
 

2.  ปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการให้ความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 
 

3.  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคล 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการให้ความส าคญัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติ
บุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) คร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
เทคนิคและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาวเิคราะห์จาก 2 แหล่ง คือขอ้มูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี 
 

 1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 

 ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจากผูท่ี้ใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
โดยการสุ่มตวัอยา่ง จากจ านวนลูกคา้นิติบุคคลผูใ้ช้บริการ และจ านวนลูกคา้นิติบุคคลท่ีมีบญัชีกบั
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ธนาคารในช่วงเดือนมกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดประชากร กลุ่มตวัอย่าง
และเคร่ืองมือท่ีใช ้ดงัน้ี 
 

 1.1.1  ประชากรและขนาดตวัอยา่ง 
 

ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในคร้ังน้ี คือผูใ้ช้บริการทั้งส้ิน 40,800 ราย และจ านวนลูกคา้ท่ีมี
บญัชีกบัธนาคารทั้งส้ิน 200,000 ราย ดงันั้น จึงพิจารณาเลือกขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้สูตร
การหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวกับค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์ Anderson Sweeney and Williams 
(2008) 

2 2

2

Z
n

E


  

 

โดยท่ี n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 Z  หมายถึง ค่าสถิติท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

   หมายถึง ค่าความแปรปรวนของประชากร ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 0.25  (ศรี
สุดา วรอาจ 2553) 
 E  หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือน ก าหนดให้เท่ากบั 0.05   
 

แทนค่าตวัแปรในสมการ 
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จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 96 ตวัอยา่ง ดงันั้น การศึกษาน้ีไดก้ าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็น 100 ตวัอยา่ง 
 

 1.1.2  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
 

 ผูศึ้กษาใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

 ขั้นท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งตามล าดบัชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเลือก
จากการแบ่งเขตสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึง
แบ่งเขตสาขาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 1 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 101 ถึง 106 
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 2.  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 2 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 201 ถึง 207 
 3.  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 3 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 301 ถึง 307 
 

 ขั้นท่ี 2  ท าการสุ่มแบบจบัฉลากเลือกภาคธุรกิจสาขาข้ึนมา 1 ภาคจากแต่
ละฝ่ายธุรกิจสาขากลาง ซ่ึงได้แก่  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 1 คือ ภาคธุรกิจสาขากลาง 104 ฝ่ายธุรกิจ
สาขากลาง 2 คือ ภาคธุรกิจสาขากลาง 201 และฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 3 คือ ภาคธุรกิจสาขากลาง 306 
 

 ขั้นท่ี 3  ท าการสุ่มแบบจบัฉลากเลือกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ข้ึนมา 1  สาขาจากแต่ละเขตในขั้นตอนท่ี 2 ไดแ้ก่ ภาคธุรกิจสาขากลาง 104 คือสาขาโชค
ชยั4  ภาคธุรกิจสาขากลาง 201 คือสาขาเพลินจิตทาวเวอร์ และภาคธุรกิจสาขากลาง 306 คือสาขา
บางซ่ือ  
 

 ขั้นตอนสุดทา้ย  ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบญัชีธนาคารอยูใ่น
สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามขั้นท่ี 3 ก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนเท่าๆ กนัในแต่ละ
สาขา กล่าวคือสาขาละ 35 ชุด รวม 3 เขต เป็นจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 105 ตวัอยา่ง 
 

1.1.3  แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาคผนวก ก) ดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1  สถานภาพทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการ เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนิติบุคคล 
ซ่ึงไดแ้ก่ประเภทของบริษทั รายไดต่้อปีของบริษทั และประเภทของธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมการใช้
บริการประเภทผูใ้ช้งานระบบซ่ึงได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการ ช่องทางท่ีเขา้ใช้งานบริการเป็น
ประจ า เขา้ใชง้านเป็นประจ าผา่น Web Browser ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ บริการท่ีเขา้
ใช้งานเป็นประจ า ช่องทางท่ีจะส่ือสารCampaign ท าธุรกรรม Cash Management ผ่านธนาคารใด
มากท่ีสุด ให้ระดบัคะแนนความพึงพอใจต่อธนาคารท่ีเลือกใช้มากท่ีสุด ใช้บริการผ่านกรุงศรีฯ
หรือไม่ และเปรียบเทียบกรุงศรีฯกบัธนาคารท่ีอ่ืนท่ีเลือกใช ้
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ เป็นการสอบถามการให้ระดบัคะแนนความ
พึงพอใจก่อนการใชบ้ริการเปรียบเทียบกบัหลงัการใชบ้ริการ 
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ส่วนที่ 3  เป็นการสอบถามเก่ียวกบัการให้ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ เป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภท (Selected Category Scale) โดยให้
ระดับความส าคญั และให้ค่าคะแนน (Rating Scale) ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแบ่งหัวข้อแบบสอบถามตามประเภทของส่วนประสมทางการตลาด แบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ 

 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจากผูท่ี้ใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยการสุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการทั้งส้ิน 40,800 ราย และจ านวนลูกคา้ท่ีมีบญัชีกบัธนาคารทั้งส้ิน 200,000 ราย 
 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2557 ข่อมูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย วารสารทาง
การเงิน และบทความต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน าข้อมูลมา
ประยกุตใ์ชใ้นการการอา้งอิงประกอบการศึกษาใหส้มบูรณ์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

 

1)  การศึกษาลักษณะของปัจจัยส่วนนิติบุคคล ใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ โดยใชค้่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และน าเสนอใน
รูปแบบตาราง เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนนิติบุคคลของผูใ้ช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล 

 

2)  การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 
ใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ีหน่ึง เร่ืองการศึกษาพฤติกรรม
การใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 
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3)  วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 
น ามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอในรูปแบบตาราง เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 

 

1)  การทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ีหน่ึง ปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน ใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม น ามา
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ ไคสแควร์ ซ่ึงสามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัลกัษณะ
ปัจจยัส่วนนิติบุคคลได ้
 

2)  การทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ีสอง ปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการให้
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้
นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั ใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดว้ย การแจกแจงความถ่ี การหา
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉล่ียมาจัดกลุ่มเพื่อแสดงระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยมีชนิดของค าถามเป็นแบบลิกเคอร์ สเกล (Likert 
Scale) แบ่งหัวขอ้แบบสอบถามตามประเภทของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตราค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีระดบัคะแนนดงัน้ี 
 

 ก าหนดค่าระดบั 1  มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด  
 ก าหนดค่าระดบั 2  มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนอ้ย 
 ก าหนดค่าระดบั 3  มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการปานกลาง 
 ก าหนดค่าระดบั 4  มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการมาก  
 ก าหนดค่าระดบั 5  มีระดบัความส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัดว้ยค่าเฉล่ีย มีการก าหนดช่วงความกวา้ง
ของแต่ละอนัตรภาคชั้น ตามสูตรดงัน้ี 
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จากสูตร ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 

   จ านวนชั้น  

 = 5 1

5


 

 = 0.8  

 

 เม่ือได้ความกวา้งของอันตรภาคชั้ นแล้ว จึงสามารถน าค่าคะแนนเฉล่ียมาแปล
ความหมายไดด้งัน้ี 
 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

3)  การทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ีสาม พฤติกรรมการเลือกใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การให้ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั เป็นการศึกษาความแตกต่างในการให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยการจ าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนนิติบุคคล
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล จะใชส้ถิติเชิงอนุมานหรือสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
 

 3.1  การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยท่ีตวัแปรอิสระเป็นขอ้มูลเชิงกลุ่มท่ีมี 2 กลุ่มย่อยและตวัแปรตามเป็น
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติทดสอบ T-test (Independent Sample T-test) 
 

 3.2  การทดสอบสมมติฐานในการความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ท่ีตวัแปรอิสระเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้สถิติทดสอบ F-Test (One-Way 
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานในข้อท่ีสาม และหากผลการศึกษามีความแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้การก าหนดระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคล
ผูต้อบแบบสอบถามต่างกนัแลว้ จะท าการเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างรายคู่ต่อไป โดยใชส้ถิติ 
Least-Significant Difference (LSD) 



บทที ่3 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

 

ข้อมูลบริษัท 

 

ช่ือบริษัท:  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
เลขทะเบียนบริษัท:  0107536001079 

ประเภทธุรกจิ:  ธนาคารพาณิชย ์

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่:  1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์:  0-2296-2000 

โทรสำร:  0-2683-1304 

ศูนย์ลูกค้ำสัมพนัธ์:  1572 

เวบ็ไซต์: www.krungsri.com 

 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

 

ธนาคารด าเนินธุรกิจต่างๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2551 พระราช บญัญติัหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีลกัษณะ
บริการของธนาคารแบ่งออกเป็นสาม ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 

1.  การรับฝากเงิน ธนาคารรับฝากเงินจากบุคคลทัว่ไปและจากองคก์รธุรกิจโดยจ าแนกเป็น 
4 ประเภท 

 1.1) เงินฝากกระแสรายวนั 

 1.2) เงินฝากออมทรัพย ์

 1.3) เงินฝากประจ า 
 1.4) เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ 

 

2.  การใหสิ้นเช่ือ ธนาคารให้สินเช่ือในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1) การเบิกเงินเกินบญัชี (O/D) 

 2.2) เงินกูโ้ดยใชต้ัว๋สัญญาใชเ้งินและเงินกูร้ะยะยาวใหแ้ก่ลูกคา้ธุรกิจ 
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 2.3) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้บุคคล 

 2.4) สินเช่ือท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

 2.5) สินเช่ือเพื่อการคา้ต่างประเทศ 

 2.6) บริการดา้นสินเช่ืออ่ืนๆ อาทิ การอาวลัและรับรองตัว๋เงิน หนงัสือค ้าประกนั เลต
เตอร์ออฟเครดิตและการออกหนงัสือสนบัสนุนทางการเงิน ฯลฯ 

 

3.  บริการทางการเงินอ่ืนๆ 

 3.1)บริการธนาคารผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.2) บริการดา้นการโอนเงินภายในประเทศ 

 3.3) บริการดา้นปริวรรตและเงินโอนต่างประเทศ 

 3.4) บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการคา้ต่างประเทศ “KRUNGSRI Trade 

Link” 

 3.5) บริการหกั/ฝากเงินเขา้บญัชีอตัโนมติั บริการจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและ
ประกนัวนิาศภยั 

 3.6) บริการดา้นวาณิชธนกิจ 

 3.7) บริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์

 3.8) บริการบริหารเงินสด 

 3.9) บริการลูกคา้ธุรกรรมการเงิน 

 3.10) บริการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และเคร่ืองมือทางการเงินดา้นบริหาร
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย 

 3.11) บริการดา้นการเงินเพื่อการคา้ 
 3.12) บริการดา้นพนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 

 

กลุ่มงำนลูกค้ำธุรกรรมกำรเงิน 

 

กรุงศรีได้จัดตั้ งกลุ่มงานลูกค้าธุรกรรมการเงิน (Transaction Banking Group) ข้ึน เพื่อ
ให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลายและครบวงจรแก่ลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
เล็ก รวมถึงภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานน้ีไดช่้วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าด้วยธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ส าหรับลูกคา้ธุรกิจบริการดา้นธุรกรรมการเงินครอบคลุม 3 ดา้นหลกั 
ได้แก่ บริการการค้าต่างประเทศ (Trade Services) บริการบริหารเงินสด (Cash Management 
Services) และบริการธุรกิจหลกัทรัพย ์(Securities Services) บริการทั้ง 3 ดา้นนอกจากจะไดช่้วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดงานดา้นเอกสาร และความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ แลว้ยงัท า
ให้ลูกคา้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยสามารถให้เวลากบัการขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน
เน่ืองจากกรุงศรีไดช่้วยดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนของธุรกิจนั้นๆ 
 

 
 

 

ภำพที ่6  แสดงโครงสร้างของกลุ่มงานลูกคา้ธุรกรรมการเงิน 
 

บริกำรบริหำรเงินสด (Cash Management Services) 
 

กรุงศรีสามารถรองรับระบบการรับเงินและจ่ายเงินของบริษทัอย่างครบวงจร รวมทั้งช่วย
วางแผน ควบคุมและบริหารสภาพคล่องใหเ้กิดประโยชน์แก่ลูกคา้มากท่ีสุด โดยช่วยลดขั้นตอนของ
งานดา้นเอกสาร ลดความซ ้ าซ้อนในการบนัทึกขอ้มูล และท าให้ลูกคา้มีเวลาในการตรวจเช็คยอด
ขอ้มูลมากข้ึนธนาคารมีช่องท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกพื้นท่ี มากกวา่ 5,000 จุดให้บริการ ไม่วา่จะ
เป็น สาขา เคร่ืองเอที เอ็ม หรือ เคาน์ เตอร์บริการการช าระเงินโดยเช็ค รวมไปถึงช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Krungsri CashLink ท่ีอ  านวยความสะดวกให้ลูกคา้ในการท าธุรกรรมและตรวจสอบ

กลุ่มงานลูกคา้ธุรกรรมการเงิน 

บริการการค้าต่างประเทศ 
-  บ ริ ก า ร ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า

ต่างประเทศตอบสนองทุกความ

ตอ้งการของธุรกิจน าเขา้-ส่งออก 

-  ให้ ค  าป รึกษ าแน ะน าโด ย

เจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญการ 

-  ศูนยบ์ริการธุรกิจต่างประเทศ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ

พร้อมใหบ้ริการผา่น internet 

-  บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อ

การส่งออก 

บริการบริหารเงนิสด 
-  บริการครบวงจรทั้ งด้านการ

ช าระเงิน การรับช าระเงิน และ

บริการสภาพคล่อง 

-  มีช่องทางการท าธุรกรรมผ่าน

สาขากว่า 600 แห่งครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีพร้อมเคาน์เตอร์จ่ายเช็ค 

-  บ ริ ก า ร ธุ ร ก ร ร ม ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์ตอบสนองทุก
ความตอ้งการแบบครบวงจร 

 

บริการธุรกจิหลกัทรัพย์ 
-  บริการธุรกิจหลักทรัพย์ครบ

ว ง จ ร ทั้ ง บ ริ ก า ร ตั ว แ ท น

หลกัประกนั ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 

นายทะเบียนหลักท รัพย์และ

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

-  ให้ ค  าป รึกษ าแน ะน าโด ย

เจ้ าห น้ า ท่ี ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ ว ย

ประสบการณ์การท างานกว่า 10 

ปี 

-  ธนาคารแห่งแรกท่ีให้บริการ

ธุรกิจหลกัทรัพยด์า้นการรับฝาก

หลกัทรัพยป์ระเภททองค า 
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ข้อมูล ได้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากเราจะมีบริการครอบคลุมทุกความต้องการเก่ียวกับ
ธุรกรรมบริหารเงินสด กรุงศรียงัเสนอบริการในลักษณะของ Package ท่ีรวมบริการต่างๆ เข้า
ดว้ยกนั เช่นบริการจ่ายเงินเดือนพนกังาน ท่ีเสริมดว้ยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสวสัดิการและผลประโยชน์
ของพนักงานบริษทันั้น อาทิ บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือส่วนบุคคล บัตรเครดิต และ
ผลิตภณัฑ์การลงทุนนอกจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ธุรกรรมทางการเงินแลว้ธนาคารยงัได้
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Unique Solution) ดว้ย 
 

ช่องทำงบริกำรธนำคำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคล Krungsri CashLink 
 

เวลาในโลกธุรกิจเป็นส่ิงส าคญับางคร้ังตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน แต่ติดท่ีเลยเวลาท า
การของธนาคารหรือตรงกบัวนัหยุด จึงอาจท าให้บริษทัเสียโอกาส ทั้งยงัเกิดความไม่มัน่ใจในการ
ท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเกิดความกงัวลใจเร่ืองความปลอดภยัของการรับและส่งขอ้มูล 
ซ่ึงช่องทางบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล Krungsri CashLink สามารถ
ท าธุรกรรมการเงินได้สะดวดรวดเร็ว ทุกท่ีตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบรักษาความปลอดภัย 
(System Security) ตามมาตรฐานสากล 
 

ในการใช้บริการ Cash Management ผ่าน Krungsri CashLink ธนาคารฯ มีระบบรักษา
ความปลอดภยัในการใช้บริการทั้งระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลขณะรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความน่าเช่ือถือของ Website ความปลอดภยัในการท ารายการของลูกคา้ และ
ความปลอดภยัของขอ้มูลภายในธนาคาร ดงัน้ี 
 

1) CashLink ได้รับตรารับรองจาก VeriSign Inc.  ซ่ึงเป็นองค์กรระดับโลกท่ีให้การ
รับรองการจดทะเบียน Website ต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผูใ้ช้บริการผ่าน Website ท่ี
ได้รับตรารับรองมัน่ใจว่าขอ้มูลท่ี รับ–ส่งผ่าน Website เหล่าน้ีมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลท่ีไดต้ามมาตรฐานสากล 

2) การรับ -ส่งข้อมูลผ่าน CashLink ด้วยเทคโนโลยีการเข้า-ถอดรหัสรับส่งข้อมูล 
(Encryption & Decryption) แ บ บ  Secure Sockets Layer (SSL) 128 Bits ซ่ึ ง เป็ น
ระบบมาตรฐานสูงสุดท่ีสถาบนัการเงินชั้นน าทัว่โลกใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

3) การท ารายการผา่น CashLink ดว้ยระบบ Dual Control ซ่ึงค าสั่งแต่ละค าสั่งตอ้งมีผูท้  า
รายการ (Maker) และ    ผูอ้นุมติัรายการ (Authorizer) ซ่ึงเป็นคนละคนกนัท ารายการ
ร่วมกัน ค าสั่ งจึงจะมีผล อีกทั้ งผู ้ใช้งาน CashLink แต่ละคนจะมี User ID และ 
Password ส่วนตวัในการเขา้สู่ระบบ 
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4) เม่ือธนาคารได้รับขอ้มูลท่ีท่านส่งผ่าน CashLink แล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกน าเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารทนัที และจะมีเพียงเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมอบ
อ านาจใหดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของท่านได ้

5) นอกเหนือจาก User ID และ Password ธนาคารยงัมีบริการ Token Security ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือส าหรับขั้นตอนการอนุมติัรายการผา่นธนาคารอิเล็กทรอนิคส์ 

 

บริกำรทีส่ำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องทำง Krungsri CashLink 
 

1) บริการบริหารสภาพคล่องทางบญัชี 
2) บริการทางดา้นการจ่ายเงิน 

   2.1 บริการจดัพิมพเ์ช็ค 
   2.2 บริการจ่ายเงินเดือน (PAYROLL) 
   2.3 บริการเงินโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีกรุงศรี 
   2.4 บริการเงินโอนอตัโนมติัเขา้บญัชีต่างธนาคาร (SMART/BAHTNET) 

3) บริการดา้นการรับเงิน 
   3.1 บริการเรียกเก็บเช็ค 
   3.2 บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั 
   3.3 บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ 
 

ประโยชน์ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคล 
 

1) สามารถตรวจสอบการเดินบญัชีประเภทต่างๆ ไดแ้บบ Real Time 
2) ประหยดัเวลาเดินทางไปธนาคาร 
3) ลดค่าใชจ่้ายเร่ืองงานเอกสารและการเดินทาง 
4) สร้างภาพลกัษณ์ใหดู้ทนัสมยั 
5) สบายใจและมัน่ใจในความปลอดภยัท่ีตอ้งท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

 

กำรจัดกลุ่มลูกค้ำทีใ่ช้บริกำรบริหำรเงินสด 
 

ธนาคารไดจ้  าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริหารเงินสดออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1.กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Customer) และ 2. กลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME Customer) โดยใชเ้กณฑร์ายไดต่้อปีของบริษทัเป็นตวัแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงบริษทัท่ีมีรายไดต่้อปี
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ตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาทข้ึนไปจดัเป็นกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษทัท่ีมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาทจดัเป็นกลุ่มลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

  กลุ่มลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ (Corporate Customer) มีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ตามประเภทธุรกิจของลูกคา้ดงัน้ี 

 

 1)  ยานยนต/์ขนส่ง 
 2)  สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
 3)  ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 
 4)  ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 5)  โทรคมนาคม 
 6)  การคา้/คา้ปลีก/คา้ส่ง 
 7)  เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 
 8)  เกษตรกรรม 
 9)  อาหาร/เคร่ืองด่ืม 
 10)  ส่ิงทอ 
 11)  อิเล็กทรอนิกส์ 
 12)  ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 
 13)  ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 
 14)  พลาสติก 
 15)  สหกรณ์ 
 16)  หน่วยงานราชการ 
 17)  มหาวทิยาลยั 
 18)  อสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 
 

  กลุ่มลูกค้ำธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME Customer) ส าหรับการแบ่งกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มจะแบ่งตามเขตพื้นท่ีสาขาเจา้ของบญัชีลูกคา้ ดงัน้ี 
 

 การแบ่งเขตสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงแบ่งเขตสาขาออกเป็น 
3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

 1)  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 1 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 101 ถึง 106 
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 2)  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 2 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 201 ถึง 207 
 3)  ฝ่ายธุรกิจสาขากลาง 3 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขากลาง 301 ถึง 307 
 

 การแบ่งเขตสาขาของธนาคารในเขตภูมิภาค ซ่ึงแบ่งเขตสาขาออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1)  ฝ่ายธุรกิจสาขาภูมิภาค 1 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 101 ถึง 106 
 2)  ฝ่ายธุรกิจสาขาภูมิภาค 2 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 201 ถึง 209 
 3)  ฝ่ายธุรกิจสาขาภูมิภาค 3 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 301 ถึง 305 
 4)  ฝ่ายธุรกิจสาขาภูมิภาค 4 ประกอบดว้ย ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 401 ถึง 404 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)” ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ 
ส่วนท่ี 4  ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการ 
 4.1)  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม 
 4.2)  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีใช้บริการ

กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ และลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆ 
ส่วนท่ี 5  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนนิติบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการ 
ส่วนท่ี 6  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง

กนัตามพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 7  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง

กนัความสัมพนัธ์ตามปัจจยัส่วนนิติบุคคล 
 

ส่วนที ่1  สถานภาพทัว่ไป 
 

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาถึงสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล โดยจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนนิติบุคคล 3ปัจจยั
ไดแ้ก่ ประเภทของบริษทัรายไดต่้อปีของบริษทั และประเภทของธุรกิจ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ประเภทของบริษัท 

 

หากจ าแนกตามประเภทของบริษัท  จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลเป็นบริษทัจ ากดัมากท่ีสุด ร้อยละ 74 รองลงมาเป็นบริษทั
มหาชนร้อยละ 22 และหา้งหุน้ส่วนจ ากดัร้อยละ 4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
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รายได้ต่อปีของบริษัท 

 

เม่ือพิจารณาจากรายได้ต่อปีของบริษัท จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีรายไดต่้อปี 1,000 ลา้นบาท ข้ึนไปมากกวา่บริษทัท่ีมีรายได้
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาทคือร้อยละ 53 และ 47 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
 

ประเภทของธุรกจิ 
 

ส าหรับประเภทของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลประกอบธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืม มากท่ีสุด ร้อยละ 17 
รองลงมาคือธุรกิจประเภทการค้า/ค้าส่ง/ค้าปลีก ร้อยละ 12 ธุรกิจประเภทยานยนต์/ขนส่ง
เกษตรกรรม ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง และปิโตรเลียม/น ้ ามนั/ก๊าซ/พลงังาน ร้อยละ 8 ธุรกิจประเภท
อสังหาริมทรัพย์/โรงแรม/บริการ ร้อยละ 7 ธุรกิจประเภทสถาบันการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร
โทรคมนาคม และเวชภณัฑ์/โรงพยาบาล ร้อยละ 6 ธุรกิจประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 5 ธุรกิจ
ประเภทส่ิงทอ ร้อยละ 4 ธุรกิจประเภทพลาสติก ร้อยละ 3 และธุรกิจประเภทธนาคารพาณิชยไ์ทย
นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2 ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  สถานภาพทัว่ไป 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

ประเภทของบริษทั   
บริษทัมหำชน 
บริษทัจ ำกดั 

22 
74 

22 
74 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 4 4 
รวม 100 100 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ลำ้นบำท ข้ึนไป  
นอ้ยกวำ่ 1,000 ลำ้นบำท  
รวม 

 
53 
47 
100 

 
53 
47 
100 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

ประเภทของธุรกิจ 
ยานยนต/์ขนส่ง 
สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 
ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
โทรคมนาคม 
การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 
เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 
เกษตรกรรม 
อาหาร/เคร่ืองด่ืม 
ส่ิงทอ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 
ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 
พลาสติก 
สหกรณ์ 
หน่วยงานราชการ 
มหาวทิยาลยั 
อสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 

 
8 
6 
0 
2 
6 

12 
6 
8 

17 
4 
5 
8 
8 
3 
0 
0 
0 
7 

 
8 
6 
0 
2 
6 

12 
6 
8 

17 
4 
5 
8 
8 
3 
0 
0 
0 
7 

รวม 100 100 
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ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้บริการ 
 

การศึกษาในส่วนน้ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ประเภทผู้ใช้งานระบบ 

 

หากจ าแนกตามประเภทผูใ้ช้งานระบบจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลเป็นประเภทผูท้  ารายการ (Maker) มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 55 
รองลงมาเป็นผู ้อนุมัติรายการ (Authorizer) ร้อยละ 19 ผู ้บ ริหารระบบ (Admin)ร้อยละ 9 ผู ้
ตรวจสอบรายการ (Checker) และผู ้ดูรายงาน (Report Viewer) ร้อยละ 6 ผู ้ดูรายการเดินบัญชี 
(Account Viewer) นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5 ดงัตารางท่ี 2 
 

ความถี่ในการเข้าใช้บริการ 

 

เม่ือพิจารณาตามความถ่ีในการใช้งานจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความถ่ีในการใชง้าน 1-5 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด ร้อยละ53 เขา้
ใช้งาน 6-10 คร้ัง/เดือนร้อยละ 41 เขา้ใช้งาน 11-15 คร้ัง/เดือนร้อยละ 5 และเขา้ใช้งาน 16 คร้ังข้ึน
ไป/เดือนนอ้ยท่ีสุด เพียงร้อยละ 1 ดงัตารางท่ี 2 

 

ช่องทางทีเ่ข้าใช้งานบริการเป็นประจ า 
 

ส าหรับการเข้าใช้งานเป็นประจ าจะพบว่าก ลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลเขา้ใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook มากกวา่เขา้
ใชง้านผา่น Tablet/Mobile Phone ร้อยละ 94 และ 6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

 

เข้าใช้งานเป็นประจ าผ่าน Web Browser 
 

หากพิจารณาจากการเช้าใช้งานผ่าน Web Browser จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลเขา้ใช้งานผ่าน Internet Explorer (IE) มากท่ีสุด 
ร้อยละ 68 รองลงมาคือการเขา้ใช้งานผ่าน Google Chrome, Safari/IOS, Firefox  ร้อยละ 21, 6 และ 
5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
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ผู้ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

 

เม่ือพิจารณาจากผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีแผนกการเงิน/บญัชีของบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด ร้อยละ 52 รองลงมาคือกรรมการบริษทั ร้อยละ 29  อ่ืนๆซ่ึง
ไดแ้ก่ แผนกบุคคล ร้อยละ 12 และประธานบริษทันอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 7 

 

บริการทีเ่ข้าใช้งานเป็นประจ า 
 

หากจ าแนกบริการท่ีเขา้ใช้งานเป็นประจ าจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกค้านิติบุคคลพบว่าบริการท่ีเขา้ใช้งานเป็นประจ ามากท่ีสุด คือ บริการ
เรียกดูรายการเดินบญัชี รองลงมาคือบริการโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีต่างธนาคารบริการโอนเงิน
อตัโนมติัเข้าบัญชีกรุงศรี บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการบริการหักบญัชีเงินฝากอตัโนมัติ
บริการเรียกเก็บเช็คบริการจ่ายเงินเดือนบริการสั่งจ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ตบริการ
จดัพิมพ์เช็ค บริการบริหารสภาพคล่องทางบญัชีบริการรับและขนส่งเงินสดบริการส่งใบแจง้หน้ี
และช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บริการจดัพิมพเ์ช็คเร่งด่วน ตามล าดบั 

 

ช่องทางทีจ่ะรับทราบ Campaign จากธนาคาร 
 

เม่ือพิจารณาถึงช่องทางท่ีจะรับทราบ Campaign จากธนาคารจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลตอ้งการรับทราบผ่านช่องทาง Website 
ข่าวสารต่างๆและEmailมากท่ีสุด ร้อยละ 34 และวารสารการเงินการธนาคารนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
32 ดงัตารางท่ี 2 
 

ธนาคารทีม่ีการเลือกใช้บริการธุรกรรม Cash Management มากทีสุ่ด 
 

หากพิจารณาตามธนาคารท่ีมีการใชบ้ริการธุรกรรม Cash Management มากท่ีสุดจะพบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล มีการท าธุรกรรมผ่าน  
ธ. ไทยพาณิชย์ จ  ากดั (มหาชน)มากท่ีสุด ร้อยละ 30 รองลงมาคือ ธ. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ร้อยละ 29 ธ. กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ร้อยละ 19 ธ. กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 16  
ธ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 5 และ ธ. ซิต้ีแบงกน์อ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
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ระดับคะแนนความพงึพอใจต่อธนาคารทีม่ีการใช้บริการธุรกรรม Cash Management มากทีสุ่ด 
 

เม่ือพิจารณาตามการให้ระดบัคะแนนความพึงพอใจต่อธนาคารท่ีมีการใช้บริการธุรกรรม 
Cash Management มากท่ีสุดจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล ให้ระดบัคะแนน 9 มากท่ีสุด ร้อยละ 52 รองลงมาคือระดบัคะแนน 8 ร้อยละ 43 
และระดบัคะแนน 7 ร้อยละ 5 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
 

การใช้บริการ Krungsri CashLink ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) 
 

หากพิจารณาจากการใช้บริการ Krungsri CashLink จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรี
อยธุยาฯมากกวา่ใชบ้ริการ โดยคิดเป็นร้อยละ 65 และ 35 ตามล าดบัดงัตารางท่ี 2 
 

เปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจต่อธนาคารกรุงศรีฯกบัธนาคารทีเ่ลือกใช้บริการมากทีสุ่ด 

 

เม่ือจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯกบัธนาคารท่ีเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุดจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลพึง
พอใจธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯนอ้ยกวา่ มากท่ีสุด ร้อยละ 48.57 รองลงมาคือพึงพอใจเท่ากนั ร้อยละ 
28.57 และพึงพอใจธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯมากกวา่  ร้อยละ 22.86 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2  พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

ประเภทผูใ้ชง้ำนระบบ    
ผูบ้ริหำรระบบ (Admin) 

ผูต้รวจสอบรำยกำร (Checker) 

ผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 

ผูดู้รำยกำรเดินบญัชี (Account Viewer) 

ผูท้  ำรำยกำร (Maker)  

ผูดู้รำยงำน(Report Viewer) 

รวม 

9 
6 

19 
5 

55 
6 

100 

9 
6 

19 
5 

55 
6 

100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเขำ้ใชบ้ริกำร 

1-5 คร้ัง/เดือน  

6-10 คร้ัง/เดือน 

11-15 คร้ัง/เดือน 

16 คร้ังข้ึนไป/เดือน 

รวม 

ช่องทำงท่ีเขำ้ใชง้ำนบริกำรเป็นประจ ำ 

คอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook  

Tablet/Mobile Phone  
รวม 

เขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำผำ่น Web Browser 

Internet Explorer (IE) 
Safari/IOS 
Google Chrome    
Firefox   
รวม  

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำร 

ประธำนบริษทั   
กรรมกำรบริษทั    
แผนกกำรเงิน/บญัชีของบริษทั    
อ่ืนๆ...แผนกบุคคล 
รวม  

 
53 
41 
5 
1 

100 
 

94 
6 

100 
 

68 
6 

21 
5 

100 
 

7 
29 
52 
12 

100 

 
53 
41 
5 
1 

100 
 

94 
6 

100 
 

68 
6 

21 
5 

100 
 

7 
29 
52 
12 

100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

บริกำรท่ีเขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำ(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้)   
เรียกดูรำยกำรเดินบญัชี  

บริกำรจดัพิมพเ์ช็ค  
บริกำรจดัพิมพเ์ช็คเร่งด่วน  
บริกำรโอนเงินอตัโนมติัเขำ้บญัชีกรุงศรี 

บริกำรโอนเงินอตัโนมติัเขำ้บญัชีต่ำงธนำคำร 

บริกำรจ่ำยเงินเดือน 

บริกำรสั่งจ่ำยภำษีกรมสรรพำกรทำงอินเตอร์เน็ต 

บริกำรสั่งจ่ำยภำษีศุลกำกรทำงอินเตอร์เน็ต 

บริกำรส่งใบแจง้หน้ีและช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

บริกำรเรียกเก็บเช็ค 

บริกำรหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมติั 

บริกำรรับช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร 

บริกำรรับและขนส่งเงินสด 

บริกำรบริหำรสภำพคล่องทำงบญัชี 

รวม 

ถ้ำธนำคำรมี Campaign ท่ีจะส่ือสำรให้บริษัทท่ำนทรำบผ่ำน
ช่องทำงใดท่ีท่ำนคิดวำ่ดีท่ีสุด  

วำรสำรกำรเงินกำรธนำคำร  
นิตยสำร Life style เช่น แพรว, ดิฉนั,Hello  
หนงัสือพิมพ ์เช่น ไทยรัฐ, เดลินิวส์ 
Website ข่ำวสำรต่ำงๆ 
อ่ืนๆ ระบุ Email 
รวม 

76 
15 
6 

46 
49 
24 
23 
0 
7 

26 
28 
29 
8 

11 
 

 
 

32 
0 
0 

34 
34 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
0 
0 

34 
34 

100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

บริษัทท่ ำน มีป ริมำณกำรท ำธุรกรรม  Cash Management ผ่ำน
ธนำคำรใดมำกท่ีสุด 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

16 

 
 

16 
ธ. กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ธ. กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธ. กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธ. ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธ. ไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
ธ. ซิต้ีแบงก ์

ธ. สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ธ. ฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .................................. 
รวม 

โปรดให้ระดบัคะแนนควำมพึงพอใจต่อธนำคำรท่ีท่ำนเลือกใน
ขอ้ 11(ระดบัคะแนน 1-10) 

ระดบัคะแนน 1 

ระดบัคะแนน 2 

ระดบัคะแนน 3 

ระดบัคะแนน 4 

ระดบัคะแนน 5 

ระดบัคะแนน 6 

ระดบัคะแนน 7 

ระดบัคะแนน 8 

ระดบัคะแนน 9 

ระดบัคะแนน 10 

รวม 

19 
29 
5 
0 

30 
1 
0 
0 
 

100 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

43 
52 
0 

100 

19 
29 
5 
0 

30 
1 
0 
0 
 

100 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

43 
52 
0 

100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
จ ำนวน
(บริษทั) 

ร้อยละ 

บริษทัท่ำนไดใ้ชบ้ริกำร Krungsri CashLink ของ ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ จ ำกดั(มหำชน) หรือไม่ 

ใชบ้ริกำร  

 
 

35 

 
 

35 
ไม่ไดใ้ชบ้ริกำร 

รวม 

เปรียบเทียบระดบัควำมพึงพอใจของท่ำนต่อธนำคำรกรุงศรีฯกบั
ธนำคำรท่ีท่ำนใชบ้ริกำรมำกท่ีสุด 

พึงพอใจเท่ำกนั 

พึงพอใจกรุงศรีฯมำกกวำ่ 

พึงพอใจกรุงศรีฯนอ้ยกวำ่ 

รวม 

65 
100 

 
 

10 
8 

17 
35 

65 
100 

 
 

28.57 
22.86 
48.57 

100.00 
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ส่วนที ่3  ความพงึพอใจในการใช้บริการในด้านต่างๆ 
 

การศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการน าเสนอและวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานดา้นความ
แตกต่างในการให้คะแนนความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการก่อนการใช้บริการกบัหลงัการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) โดยใช้
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปร 2 กลุ่มด้วยค่าสถิติ t-Test ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 

สมมติฐานที่ 1: ความพึงพอใจก่อนการใช้บริการและหลังการใช้บริการมีผลต่อการให้
ระดบัคะแนนการใชบ้ริการ 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจก่อนการใชบ้ริการและหลงัการใชบ้ริการพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อประเภทบริการเรียกดูรายการเดินบญัชีก่อนการใช้บริการและหลงัการใช้บริการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยให้ระดบัคะแนนหลงัการใชบ้ริการมากกว่า
ระดบัคะแนนก่อนการใชบ้ริการ แสดงใหเ้ห็นวา่บริการเรียกดูรายการเดินบญัชี ลูกคา้ไดรั้บความพึง
พอใจในบริการท่ีไดรั้บมากกวา่ท่ีคาดหวงั เน่ืองจากขอ้มูลในรายการเดินบญัชีมีรายละเอียดครบตาม
ลูกคา้ตอ้งการ มีรูปแบบท่ีดูง่ายสบายตา นบัเป็นจุดแข็งในดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ดงันั้นควรมี
การโฆษณาส่ือให้ลูกคา้รับรู้หรือเป็นจุดขายท่ีเนน้ในตอนน าเสนอบริการให้ลูกคา้ ส าหรับประเภท
บริการอ่ืนๆ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัท่ีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งก่อนใชบ้ริการกบัหลงัการใชบ้ริการ 

 

ประเภทบริกำร 
ควำมพึงพอใจก่อนใชบ้ริกำร ควำมพึงพอใจหลงัใชบ้ริกำร สถิติทดสอบ 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ t 
ระดบั

นยัส ำคญั 
เรียกดูรำยกำรเดินบญัชี 36 8.19 0.624 36 9.28 1.003 -5.295 0.000* 
บริกำรจดัพิมพเ์ช็ค 14 8.29 1.069 14 8.36 0.745 -0.268 0.793 
บริกำรจดัพิมพเ์ช็คเร่งด่วน  14 8.21 0.975 14 8.21 0.699 0.000 1.000 
บริกำรโอนเงินอตัโนมติัเขำ้บญัชีกรุงศรี 15 8.33 0.816 15 8.27 0.799 0.323 0.751 
บริกำรโอนเงินอตัโนมติัเขำ้บญัชีต่ำงธนำคำร 15 8.47 0.834 15 8.40 0.910 0.323 0.751 
บริกำรจ่ำยเงินเดือน 15 8.20 0.862 15 8.33 0.900 -0.564 0.582 
บริกำรสั่งจ่ำยภำษีกรมสรรพำกรทำงอินเตอร์เน็ต 14 8.00 0.961 14 8.29 0.825 -1.000 0.336 
บริกำรสั่งจ่ำยภำษีศุลกำกรทำงอินเตอร์เน็ต 14 8.36 0.633 14 8.29 0.726 0.366 0.720 
บริกำรส่งใบหน้ีและช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 14 8.07 0.730 14 8.14 0.535 -0.366 0.720 
บริกำรเรียกเก็บเช็ค 14 8.29 0.611 14 8.07 0.829 1.147 0.272 
บริกำรหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมติั 14 8.21 0.893 14 8.14 0.770 0.249 0.807 
บริกำรรับช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร 14 8.14 0.949 14 8.21 0.893 -0.249 0.807 
บริกำรรับและขนส่งเงินสด 14 7.79 0.802 14 7.93 0.730 -0.520 0.612 
บริกำรบริหำรสภำพคล่องทำงบญัชี 14 8.29 0.825 14 8.00 0.679 1.472 0.165 
หมายเหตุ: *หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01   44 
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ส่วนที ่4  ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคล 

 

4.1)  ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ของกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด 6 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับดา้นช่องทางการให้บริการมีเพียงช่องทางเดียวท่ี
สามารถให้บริการได้ คือให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต จึงไม่ได้ท  าการศึกษา โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัโดยรวมดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความส าคญัมากท่ีสุดโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24 เม่ือ
พิจารณารายปัจจยั พบว่าทั้ง 4 ปัจจยัซ่ึงประกอบด้วย การ Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์
ธนาคารมีความสะดวก เวลาท่ีใช้ในการ Log-in เข้าใช้บริการมีความรวดเร็ว การแบ่งประเภท
ผูใ้ช้งานในระบบ ท าให้เกิดความปลอดภยั และคู่มือการใช้งานอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยมีความส าคญัมาก และมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.88 – 4.18 
นอกจากนั้นอีก 4 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว ระบบน่าเช่ือถือ
ไม่ล่มบ่อย ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัด้วย Token ในปัจจุบนัท่ีมีให้กบัผูอ้นุมติั
รายการ (Approver) และความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการได ้มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโดยมีความส าคญัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.40 – 4.44 ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านผลติภัณฑ์    
1.การ Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ธนาคารมีความ
สะดวก 

3.88 
 

0.624 มาก 

2.เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 4.14 0.667 มาก 
3.การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว 
4.ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
5.ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token  
ในปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) 
6.การแบ่งประเภทผูใ้ชง้านในระบบ ท าใหเ้กิดความปลอดภยั 
7.ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการ
ได ้
8.คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

4.40 
4.44 
4.40 

 
4.18 
4.43 
4.06 

0.586 
0.608 
0.550 

 
0.593 
0.607 
0.547 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวมด้านผลติภัณฑ์ 4.24  มากท่ีสุด 
 

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ  มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมี
ความส าคญัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.04 เม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่า อตัราค่าธรรมเนียม
บริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความเหมาะสมมีความส าคญัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียนอยู่ท่ี 
4.25 และ อีก 3 ปัจจยัมีความส าคญัในระดบัมากประกอบดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้บริการมี
ความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความเหมาะสม และอตัราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์
ความปลอดภัย (Token) มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉ ล่ียอยู่ระหว่าง 4.02-4.07 และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสมมีความส าคญัในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลด้านอตัราค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ    
9.อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.07 0.769 มำก 
10.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 4.02 0.752 มำก 
11.อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยั (Token) มีควำม
เหมำะสม 
12.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มีควำม
เหมำะสม 
13.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน (Collection) มี
ควำมเหมำะสม 

4.03 
 3.85 
4.25 

0.846 
0.539 
0.592 

มำก 
ปำนกลำง 
มำกท่ีสุด 

รวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 4.04  มำก 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความส าคญัระดบัมาก มีคะแนน
เฉล่ียอยู่ท่ี 4.16โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการ
เรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.26 และมี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และมี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผูท่ี้ถือบตัรATM ให้กบัพนักงานบริษทัท่ีใช้บริการจ่าย
เงินเดือนผา่นธนาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ซ่ึงทั้งสองปัจจยัมีความส าคญัในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D ระดบั
ควำมส ำคญั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
14.มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้
และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

4.06 0.694 มำก 

15.มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก ส ำหรับผูท่ี้ถือบัตรATM ให้กับ
พนกังำนบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร 

4.15 0.744 มำก 

16.มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

4.26 0.744 มำกท่ีสุด 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.16  มำก 
 

ดา้นพนกังาน พบว่าปัจจยัโดยรวมดา้นพนกังานท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความส าคญัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.19 โดยเม่ือพิจารณา
รายปัจจยัพบว่า Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมีความรู้ความสามารถแนะน าบริการได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ Client Service ให้ค  าปรึกษาท่ีดีในการแก้ไขปัญหาและการใช้งานมี
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.26 และ 4.29 ตามล าดบั และยงัพบว่าผูส้อนการใช้งาน
ระบบอยา่งเขา้ใจ และเต็มใจให้บริการ (Implementation) มีความส าคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.03 ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่7  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นพนกังาน 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านพนักงาน    
17.Cash Management Sales ผู ้แน ะน ำบ ริก ำร มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสม 

4.26 0.505 มำกท่ีสุด 
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ตารางที ่7  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
18. ผูส้อนกำรใช้งำนระบบอย่ำงเขำ้ใจ และเต็มใจ
ใหบ้ริกำร (Implementation) 

4.03 0.674 มำก 

19.Client Service ให้ค  ำปรึกษำท่ี ดีในกำรแก้ไข
ปัญหำและกำรใชง้ำน 

4.29 0.591 มำกท่ีสุด 

รวมด้านพนักงาน 4.19  มำก 
 

ดา้นกระบวนการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.38โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่าระยะเวลาไม่นานนับจากวนัท่ีสมคัรจน
สามารถใช้บริการไดมี้ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.56 และเอกสารในการสมคัรไม่
ยุง่ยากต่อการจดัเตรียมมีความส าคญัมาก และมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.19 ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่8  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านกระบวนการให้บริการ    
20.เอกสำรในกำรสมัครไม่ยุ่งยำกต่อกำร
จดัเตรียม 

4.19 0.662  มำก 

21.ระยะเวลำไม่นำนนับจำกวนัท่ีสมัครจน
สำมำรถใชบ้ริกำรได ้

4.56 0.671 มำกท่ีสุด 

รวมด้านกระบวนการให้บริการ 4.38  มำกท่ีสุด 
 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความส าคญัมาก มีคะแนนเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.77 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ทุกปัจจยัมีความส าคญัมาก ประกอบดว้ยรูปแบบการจดั
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วางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรมโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.84 ภาษาท่ีใช้ในระบบ เช่นเมนูของธุรกรรม
ต่างๆเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.51 และรูปภาพกราฟฟิค ท่ีใช้โฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสัน
เหมาะสมไม่ลายตา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.95 ดงัตารางท่ี 9 

 

ตารางที ่9  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
22.รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 3.84 0.692 มำก 
23.ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
24.รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใช้โฆษณำประชำสัมพันธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำยตำ 

3.51 
 

3.95 

0.643 
 

0.757 

มำก 
 

มำก 
รวมด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.77 0.778 มำก 
 

4.2)  ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าทีใ่ช้บริการกับธนาคารกรุงศรี
อยุธยาฯ และลูกค้าทีใ่ช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆ 

 

ส่วนที่ 1  การให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัโดยรวมดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ มีความส าคญัมากโดย
มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.14 เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่าทั้ง 5 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย การ Log-in เขา้
ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ธนาคารมีความสะดวก เวลาท่ีใช้ในการ Log-in เขา้ใช้บริการมีความ
รวดเร็ว การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว การแบ่งประเภทผูใ้ช้งานในระบบ ท าให้เกิด
ความปลอดภยั และคู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโดยมีความส าคญัมาก และมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.63 – 4.20 นอกจากนั้นอีก 3 ปัจจยัซ่ึง
ประกอบดว้ย ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีให้กบัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) และความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถ
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ใหบ้ริการได ้มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยมีความส าคญัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.31 – 
4.46 ดงัตารางท่ี 10 
 

ตารางที่ 10  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านผลติภัณฑ์    
1.การ Log-in เขา้ใช้บริการผา่นหน้าเวบ็ไซด์ธนาคารมีความ
สะดวก 

4.03 0.382 มาก 

2.เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 3.63 0.547 มาก 
3.การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว 
4.ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
5.ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) 
6.การแบ่งประเภทผูใ้ชง้านในระบบ ท าใหเ้กิดความปลอดภยั 
7.ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการ
ได ้
8.คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

4.20 
4.37 
4.46 

 
4.20 
4.31 
3.91 

0.584 
0.646 
0.611 

 
0.759 
0.631 
0.445 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวมด้านผลติภัณฑ์ 4.14  มาก 
 

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการ  มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการ
กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ มีความส าคญัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.17 เม่ือพิจารณารายปัจจยั
พบวา่ อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ความปลอดภยั 
(Token) มีความเหมาะสม และอตัราค่าธรรมเนียมบริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความ
เหมาะสมมีความส าคญัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 – 4.37 และ อีก 2 ปัจจยัมีความส าคญัใน
ระดบัมากประกอบดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้บริการมีความเหมาะสม และอตัรำค่ำธรรมเนียม
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บริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มีควำมเหมำะสม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.03 และ 3.91 ตามล าดบั ดงั
ตารางท่ี 11 
 

ตารางที่ 11  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯท่ีมี
อิทธิพลดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D ระดบัควำมส ำคญั 
ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ    
9.อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.03 0.382 มำก 
10.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 4.23 0.690 มำกท่ีสุด 
11.อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยั (Token) 

มีควำมเหมำะสม 
12.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) 
มีควำมเหมำะสม 
13.อัตรำค่ ำธรรม เนี ยมบ ริกำรกำรเรียก เก็บ เงิน 
(Collection) มีควำมเหมำะสม 

4.37 
 

3.91 
 

4.29 

0.646 
 

0.702 
 

0.710 

มำกท่ีสุด 
 

มำก 
 

มำกท่ีสุด 

รวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 4.17  มำก 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรี
อยธุยาฯ มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.39 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ ทุก
ปัจจยัมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยมี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.34 ส่วนมี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผูท่ี้ถือบตัรATM ให้กบัพนกังานบริษทัท่ีใช้บริการ
จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และมี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับ
บริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 ดงัตารางท่ี 
12 
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ตารางที่ 12  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D ระดบั
ควำมส ำคญั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
14.มี  Promotion ท ด ล อ ง ใ ช้ บ ริ ก ำ ร  โ ด ย ย ก เว้ น
ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

4.34 0.802 มำกท่ีสุด 

15.มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก ส ำหรับผูท่ี้ถือบตัรATM 
ให้กับพนักงำนบริษัทท่ีใช้บริกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำน
ธนำคำร 

4.26 0.780 มำกท่ีสุด 

16.มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียก
เก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

4.57 0.739 มำกท่ีสุด 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.39  มำกท่ีสุด 
 

ดา้นพนกังาน พบว่าปัจจยัโดยรวมดา้นพนกังานท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯมีความส าคญัมาก มี
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมี
ความรู้ความสามารถแนะน าบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ Client Service ให้ค  าปรึกษาท่ีดี
ในการแก้ไขปัญหาและการใช้งานมีความส าคัญมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.34 และ 4.23 
ตามล าดบั และยงัพบวา่ผูส้อนการใช้งานระบบอยา่งเขา้ใจ และเต็มใจให้บริการ (Implementation) 
มีความส าคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางที่ 13  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลดา้นพนกังาน 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านพนักงาน    
17.Cash Management Sales ผู ้แน ะน ำบ ริก ำร มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสม 

4.34 0.482 มำกท่ีสุด 

18. ผูส้อนกำรใช้งำนระบบอย่ำงเขำ้ใจ และเต็มใจ
ใหบ้ริกำร (Implementation) 

4.03 0.618 มำก 

19.Client Service ให้ค  ำปรึกษำท่ี ดีในกำรแก้ไข
ปัญหำและกำรใชง้ำน 

4.23 0.490 มำกท่ีสุด 

รวมด้านพนักงาน 4.20  มำก 
 

ดา้นกระบวนการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรี
อยุธยาฯ มีความส าคัญมาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.03 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่า ทั้ ง
เอกสารในการสมคัรไม่ยุง่ยากต่อการจดัเตรียม และระยะเวลาไม่นานนบัจากวนัท่ีสมคัรจนสามารถ
ใชบ้ริการไดมี้ความส าคญัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.86 และ 4.20 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 14 
 

ตารางที่ 14  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านกระบวนการให้บริการ    
20.เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 3.86 0.430 มำก 
21.ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำร 4.20 0.833 มำก 
รวมด้านกระบวนการให้บริการ 4.03  มาก 
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรี
อยุธยาฯ มีความส าคญัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.77 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่าทุกปัจจยัมี
ความส าคญัมาก ประกอบดว้ยรูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรมโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.14 ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 และรูปภาพกราฟ
ฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.63 ดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางที่ 15  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
22.รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 4.14 0.692 มำก 
23.ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
24.รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใช้โฆษณำประชำสัมพันธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำยตำ 

3.54 
3.63 

0.780 
0.690 

มำก 
มำก 

รวมด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.77  มำก 
 

ส่วนที่  2   ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ี มีผลต่อการเลือกใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆ 

 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัโดยรวมดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบักบัธนาคารอ่ืนๆมีความส าคญัมากท่ีสุดโดยมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.30 เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่าทั้ง 5 ปัจจยัซ่ึงประกอบดว้ย เวลาท่ีใช้ในการ 
Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว ระบบน่าเช่ือถือไม่
ล่มบ่อย ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ 
(Approver) และความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการได ้มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโดยมีความส าคญัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.37 – 4.51 นอกจากนั้นอีก 3 ปัจจยัซ่ึง
ประกอบดว้ย การ Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเวบ็ไซด์ธนาคารมีความสะดวก การแบ่งประเภท
ผูใ้ช้งานในระบบ ท าให้เกิดความปลอดภยั และคู่มือการใช้งานอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ด้วย
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ตนเองได ้มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยมีความส าคญัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.80 – 
4.17 ดงัตารางท่ี 16 
 

ตารางที่ 16  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ความส าคญั 
ด้านผลติภัณฑ์    
1.การ Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเวบ็ไซด์ธนาคารมีความ
สะดวก 

3.80 0.712 มาก 

2.เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 4.42 0.556 มากท่ีสุด 
3.การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว 
4.ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
5.ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัด้วย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) 
6.การแบ่งประเภทผูใ้ชง้านในระบบ ท าใหเ้กิดความปลอดภยั 
7.ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการ
ได ้
8.คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

4.51 
4.48 
4.37 

 
4.17 
4.49 
4.14 

0.562 
0.589 
0.517 
 
 0.486 
0.590 
0.583 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวมด้านผลติภัณฑ์ 4.30  มากท่ีสุด 
 

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการ  มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการ
กบัธนาคารอ่ืนๆ มีความส าคญัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.98 เม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ ทั้ง 4 
ปัจจยั คืออตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้บริการมีความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความ
เหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ความปลอดภัย (Token) มีความเหมาะสม และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสมมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.82 – 4.09 ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมบริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความ
เหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 17  
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ตารางที่ 17  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ    
9.อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 4.09 0.723 มำก 
10.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 3.91 0.765 มำก 
11.อัตรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภัย (Token) มี
ควำมเหมำะสม 
12.อัตรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มี
ควำมเหมำะสม 
13.อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน (Collection) 
มีควำมเหมำะสม 

3.85 
 

3.82 
 

4.23 

0.888 
 

0.429 
 

0.523 

มำก 
 

มำก 
 

มำกท่ีสุด 

รวมด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 3.98  มำก 
 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆ มี
ความส าคญัระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.92 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่าทุกปัจจยัคือ มี 
Promotion ทดลองใช้บริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก มี 
Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผูท่ี้ถือบตัร ATM 
ให้กบัพนกังานบริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร และมี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็ค
ส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher มีความส าคญัในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.91 – 3.94 ดงัตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 18  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D ระดบั
ควำมส ำคญั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
14.มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

3.91 0.579 มำก 

15.มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก ส ำหรับผูท่ี้ถือบตัรATM ให้กบั
พนกังำนบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร 

3.94 0.704 มำก 

16.มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บ
เช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

3.92 0.645 มำก 

รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.92  มำก 
 

ดา้นพนกังาน พบว่าปัจจยัโดยรวมดา้นพนกังานท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆมีความส าคญัมาก มีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี  4.19 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจัยพบว่า Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมีความรู้
ความสามารถแนะน าบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ Client Service ให้ค  าปรึกษาท่ีดีในการ
แก้ไขปัญหาและการใช้งานมีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 และ 4.32 ตามล าดบั 
และย ังพบว่าผู ้สอนการใช้งานระบบอย่างเข้าใจ และเต็มใจให้บริการ (Implementation) มี
ความส าคญัในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ดงัตารางท่ี 19 
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ตารางที่ 19  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นพนกังาน 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านพนักงาน    
17.Cash Management Sales ผู ้แนะน ำบ ริกำรมีควำม รู้
ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

4.22 0.515 มำกท่ีสุด 
 

18. ผู ้สอนกำรใช้งำนระบบอย่ำงเข้ำใจ  และเต็มใจ
ใหบ้ริกำร (Implementation) 

4.03 0.706 มำก 

19.Client Service ให้ค  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและ
กำรใชง้ำน 

4.32 0.640 มำกท่ีสุด 

รวมด้านพนักงาน 4.19  มำก 
 

ดา้นกระบวนการให้บริการ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมี
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.56 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ทั้งระยะเวลาไม่
นานนบัจากวนัท่ีสมคัรจนสามารถใชบ้ริการได ้และเอกสารในการสมคัรไม่ยุง่ยากต่อการจดัเตรียม
มีความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 และ 4.75 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 20 
 

ตารางที่ 20  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด 
ระดบัควำมคิดเห็น 

Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านกระบวนการให้บริการ    
20.เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 4.37 0.698 มำกท่ีสุด 
21.ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำร
ได ้

4.75 0.469 มำกท่ีสุด 

รวมด้านกระบวนการให้บริการ 4.56  มำกท่ีสุด 
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ  พบว่า ปัจจยัโดยรวมด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆมี
ความส าคญัมาก มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 โดยเม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่าทุกปัจจยัมีความส าคญั
มาก ซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรมโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 ภาษา
ท่ีใช้ในระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 และรูปภาพกราฟฟิค ท่ีใช้
โฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12 ดงัตารางท่ี 21 
 

ตารางที่ 21  ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด Mean S.D 
ระดบั

ควำมส ำคญั 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
22.รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 3.68 0.640 มำก 
23.ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
24.รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใช้โฆษณำประชำสัมพันธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำยตำ 

3.49 
4.12 

0.562 
0.740 

มำก 
มำก 

รวมด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.76  มำก 
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 สรุปความส าคัญ และความแตกต่างของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารอ่ืนๆ 
 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีระดบัความส าคญัแตกต่างกนั โดยดา้นผลิตภณัฑ์ลูกคา้ท่ีใช้บริการ
กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯให้ระดับความส าคญัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) แต่ลูกค้าท่ีใช้บริการกับ
ธนาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.30) ดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.39) แต่ลูกคา้ท่ีใช้
บริการกบัธนาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) ดา้นกระบวนการให้บริการ
ลูกคา้ท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯให้ระดบัความส าคญัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.03) แต่ลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.56) 
 

 ส าหรับดา้นท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนัคือ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 
พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 ซ่ึงมากกว่าลูกค้าท่ีใช้
บริการกับธนาคารอ่ืนๆท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และทั้ งสองปัจจยัมีระดับความส าคญัมาก ด้าน
พนกังาน พบวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ซ่ึงมากกวา่ลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และทั้งสองปัจจยัมีระดบัความส าคญัมาก ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ พบว่าลูกคา้ท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึง
มากกว่าลูกค้าท่ีใช้บริการกับธนาคารอ่ืนๆท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และทั้ งสองปัจจัยมีระดับ
ความส าคญัมาก 
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 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

 การศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการน าเสนอและวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานดา้นความ
แตกต่างในการให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อท่ีมีผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลท่ีใช้บริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และ
ธนาคารอ่ืนๆ ใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มดว้ยค่าสถิติ t-Test ใน
การทดสอบสมมุติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
 

 สมมติฐานข้อที่ 1  การใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใช้
บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ และธนาคารอ่ืนๆ มีผลต่อการให้ระดบัความส าคญัทางดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 
 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัแตกต่างกนัคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านอตัรา
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

 เม่ือพิจารณารายปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกค้านิติบุคคลกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองการ Log-in เขา้ใช้บริการผ่าน
หน้าเว็ปไซด์ธนาคารมีความสะดวก อัตราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความเหมาะสม อัตรา
ค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสม มี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดย
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก บริษทัท่ีใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่าน
ธนาคาร มี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผูท่ี้ถือบตัร
ATM ให้กับพนักงานบริษัท มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher และรูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม 
มากกวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆ 
 

 ส าหรับปัจจยัรายย่อยท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติ
บุคคลกบัธนาคารอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัมากกวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ คือ เวลา
ท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว เอกสาร
ในการสมคัรไม่ยุง่ยากต่อการจดัเตรียม ระยะเวลาไม่นานนบัจากวนัท่ีสมคัรจนสามารถใชบ้ริการได ้
รูปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา ดงัตารางท่ี 22 
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ตารางที่ 22  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลท่ีใชบ้ริการกบัธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาฯ และธนาคารอ่ืนๆ 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

ด้านผลติภณัฑ์ 
การ Log-in เขา้ใช้
บริการผา่น
หนา้เวป็ไซด์
ธนาคารมีความ
สะดวก 

35 4.03 0.382 65 3.80 0.712 2.090 0.039** 

เวลาท่ีใชใ้นการ 
Log-in เขา้ใช้
บริการมีความ
รวดเร็ว 

35 3.63 0.547 65 4.42 0.556 -
6.822 

0.000* 

การท ารายการแต่
ละรายการมีความ
รวดเร็ว 

35 4.20 0.584 65 4.51 0.562 -
2.545 

0.013** 

ระบบน่าเช่ือถือ
ไม่ล่มบ่อย 

35 4.37 0.646 65 4.48 0.589 -
0.826 

0.411 

ความมัน่ใจของ
ระบบรักษาความ
ปลอดภยัดว้ย 
Token ในปัจจุบนั
ท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติั
รายการ 
(Approver) 

35 4.46 0.611 65 4.37 0.517 0.760 0.449 

การแบ่งประเภท
ผูใ้ชง้านในระบบ 
ท าใหเ้กิดความ
ปลอดภยั 

35 4.20 0.759 65 4.17 0.486 0.246 0.806 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

ความหลากหลาย
ของประเภท
ธุรกรรมท่ี
สามารถใหบ้ริการ
ได ้

35 4.31 0.631 65 4.49 0.590 -
1.405 

0.163 

คู่มือการใชง้าน
อ่านเขา้ใจง่าย 
สามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเองได ้

35 3.91 0.445 65 4.14 0.583 -
2.148 

0.035** 

ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
อตัรา
ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้บริการมีความ
เหมาะสม 

35 4.03 0.857 65 4.09 0.723 -
0.394 

0.695 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการรายปีมี
ความเหมาะสม 

35 4.23 0.690 65 3.91 0.765 2.135 0.036** 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั (Token) 
มีความเหมาะสม 

35 4.37 0.646 65 3.85 0.888 3.388 0.001* 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการช าระ
เงิน (Payment) มี
ความเหมาะสม 

35 3.91 0.702 65 3.82 0.429 0.874 0.384 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการเรียก
เก็บเงิน 
(Collection) มี
ความเหมาะสม 

35 4.29 0.710 65 4.23 0.523 0.441 0.661 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มี Promotion 
ทดลองใชบ้ริการ 
โดยยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และ
ค่าธรรมเนียมราย
ปี ปีแรก 

35 4.34 0.802 65 3.91 0.579 2.836 0.006* 

บริษทัท่ีใชบ้ริการ
จ่ายเงินเดือนผา่น
ธนาคาร มี 
Promotion ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 
และค่าธรรมเนียม
รายปี ปีแรก 
ส าหรับผูท่ี้ถือ
บตัรATM ใหก้บั
พนกังานบริษทั 

35 4.26 0.780 65 3.94 0.704 2.015 0.048** 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

มี Promotion 
สะสมยอดน าฝาก
เช็คส าหรับบริการ
เรียกเก็บเช็ค 
(Cheque 
Collection) เพื่อ
แลก Gift 
Voucher 

35 4.57 0.739 65 3.92 0.645 4.371 0.000* 

ด้านพนักงาน 
Cash 
Management 
Sales ผูแ้นะน า
บริการมีความรู้
ความสามารถ
แนะน าบริการได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

35 4.34 0.482 65 4.22 0.515 1.207 0.230 

ผูส้อนการใชง้าน
ระบบอยา่งเขา้ใจ 
และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 
(Implementation) 

35 4.03 0.618 65 4.03 0.706 -
0.015 

0.988 

Client Service ให้
ค  าปรึกษาท่ีดีใน
การแกไ้ขปัญหา
และการใชง้าน 

35 4.23 0.490 65 4.32 0.640 -
0.761 

0.449 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
เอกสารในการ
สมคัรไม่ยุง่ยาก
ต่อการจดัเตรียม 

35 3.86 0.430 65 4.37 0.698 -
4.532 

0.000* 

ระยะเวลาไม่นาน
นบัจากวนัท่ี
สมคัรจนสามารถ
ใชบ้ริการได ้

35 4.20 0.833 65 4.75 0.469 -
3.635 

0.001* 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
รูปแบบการจดั
วางเมนูสะดวกใน
การท าธุรกรรม 

35 4.14 0.692 65 3.68 0.640 3.296 0.002* 

ภาษาท่ีใชใ้น
ระบบ เช่นเมนู
ของธุรกรรมต่างๆ
เขา้ใจง่าย 

35 3.54 0.780 65 3.49 0.562 0.373 0.710 

รูปภาพกราฟฟิค 
ท่ีใชโ้ฆษณา
ประชาสมัพนัธ์มี
สีสนัเหมาะสมไม่
ลายตา 

35 3.63 0.690 65 4.12 0.740 -
3.333 

0.001* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
  ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ส่วนที ่5  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนนิติบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนนิติบุคคลด้าน 
ประเภทของบริษทั รายไดต่้อปีของบริษทั และประเภทของธุรกิจกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ดว้ยค่าสถิติไควส์แควร์ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

สมมติฐานที่ 1:  ความถี่ในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคล 
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนนิติบุคคล 
 

ผลการศึกษาพบว่าความถ่ีในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์
ประเภทของธุรกิจ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริษทัและรายไดต่้อปีของบริษทั ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 23 
 

ตารางที ่23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้
นิติบุคคล กบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ค่ำ Chi-square  ค่ำ p-value 

ประเภทของบริษทั 3.540 0.739 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 3.534 0.316 

ประเภทของธุรกิจ 58.376 0.024** 
หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติบุคคล 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กบัประเภทของธุรกจิ 

 

ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืม จะมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-5 คร้ังต่อ
เดือนมากกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืน และธุรกิจประเภทการคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีกจะมีความถ่ีในการใชบ้ริการ 
6-10 คร้ังต่อเดือนมากกว่าธุรกิจประเภทอ่ืน ส าหรับธุรกิจประเภทเกษตรกรรม จะมีความถ่ีในการ
ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไปมากกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืน สรุปไดว้า่ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความถ่ี
ในการใชบ้ริการเม่ือเทียบกบัภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 24 
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ตารางที ่24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้
นิติบุคคล กบัประเภทของธุรกิจ 

 

ประเภทของธุรกิจ ควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำรต่อเดือน รวม 1-5 คร้ัง 6-10 คร้ัง 11 คร้ังข้ึนไป 
ยานยนต/์ขนส่ง  3 

(37.5) 
5 

(62.5) 
0 

(0) 
8 

(100.0) 
สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 6 

(100) 
0 

(0) 
0 

(0) 
6 

(100) 
ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

1 
(50.0) 

1 
(50.0) 

0 
(0) 

2 
(100) 

โทรคมนาคม 4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

0 
(0) 

6 
(100) 

การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 3 
(25.0) 

8 
(66.7) 

1 
(8.3) 

12 
(100) 

เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 5 
(83.3) 

1 
(16.7) 

0 
(0) 

6 
(100) 

เกษตรกรรม  0 
(0) 

6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

8 
(100) 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 10 
(58.8) 

7 
(41.2) 

0 
(0) 

17 
(100) 

ส่ิงทอ 0 
(0) 

3 
(75.0) 

1 
(25.0) 

4 
(100) 

อิเล็กทรอนิกส์ 5 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5 
(100) 

ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 6 
(75.0) 

1 
12.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 5 
(62.5) 

3 
(37.5) 

0 
(0) 

8 
(100) 

พลาสติก 3 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(100) 

อสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 2 
(28.6) 

4 
(57.1) 

1 
(14.3) 

7 
(100) 
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สมมติฐานที่ 2:  ช่องทางที่เข้าใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนนิติบุคคล 

 

ผลการศึกษาพบวา่ช่องทางท่ีเขา้ใชง้านเป็นประจ าในการบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริษทัและประเภทของธุรกิจแต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อปี
ของบริษทั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตารางท่ี 25 
 

ตารางที่ 25  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางท่ีเขา้ใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ค่ำ Chi-square  ค่ำ p-value 

ประเภทของบริษทั 11.184 0.004* 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 0.479 0.489 

ประเภทของธุรกิจ 45.331 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางที่เข้าใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัประเภทของบริษัท 

 

ผลการศึกษาพบว่าทั้งบริษทัมหาชน บริษทัจ ากดั และห้างหุ้นส่วนจ ากดัมีการเขา้ใช้งาน
ผา่นคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook โดยส่วนมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่อาจจะยงัไม่มีความจ าเป็น
ในการพัฒนาช่องทางการเข้าใช้งานผ่าน Tablet/Mobile Phone เป็นแบบ Application เน่ืองจาก
ลูกคา้ยงัใหค้วามส าคญักบัช่องทางน้ีไม่มาก ยงัมีการใชง้านผา่นช่องทางน้ีนอ้ยอยู ่ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที่ 26  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางท่ีเขา้ใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัประเภทของบริษทั 

 

ประเภทของบริษทั 
ช่องทำงท่ีเขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำ 

รวม 
คอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook Tablet/Mobile Phone 

บริษทัมหำชน 18 
(81.8) 

4 
(18.2) 

22 
(100) 

บริษทัจ ำกดั  73 
(98.6) 

1 
(1.4) 

74 
(100) 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 3 
(75.0) 

1 
(25.1) 

4 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางที่เข้าใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิก ส์ 
ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัประเภทของธุรกจิ 

 

ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจโดยส่วนมากเขา้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook 
เพียงอย่างเดียว ยกเวน้ธุรกิจประเภท สถาบันการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร เกษตรกรรม  และ
ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง จะเขา้ใชง้านผ่านทั้งคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook และ Tablet/Mobile 
Phone สรุปไดว้า่ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางท่ีเขา้ใชง้านเป็นประจ า เม่ือเทียบกบัภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 27 
 

ตารางที่ 27  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางท่ีเขา้ใช้งานเป็นประจ าในการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทของธุรกิจ 
ช่องทำงท่ีเขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำ 

รวม คอมพิวเตอร์บุคคล 
(PC)/Notebook 

Tablet/Mobile 
Phone 

ยานยนต/์ขนส่ง  8 
(100) 

0 
(0) 

8 
(100.0) 

สถาบันการเงิน อ่ืนๆท่ีไม่ใช่
ธนาคาร 

2 
(33.3) 

4 
(66.7) 

6 
(100) 
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ตารางที ่27  (ต่อ) 
 

ประเภทของธุรกิจ 
ช่องทำงท่ีเขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำ 

รวม คอมพิวเตอร์บุคคล 
(PC)/Notebook 

Tablet/Mobile 
Phone 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

2 
(100) 

0 
(0) 

2 
(100) 

โทรคมนาคม 6 
(100) 

0 
(0) 

6 
(100) 

การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 12 
(100) 

0 
(0) 

12 
(100) 

เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 6 
(100) 

0 
(0) 

6 
(100) 

เกษตรกรรม  7 
(87.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 17 
(100) 

0 
(0) 

17 
(100) 

ส่ิงทอ 4 
(100) 

0 
(0) 

4 
(100) 

อิเล็กทรอนิกส์ 5 
(100) 

0 
(100) 

5 
(100) 

ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 7 
(87.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

ปิ โ ต ร เลี ย ม /น ้ า มั น /ก๊ า ซ /
พลงังาน 

8 
(100) 

0 
(0) 

8 
(100) 

พลาสติก 3 
(100) 

0 
(0) 

3 
(100) 

อสั งห า ริมท รัพ ย์ /โรงแรม /
บริการ 

7 
(100) 

0 
(0) 

7 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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สมมติฐานที่ 3:  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนนิติบุคคล 

 

ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์มี
ความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อปีของบริษทั และประเภทของธุรกิจแต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประเภท
ของบริษทั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตารางท่ี 28 

 

ตารางที่  28  ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ค่ำ Chi-square  ค่ำ p-value 

ประเภทของบริษทั 9.705 0.138 
รำยไดต่้อปีของบริษทั 13.095 0.004* 

ประเภทของธุรกิจ 70.808 0.001* 

หมายเหตุ: *หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกค้านิติบุคคลกบัรายได้ต่อปีของบริษัท 

 

ผลการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มลูกคา้มีแผนกการเงิน/บญัชีของบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ แต่ต่างกนัท่ีบริษทัใหญ่จะให้ความส าคญักบัแผนกบุคคลเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ย โดยเฉพาะในการใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนพนกังาน สรุปไดว้า่รายไดต่้อปีของ
บริษทัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจของผูมี้อิทธิพลต่อการใช้บริการ เม่ือเทียบกบัภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที่  29  ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัรายไดต่้อปีของบริษทั 
 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำร 

รวม 
ประธำน
บริษทั 

กรรมกำร
บริษทั 

แผนกกำรเงิน/
บญัชี 

ของบริษทั 

อ่ืนๆ 
แผนกบุคคล 

1,000 ลำ้นบำท ข้ึนไป
  

4 
(7.5) 

15 
(28.3) 

22 
(41.5) 

12 
(22.6) 

53 
(100) 

นอ้ยกวำ่ 1,000 ลำ้น
บำท 

3 
(6.4) 

14 
(29.8) 

30 
(63.8) 

0 
(0) 

47 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกค้านิติบุคคลกบัประเภทของธุรกจิ 
 

ผลการศึกษาพบวา่เกือบทุกประเภทธุรกิจให้ความส าคญักบัแผนกการเงิน/บญัชีของบริษทั
เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ยกเวน้ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมท่ีให้ความส าคญักับ
ประธานบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด และธุรกิจประเภท ยานยนต์/
ขนส่ง โทรคมนาคม ส่ิงทอ และก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้างท่ีให้ความส าคญักบักรรมการบริษทัเป็นผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด ส่วนธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการให้
ความส าคญักบัแผนกบุคคลของบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด สรุปไดว้า่
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจของผูมี้อิทธิพลต่อการใช้บริการ เม่ือเทียบกบัภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 30 
 

ตารางที่  30  ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

รวม ประธาน
บริษทั 

กรรมการ
บริษทั 

การเงิน/
บญัชีบริษทั 

อ่ืนๆ 

ยานยนต/์ขนส่ง  1 
(12.5) 

4 
(50.0) 

3 
(37.5) 

0 
(0) 

8 
(100.0) 
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ตารางที ่30  (ต่อ) 
 

ประเภทของธุรกิจ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

รวม ประธาน
บริษทั 

กรรมการ
บริษทั 

การเงิน/บญัชี
บริษทั 

อ่ืนๆ 

สถาบันการเงิน อ่ืนๆท่ีไม่ใช่
ธนาคาร 

0 
(0) 

1 
(16.7) 

4 
(66.7) 

1 
(16.7) 

6 
(100) 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

0 
(0) 

1 
(50.0) 

1 
(50.0) 

0 
(0) 

2 
(100) 

โทรคมนาคม 0 
(0) 

4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

0 
(0) 

6 
(100) 

การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 2 
(16.7) 

3 
(25.0) 

6 
(50.0) 

1 
(8.3) 

12 
(100) 

เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 0 
(0) 

1 
(16.7) 

5 
(83.3) 

0 
(0) 

6 
(100) 

เกษตรกรรม 4 
(50.0) 

2 
(25.0) 

2 
(25.0) 

0 
(0) 

8 
(100) 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 0 
(0) 

4 
(23.5) 

10 
(58.8) 

3 
(17.6) 

17 
(100) 

ส่ิงทอ 0 
(0) 

3 
(75.0) 

1 
(25.0) 

0 
(0) 

4 
(100) 

อิเลก็ทรอนิกส์ 0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(80.0) 

1 
(20.0) 

5 
(100) 

ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 0 
(0) 

4 
(50.0) 

3 
(37.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 0 
(0) 

0 
(0) 

8 
(100.0) 

0 
(0) 

8 
(100) 

พลาสติก 0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(33.3) 

2 
(66.7) 

3 
(100) 

อสั งห าริมท รัพ ย์ /โรงแรม /
บริการ 

0 
(0) 

  2 
(28.6) 

2 
(28.6) 

3 
(42.9) 

7 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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สมมติฐานที่ 4:  ช่องทางที่ธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใช้บริการธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนนิติบุคคล 
 

ผลการศึกษาพบว่าช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบัทั้งประเภทของบริษทั รายไดต่้อปีของบริษทั และประเภทของ
ธุรกิจ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตารางท่ี 31 
 

ตารางที ่31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใชบ้ริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ค่ำ Chi-square  ค่ำ p-value 

ประเภทของบริษทั 24.324 0.000* 
รายไดต่้อปีของบริษทั 13.453 0.001* 

ประเภทของธุรกิจ 55.492 0.001* 

หมายเหตุ: *หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางที่ธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใช้บริการธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัประเภทของบริษัท 
 

ผลการศึกษาพบวา่บริษทัมหาชนให้ความสนใจผ่านวารสารการเงินการธนาคารมากท่ีสุด 
และ เวปไซตข์่าวสารต่างๆรองลงมา ส่วนบริษทัจ ากดัให้ความสนใจผา่นอีเมลลม์ากท่ีสุด รองลงมา
คือเวปไซต์ ข่าวสารต่างๆและอีเมลล์ 2 ช่องทางพอๆกนั และห้างหุ้นส่วนจ ากดัให้ความสนใจผ่าน
เวปไซตข์่าวสารต่างๆ เพียงอยา่งเดียว สรุปไดว้า่ประเภทของบริษทัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางท่ี
ธนาคารจะส่ือสาร Campaign เม่ือเทียบกบัภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 32 
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ตารางที ่32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใชบ้ริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กบัประเภทของ
บริษทั 
 

ประเภทของบริษทั 
ช่องทำงท่ีธนำคำรจะส่ือสำร Campaign 

รวม วำรสำรกำรเงินกำร
ธนำคำร 

เวปไซตข์่ำวสำรต่ำงๆ อีเมลล ์

บริษทัมหำชน 12 
(54.5) 

10 
(45.5) 

0 
(0) 

22 
(100) 

บริษทัจ ำกดั  20 
(27.0) 

20 
(27.0) 

34 
(45.9) 

74 
(100) 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 0 
(0) 

4 
(100) 

0 
(0) 

4 
(1000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางที่ธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใช้บริการธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัรายได้ต่อปีของบริษัท 
 

ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ล้านบาท ข้ึนไปให้ความสนใจ
ผ่านช่องทางอีเมลล์มากท่ีสุด รองลงมาคือวารสารการเงินการธนาคาร และเวปไซต์ข่าวสารต่างๆ 
ตามล าดบั ส่วนบริษทัท่ีมีรายได้ต่อปีของบริษทั น้อยกว่า 1,000 ลา้นบาท ให้ความสนใจผ่านเวป
ไซตข์่าวสารต่างๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือวารสารการเงินการธนาคาร และอีเมลล์ตามล าดบั สรุปได้
วา่รายไดต่้อปีของบริษทัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign เม่ือเทียบกบั
ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 33 
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ตารางที ่33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใชบ้ริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัรายไดต่้อปีของบริษทั 
 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 
ช่องทำงท่ีธนำคำรจะส่ือสำร Campaign 

รวม วำรสำรกำรเงินกำร
ธนำคำร 

เวปไซตข์่ำวสำรต่ำงๆ อีเมลล ์

1,000 ลำ้นบำท ข้ึน
ไป  

16 
(30.2) 

11 
(20.8) 

26 
(49.1) 

53 
(100) 

นอ้ยกวำ่ 1,000 ลำ้น
บำท  

16 
(34.0) 

23 
(27.0) 

8 
(17.0) 

47 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางที่ธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใช้บริการธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัประเภทของธุรกจิ 
 

ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจประเภทเกษตรกรรมให้ความสนใจผ่านช่องทางวารสารการเงิน
การธนาคารมากกวา่ธุรกิจอ่ืน ส่วนธุรกิจประเภท เวชภณัฑ์/โรงพยาบาลให้ความสนใจผา่นช่องทาง
เวปไซตข์่าวสารต่างๆมากกวา่ธุรกิจอ่ืน ส าหรับธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืมให้ความสนใจผา่น
ช่องทางอีเมลล์มากกวา่ธุรกิจอ่ืน สรุปไดว้า่ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางท่ีธนาคาร
จะส่ือสาร Campaign เม่ือเทียบกบัภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 34 
 

ตารางที ่34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางท่ีธนาคารจะส่ือสาร Campaign ในการใชบ้ริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทของธุรกิจ 
ช่องทำงท่ีธนำคำรจะส่ือสำร Campaign 

รวม วำรสำรกำรเงินกำร
ธนำคำร 

เวปไซต์
ข่ำวสำรต่ำงๆ 

อีเมลล ์

ยานยนต/์ขนส่ง 5 
(62.5) 

3 
(37.5) 

0 
(0) 

8 
(100.0) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ตารางที ่34  (ต่อ) 
 

ประเภทของธุรกิจ 
ช่องทำงท่ีธนำคำรจะส่ือสำร Campaign 

รวม วำรสำรกำรเงินกำร
ธนำคำร 

เวปไซตข่์ำวสำร
ต่ำงๆ 

อีเมลล ์

สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 0 
(0) 

4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

6 
(100) 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

1 
(50.0) 

1 
(50.0) 

0 
(0) 

2 
(100) 

โทรคมนาคม 3 
(50.0) 

0 
(0) 

3 
(50.0) 

6 
(100) 

การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 4 
(33.3) 

3 
(25.0) 

5 
(41.7) 

12 
(100) 

เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 0 
(0) 

5 
(83.3) 

1 
(16.7) 

6 
(100) 

เกษตรกรรม  7 
(87.5) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

8 
(100) 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 5 
(29.4) 

4 
(23.5) 

8 
(41.7) 

17 
(100) 

ส่ิงทอ 4 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(100) 

อิเลก็ทรอนิกส์ 1 
(20.0) 

1 
(20.0) 

3 
(60.0) 

5 
(100) 

ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 0 
(0) 

4 
(50.0) 

4 
(50.0) 

8 
(100) 

ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 1 
(12.5) 

5 
(62.5) 

2 
(66.7) 

8 
(100) 

พลาสติก 1 
(33.3) 

0 
(0) 

2 
(66.7) 

3 
(100) 

อสงัหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 0 
(0) 

3 
(42.9) 

4 
(57.1) 

7 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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สมมติฐานที่ 5:  การเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติ
บุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนนิติบุคคล 

 

ผลการศึกษาพบวา่การเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้
นิติบุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อปีของบริษทั และ
ประเภทของธุรกิจแต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของบริษทั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงั
ตารางท่ี 35 
 

ตารางที ่35  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) กบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนนิติบุคคล ค่ำ Chi-square  ค่ำ p-value 

ประเภทของบริษทั 0.346 0.841 
รำยไดต่้อปีของบริษทั 16.094   0.000* 

ประเภทของธุรกิจ 26.826     0.013** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
   ** หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติ
บุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กบัรายได้ต่อปีของบริษัท 
 

ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีมีรายได้ต่อปีของบริษทั 1,000 ล้านบาท ข้ึนไป ส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กบัธนาคารอ่ืนๆมากกว่า ส่วนบริษทัท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทั
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาทจะเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯมากกวา่ รองลงมาคือธนาคาร
ไทยพาณิชยฯ์ และธนาคารกสิกรไทยฯ ตามล าดบั สรุปไดว้่ารายไดต่้อปีของบริษทัท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีฯ เม่ือเทียบกบัภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงั
ตารางท่ี 36 
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ตารางที ่36  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) กบัประเภทรายไดต่้อปีของบริษทั 

 

รำยไดต่้อปีของบริษทั 
กำรเลือกใชบ้ริกำร 

รวม 
ใชบ้ริกำร ไม่ใชบ้ริกำร 

1,000 ลำ้นบำท ข้ึนไป 9 
(17.0) 

44 
(83.0) 

53 
(100) 

นอ้ยกวำ่ 1,000 ลำ้นบำท 26 
(55.3) 

21 
(44.7) 

47 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติ
บุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กบัประเภทของธุรกจิ 

 

ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจประเภทสถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคารจะเลือกใช้บริการกบั
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯมากกวา่กลุ่มอ่ืน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีด าเนินธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืมจะ
เลือกไม่ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯมากกวา่กลุ่มอ่ืน สรุปไดว้า่ประเภทของธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการเลือกใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เม่ือเทียบกบัภาพรวมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ดงัตารางท่ี 37 
 

ตารางที ่37  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) กบัประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ 
กำรเลือกใชบ้ริกำร 

รวม 
ใชบ้ริกำร ไม่ใชบ้ริกำร 

ยานยนต/์ขนส่ง 2 
(25.0) 

6 
(75.0) 

8 
(100.0) 

สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 5 
(83.3) 

1 
(16.7) 

6 
(100) 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

0 
(0) 

2 
(100) 

2 
(100) 

โทรคมนาคม 4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

6 
(100) 
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ตารางที ่37  (ต่อ) 
 

ประเภทของธุรกิจ 
กำรเลือกใชบ้ริกำร 

รวม 
ใชบ้ริกำร ไม่ใชบ้ริกำร 

การคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 3 
(25.0) 

9 
(75.0) 

12 
(100) 

เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

6 
(100) 

เกษตรกรรม  1 
(12.5) 

7 
(87.5) 

8 
(100) 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 1 
(5.9) 

16 
(94.1) 

17 
(100) 

ส่ิงทอ 0 
(0) 

4 
(100) 

4 
(100) 

อิเล็กทรอนิกส์ 2 
(40.0) 

3 
(60.0) 

5 
(100) 

ก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 4 
(50.0) 

4 
(50.0) 

8 
(100) 

ปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 4 
(50.0) 

4 
(50.0) 

8 
(100) 

พลาสติก 1 
(33.3) 

2 
(66.7) 

3 
(100) 

อสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 4 
(57.1) 

3 
(42.9) 

7 
(100) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

โดยสามารถสรุป  ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บ ริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนนิติบุคคล ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้นประเภทของธุรกิจ
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลรองลงมาไดแ้ก่ รายไดต่้อปีของบริษทั ส่วนประเภทของบริษทันั้นมีผลต่อ
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พฤติกรรมต่างๆ ในใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลนอ้ยท่ีสุด ดงัตาราง
ท่ี 38 
 

ตารางที่ 38  ตารางสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนนิติบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
/ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประเภทของบริษทั รำยไดต่้อปีของ
บริษทั 

ประเภทของ
ธุรกิจ 

ควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำร    
ช่องทำงท่ีเขำ้ใชง้ำนเป็นประจ ำ    
ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใช้
บริกำร 

   

ช่องทำงท่ีธนำคำรจะส่ือสำร 
Campaign 

   

กำรเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริกำร    
 

ส่วนที ่6  การทดสอบระดับความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัตาม
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังาน ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ดว้ยการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่ากลาง
ระหว่างประชากรโดยการวิเคราะห์ผ่านค่าความแปรปรวน(Analysis of Variance: ANOVA) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

สมมติฐานที่  1:  ความถี่ในการใช้งานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

ผลการศึกษาพบวา่ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ และดา้นพนกังานในบางหวัขอ้ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพนั้นมีความสัมพนัธ์ทุกหวัขอ้แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ในกระบวนการให้บริการ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 39 
 

ตารางที่ 39  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
ดำ้นผลิตภณัฑ์   

กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวบ็ไซดธ์นำคำรมีควำม
สะดวก 

0.825 0.441 

เวลำท่ีใชใ้นกำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรมีควำมรวดเร็ว 5.131 0.008* 
กำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรมีควำมรวดเร็ว 
ระบบน่ำเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
ควำมมัน่ใจของระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 
กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบ ท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรได ้
คู่มือกำรใชง้ำนอ่ำนเขำ้ใจง่ำย สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

0.777 
0.738 
0.551 

 
1.127 
5.636 
3.865 

0.463 
0.481 

0.005* 
 

0.328 
0.005* 

0.024** 
ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร   

อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงินมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงินมีควำมเหมำะสม 

1.795 
0.197 
0.119 

12.061 
0.062 

0.172 
0.821 
0.888 

0.000* 
0.940 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด   
มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

3.744 
 

0.027** 
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ตารางที ่39  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียม
รำยปี ปีแรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังำนของบริษทัท่ีใชบ้ริกำร
จ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร 
มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บ
เช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

ดำ้นพนกังำน 
Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบอยำ่งเขำ้ใจ และเตม็ใจใหบ้ริกำร 
(Implementation) 
Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรใช้
งำน 

ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร 
เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 
ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได ้

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 
รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 
ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 

รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำย
ตำ 

9.587 
 
 

3.082 
 
 

2.296 
 

3.822 
 

0.489 
 

2.565 
1.147 

 
7.779 
4.373 

11.962 

0.000* 
 
 

0.050** 
 
 

0.106 
 

0.025** 
 

0.615 
 

0.082 
0.322 

 
0.001* 

0.015** 
0.000** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

   ** หมายถึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการใช้บริการกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

 

ผลการศึกษา พบวา่ บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองเวลาท่ีใช้ในการ Log-in เข้าใช้บริการมีความรวดเร็วมากท่ีสุดท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.37 
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รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 และ
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการใช้บริการกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้ เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็วพบวา่ บริษทัท่ีมีความถ่ีใน
การเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัเร่ืองเวลาท่ีใช้ในการ Log-in เขา้ใช้บริการมีความ
รวดเร็วมากท่ีสุด โดยอีก 2 กลุ่มให้ความส าคญัไม่ต่างกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตาราง
ท่ี 40 
 

ตารางที่ 40  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 
 

ด้ำนผลิตภัณฑ์: 
เวลำท่ีใช้ในกำร 
Log-in เ ข้ ำ ใ ช้
บ ริกำรมีควำม
รวดเร็ว 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน -0.347 0.011** 
(4.02) 11 คร้ังข้ึนไป 0.352 0.205 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน 0.347 0.011** 
(4.37) 11 คร้ังข้ึนไป  0.699 0.014** 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.352 0.205 
(3.67) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.699 0.014** 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
     ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 
ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั

เร่ืองความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัด้วย Token ในปัจจุบนัท่ีมีให้กบัผูอ้นุมติัรายการ 
มากท่ีสุดท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.53 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/
เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.32 และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.83 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ในหัวข้อ ความมั่นใจของระบบรักษาความปลอดภัยด้วย Token ในปัจจุบันท่ีมีให้กับผูอ้นุมัติ
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รายการ พบว่า บริษัทท่ีมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้
ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อย
กวา่อีก 2 กลุ่ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 41 
 

ตารางที่ 41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภณัฑ์ ในหัวข้อ ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัด้วย Token ในปัจจุบันท่ีมี
ใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ 
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์: 
ควำมมัน่ใจของ
ระบบรักษำ

ควำมปลอดภยั
ดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมี
ใหก้บัผูอ้นุมติั

รำยกำร 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.211 0.057 
(4.53) 11 คร้ังข้ึนไป 0.695 0.003* 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.211 0.057 
(4.32) 11 คร้ังข้ึนไป  0.484 0.038** 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.695 0.003* 
(3.83) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.484 0.038** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบวา่ บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการไดม้ากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.51 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.45 
และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
ในหัวขอ้ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถให้บริการไดพ้บว่า บริษทัท่ีมีความถ่ีใน
การเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่บริษทัท่ีมีความถ่ี
ในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 ดงัตารางท่ี 42 
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ตารางที ่42  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดำ้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรได ้

 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบวา่ บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองคู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.15 
รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.06 และ
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ในหวั ขอ้คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้พบวา่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการ
เขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่บริษทัท่ีมีความถ่ีใน
การเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อยกวา่อีก 2 กลุ่ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
ดงัตารางท่ี 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำ้นผลิตภณัฑ์: 
ควำมหลำก 
หลำยของ

ประเภทธุรกรรม
ท่ีสำมำรถ
ใหบ้ริกำรได ้

 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน -0.059 0.624 
(4.45) 11 คร้ังข้ึนไป 0.786 0.002* 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน 0.059 0.624 
(4.51) 11 คร้ังข้ึนไป  0.846 0.001* 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.786 0.002* 
(3.67) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.846 0.001* 
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ตารางที่ 43  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์: 
คู่มือกำรใชง้ำน
อ่ำนเขำ้ใจง่ำย 
สำมำรถเรียนรู้
ดว้ยตนเองได ้

 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน -0.090 0.419 
(4.06) 11 คร้ังข้ึนไป 0.557 0.017** 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน 0.090 0.419 
(4.15) 11 คร้ังข้ึนไป  0.646 0.007* 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.557 0.017** 
(3.50) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.646 0.007* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของบริษัทกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 4.00 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.78 และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.00 ตามล าดบั 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านอตัรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในหัวขอ้ อตัราค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความ
เหมาะสมพบว่า บริษัทท่ีมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้
ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อย
กวา่อีก 2 กลุ่ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 44 
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ตารางที่ 44  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในหวัขอ้อตัราค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มี
ความเหมาะสม 
 

ดำ้นอตัรำค่ำ 
ธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร: อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
บริกำรกำรช ำระ
เงิน (Payment) มี
ควำมเหมำะสม 

 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.220 0.033** 
(4.00) 11 คร้ังข้ึนไป 1.000 0.000* 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.220 0.033** 
(3.78) 11 คร้ังข้ึนไป  0.780 0.000* 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -1.000 0.000* 
(3.00) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.780 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของบริษัทกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองมี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.23 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.90 และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของบริษทักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในหัวข้อมี Promotion ทดลองใช้บริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก พบวา่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไปให้ความส าคญั
ไม่ต่างจากกลุ่มอ่ืน ส่วนบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ใหค้วามส าคญัมากกวา่
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ดงัตารางท่ี 45 
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ตารางที่ 45  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาดหัวขอ้มี Promotion ทดลองใช้บริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก 
 

ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด: มี 
Promotion 

ทดลองใชบ้ริกำร 
โดยยกเวน้ค่ำ 
ธรรมเนียม แรก

เขำ้และ
ค่ำธรรมเนียมรำย

ปี ปีแรก 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.324 0.023** 
(4.23) 11 คร้ังข้ึนไป 0.560 0.057 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.324 0.023** 
(3.90) 11 คร้ังข้ึนไป  0.236 0.426 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.560 0.057 
(3.67) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.236 0.426 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองมี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกบัตร ATM ให้กับ
พนกังานของบริษทัท่ีใช้บริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.23 รองลงมาเป็น
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.95 และบริษทัท่ีมี
ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.00 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของบริษทักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้มี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
บตัร ATM ให้กบัพนกังานของบริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร พบวา่บริษทัท่ีมีความถ่ี
ในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้
ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญั
นอ้ยท่ีสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 46 
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ตารางที่ 46  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาดหวัขอ้มี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปี
แรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังานของบริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร 
 

ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด:มี 

Promotion ยกเวน้
ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้
และค่ำธรรมเนียมรำย
ปี ปีแรกบตัร ATM 
ใหก้บัพนกังำนของ
บริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำย
เงินเดือนผำ่นธนำคำร 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.294 0.042** 
(4.25) 11 คร้ังข้ึนไป   1.245 0.000* 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.294 0.042** 
(3.95) 11 คร้ังข้ึนไป 0.951 0.002* 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -1.245 0.000* 
(3.00) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.951 0.002* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองมี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก 
Gift Voucher ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.30 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 
คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของบริษทักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque 
Collection) เพื่อแลก Gift Voucher พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือนให้
ความส าคญัมากกว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึน ส่วนบริษทัท่ีมีความถ่ีในการ
เขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน นั้นให้ความส าคญัไม่ต่างจากกลุ่มอ่ืน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ดงัตารางท่ี 47 
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ตารางที่ 47  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาดหัวขอ้มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 
 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด:มี 

Promotion สะสม
ยอดน าฝากเช็ค

ส าหรับบริการเรียก
เก็บเช็ค (Cheque 

Collection) เพื่อแลก 
Gift Voucher 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.277 0.070 
(4.30) 11 คร้ังข้ึนไป   0.635 0.046** 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.277 0.070 
(4.02) 11 คร้ังข้ึนไป 0.358 0.264 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.635 0.046** 
(3.67) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.358 0.264 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของบริษัทกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองผู ้สอนการใช้งานระบบ (Implementation) สอนอย่างเข้าใจและเต็มใจให้บริการ ท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.11 รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.02 และบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.33 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน
ในหัวข้อ ผูส้อนการใช้งานระบบ (Implementation) สอนอย่างเขา้ใจและเต็มใจให้บริการ พบว่า
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัไม่ต่างกนั 
แต่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 48 
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ตารางที่ 48  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านพนักงานในหัวข้อ ผูส้อนการใช้งานระบบ (Implementation) สอนอย่างเข้าใจและเต็มใจ
ใหบ้ริการ 
 

ดำ้นพนกังำน:ผูส้อน
กำรใชง้ำนระบบ
(Implementation) 

สอนอยำ่งเขำ้ใจ และ
เตม็ใจใหบ้ริกำร 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.089 0.516 
(4.11) 11 คร้ังข้ึนไป   0.780 0.007* 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.089 0.516 
(4.02) 11 คร้ังข้ึนไป 0.691 0.018** 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.780 0.007* 
(3.33) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.691 0.018** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของบริษัทกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองรูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรมมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.06 รองลงมา
เป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 และบริษทัท่ีมี
ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ในหัวขอ้รูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม พบวา่บริษทัท่ีมีความถ่ีใน
การเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนอีก 2 กลุ่มให้ความส าคญัไม่ต่างกนั 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตารางท่ี 49 
 

 

 

 

 

 



 

95 

ตารางที่ 49  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นพนกังานในหวัขอ้รูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:รูปแบบกำร
จดัวำงเมนูสะดวกใน
กำรท ำธุรกรรม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.398 0.004** 
(4.06) 11 คร้ังข้ึนไป   0.890 0.002** 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.398 0.004** 
(3.66) 11 คร้ังข้ึนไป 0.492 0.086 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.890 0.002** 
(3.17) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.492 0.086 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 รองลงมา
เป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.34 และบริษทัท่ีมี
ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของบริษทักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ในหัวขอ้ภาษาท่ีใช้ในระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย พบว่าบริษทัท่ีมี
ความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือนให้ความส าคญัมากกว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้
บริการ 11 คร้ังข้ึน ส่วนบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/เดือน นั้นให้ความส าคญัไม่
ต่างจากกลุ่มอ่ืน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตารางท่ี 50 
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ตารางที่ 50  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นลกัษณะทางกายภาพในหวัขอ้ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:ภำษำท่ีใชใ้น
ระบบ เช่น เมนูของ
ธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจ

ง่ำย 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน 0.338 0.011** 
(Mean 3.68) 11 คร้ังข้ึนไป   0.513 0.059 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.338 0.011** 
(Mean 3.34) 11 คร้ังข้ึนไป 0.175 0.522 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.513 0.059 
(Mean 3.17) 6-10 คร้ัง/เดือน -0.175 0.522 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
     ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบว่าบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้ความส าคญั
เร่ืองภาษาท่ีใช้ในระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.32 
รองลงมาเป็นบริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.75 และ
บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 11 คร้ังข้ึนไป ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการใช้บริการกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ในหวัขอ้รูปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลาย
ตาพบว่า พบว่าบริษัทท่ีมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 1-5 คร้ัง/เดือน และ 6-10 คร้ัง/เดือน ให้
ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการ 11 คร้ังข้ึนไป ให้ความส าคญัน้อย
กวา่อีก 2 กลุ่ม ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ดงัตารางท่ี 51 
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ตารางที่ 51  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเขา้ใช้บริการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นลกัษณะทางกายภาพในหวัขอ้รูปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่
ลายตา 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:รูปภำพกรำฟ

ฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำยตำ 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

1-5 คร้ัง/เดือน 6-10 คร้ัง/เดือน -0.562 0.000* 
(Mean 3.75) 11 คร้ังข้ึนไป   0.588 0.049** 
6-10 คร้ัง/เดือน 1-5 คร้ัง/เดือน -0.562 0.000* 
(Mean 4.32) 11 คร้ังข้ึนไป 1.150 0.000* 
11 คร้ังข้ึนไป 1-5 คร้ัง/เดือน -0.588 0.049** 
(Mean 3.17) 6-10 คร้ัง/เดือน -1.150 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

สมมติฐานที่ 2:  ธนาคารที่เลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดในการใช้บริการธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ผลการศึกษา พบว่าธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในบางหัวข้อ ส่วนด้านอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านพนักงานด้าน
กระบวนการให้บริการดา้นลกัษณะทางกายภาพนั้นมีความสัมพนัธ์ทุกหวัขอ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 52 
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ตารางที่ 52  ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
ดำ้นผลิตภณัฑ์   

กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวป็ไซดธ์นำคำรมีควำม
สะดวก 

4.004 0.005* 

เวลำท่ีใชใ้นกำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรมีควำมรวดเร็ว 7.735 0.000* 
กำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรมีควำมรวดเร็ว 
ระบบน่ำเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
ควำมมัน่ใจของระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 
กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบ ท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำร
ได ้
คู่มือกำรใชง้ำนอ่ำนเขำ้ใจง่ำย สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร 
อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงินมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงินมีควำมเหมำะสม 

2.369 
4.732 
0.477 

 
3.378 
7.755 
1.869 

 
14.504 
2.857 
7.150 
4.661 
3.556 

0.058 
0.002* 
0.752 

 
0.012** 
0.000* 
0.122 

 
0.000* 

0.028** 
0.000* 
0.002* 
0.010* 
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ตารางที ่52  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด   

มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

2.601 
 

0.092 

มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียม
รำยปี ปีแรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังำนของบริษทัท่ีใช้
บริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร 
มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บ
เช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

ดำ้นพนกังำน 
Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบอยำ่งเขำ้ใจ และเตม็ใจใหบ้ริกำร 
(Implementation) 
Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำร
ใชง้ำน 

ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร 
เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 
ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได ้

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 
รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 
ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำยตำ 

5.456 
 
 

3.565 
 
 

8.709 
 

8.812 
 

7.741 
 
 

3.681 
1.980 

 
11.232 
5.700 
5.312 

0.001* 
 
 

0.009* 
 
 

0.000* 
 

0.000* 
 

0.000* 
 
 

0.008* 
0.104 

 
0.000* 
0.000* 
0.001* 

หมำยเหตุ: *หมำยถึงมีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
  **หมำยถึงมีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารที่เลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

 

ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ให้ความส าคญัเร่ือง การ 
Log-in เขา้ใช้บริการผ่านหน้าเวบ็ไซด์ธนาคารมีความสะดวกมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 
รองลงมาเป็น ธ. กรุงศรีอยุธยาฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.13 ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.00 ธ. กรุงเทพ ฯ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.95 และ ธ. ไทยพาณิชย์ ฯ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.53 
ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิ ติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ในหวัขอ้ การ Log-in เขา้ใชบ้ริการผา่นหนา้เวบ็ไซด์ธนาคารมีความสะดวกพบวา่ ลูกคา้ท่ี
เลือกใชธ้นาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัไม่ต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ธ. ไทยพาณิชย ์ฯ ให้ความส าคญั
นอ้ยกวา่กวา่ธนาคารอ่ืนๆ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 53 
 

ตารางที่ 53  ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้การ Log-in เขา้ใชบ้ริการผา่นหนา้เวบ็ไซดธ์นาคารมีความสะดวก 

 

ดำ้นผลิตภณัฑ์:
กำร Log-in เขำ้
ใชบ้ริกำรผำ่น
หนำ้เวบ็ไซด์
ธนำคำรมีควำม

สะดวก 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.178 0.377 
(4.13) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.125 0.497 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.042 0.883 

 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.592 0.002* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.178 0.377 
(3.95) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.053 0.763 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.219 0.429 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.414 0.019** 
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ตารางที ่53  (ต่อ) 
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์:กำร 
Log-in เขำ้ใช้

บริกำรผำ่นหนำ้เวบ็
ไซดธ์นำคำรมี
ควำมสะดวก 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.00) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.125 
0.053 

0.497 
0.763 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.167 0.530 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.467 0.003* 
ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.042 
0.219 

0.883 
0.429 

(4.17) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.167 0.530 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.633 0.018** 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.592 0.002* 
(3.53) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.414 0.019** 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.467 0.003* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.633 0.018** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบว่าลูกคา้ท่ีเลือกใช้ธ. ไทยพาณิชย ์ฯให้ความส าคญัเร่ืองเวลาท่ีใช้ในการ 
Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็วมากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.43 รองลงมาเป็นธ. กรุงเทพ ฯ 
และ ธ.กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21 ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.00 และธ. กรุงศรีอยธุยาฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.44 ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในหัวข้อเวลาท่ีใช้ในการ Log-in เข้าใช้บริการมีความรวดเร็ว พบว่าลูกค้าท่ีเลือกใช้
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ธนาคารอ่ืนๆใหค้วามส าคญัไม่ต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีเลือกใชธ้. กรุงศรีอยุธยาฯ ให้ความส าคญันอ้ยกวา่
ธนาคารอ่ืนๆ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตารางท่ี 54 
 

ตารางที่ 54  ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์:
เวลำท่ีใชใ้นกำร 
Log-in เขำ้ใช้
บริกำรมีควำม

รวดเร็ว 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.773 0.000* 
(3.44) ธ. กสิกรไทย ฯ  -0.769 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.563 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.996 0.000* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.773 0.000* 
(4.21) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.004 0.983 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.211 0.449 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.223 0.202 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.21) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.769 
-0.004 

0.000* 
0.983 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.207 0.437 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.226 0.145 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.563 
-0.211 

0.050** 
0.449 

(4.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.207 0.437 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.433 0.105 
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ตารางที ่54  (ต่อ) 
 

ดา้นผลิตภณัฑ์:
เวลาท่ีใชใ้นการ 
Log-in เขา้ใช้
บริการมีความ

รวดเร็ว 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.996 0.000* 
(4.43) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.223 0.202 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.226 0.145 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.433 0.105 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกใ์ห้ความส าคญัเร่ืองระบบ
น่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อยมากท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.83 รองลงมาเป็น ธ.กสิกรไทย ฯ ท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.76 ธ. กรุงเทพ ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.32 ธ. ไทยพาณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนน 4.27 
และ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ในหวัขอ้ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย พบว่าลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงศรีอยุธยาฯ ธ. กรุงเทพ 
ฯ และธ. ไทยพาณิชย์ ฯ ให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีเลือกใช้ ธ. กสิกรไทย ฯ ให้
ความส าคญัมากกว่า ธ. กรุงศรีอยุธยาฯ ธ. กรุงเทพ ฯ และ ธ. ไทยพาณิชย ์และลูกคา้ท่ีเลือกใช้ ธ. 
กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ใหค้วามส าคญัมากกวา่ธนาคารอ่ืนๆ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงั
ตารางท่ี 55 
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ตารางที่ 55  ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 

 

ดำ้นผลิตภณัฑ์: 
ระบบน่ำเช่ือถือไม่

ล่มบ่อย 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.128 0.507 
(4.19) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.571 0.002* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.646 0.019** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.079 0.653 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.128 0.507 
(4.32) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.443 0.010* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.518 0.054 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.049 0.768 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.76) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.571 
0.443 

0.002* 
0.010* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.075 0.770 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.492 0.001* 
ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.646 
0.518 

0.019** 
0.054 

(4.83) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.075 0.770 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.567 0.028** 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.079 0.653 
(4.27) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.049 0.768 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.492 0.001* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.567 0.028** 

 หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ. กรุงเทพ ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรแบ่งประเภท
ผูใ้ชง้ำนในระบบท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยัมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.47 รองลงมำเป็น ธ. ไทย
พำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.43 ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.41 ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ี
ระดบัคะแนน 4.31 และธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกฯ์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำน
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้
ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ และธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนธ. 
ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ และธ. กรุงไทยฯ ส ำหรับ ธ. 
กสิกรไทย ฯ ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 56 
 

ตารางที่ 56  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ :
กำรแบ่งประเภท
ผูใ้ชง้ำนในระบบ
ท ำให้ เกิดควำม
ปลอดภยั 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.072 0.707 
(4.31) ธ. กสิกรไทย ฯ  -0.539 0.003* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.292 0.284 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.392 0.028** 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.072 0.707 
(4.47) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.466 0.006* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.219 0.410 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.319 0.057 
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ตารางที ่56  (ต่อ) 
 

ดา้นผลิตภณัฑ์:
การแบ่ง
ประเภท
ผูใ้ชง้านใน

ระบบท าใหเ้กิด
ความปลอดภยั 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.41) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.539 
0.466 

0.003* 
0.006* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.247 0.333 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.147 0.321 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.292 
0.219 

0.284 
0.410 

(4.17) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.247 0.333 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.100 0.694 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.329 0.000* 
(4.43) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.319 0.623 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.147 0.321 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.100 0.694 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ. ไทยพำณิชย์ ฯ ให้ควำมส ำคัญเร่ืองข้อควำม
หลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถให้บริกำรได้มำกท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.73 
รองลงมำเป็น ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.59 ธ. กรุงเทพ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.26 ธ. 
กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.00 และ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.94 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำน
ผลิตภณัฑ์ ในหัวขอ้ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถให้บริกำรไดพ้บว่ำ ลูกคำ้ท่ี
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เลือกใช้ ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ และธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ให้ควำมส ำคญัไม่
ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใชธ้. กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 
และธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่
ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 57 
 

ตารางที่ 57  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรได ้
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์: 
ควำมหลำก 
หลำยของ

ประเภทธุรกรรม
ท่ีสำมำรถให ้
บริกำรได ้

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.326 0.078 
(3.94) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.649 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.063 0.809 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.796 0.000* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.326 0.078 
(4.26) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.323 0.045** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.263 0.299 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.470 0.004* 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.59) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.649 
0.323 

0.000* 
0.045** 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.586 0.017** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.147 0.297 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.063 
-0.263 

0.809 
0.299 

(4.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.586 0.017** 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.733 0.003* 
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ตารางที ่57  (ต่อ) 
 
ดา้นผลิตภณัฑ์: 
ความหลาก 
หลายของ
ประเภท
ธุรกรรมท่ี
สามารถให ้
บริการได ้

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.796 0.000* 
(4.73) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.470 0.004* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.147 0.297 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.733 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารทีเ่ลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากทีสุ่ดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอตัรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
 

ผลกำรศึกษำ พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองอตัรำค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.55 รองลงมำเป็นธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 
ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.33 ธ. กรุงไทยฯ และ ธ .ซิต้ีแบงก์ฯ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.00 และ ธ. 
กรุงเทพ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.53 และธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.38 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำรในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสมพบวำ่ ลูกคำ้
ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ และ ธ. กรุงเทพ ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ธ. กรุง
ไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ และ ธ. กรุงเทพ ส ำหรับลูกคำ้ท่ี
เลือกใชธ้. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก์ฯ และลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำม
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 58 
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ตารางที่ 58  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำรในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:  อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้บริกำรมี
ควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.151 0.473 
(3.38) ธ. กสิกรไทย ฯ -1.117 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.625 0.037** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.958 0.000* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.151 0.473 
(3.53) ธ. กสิกรไทย ฯ -1.025 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.474 0.105 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.807 0.000* 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.55) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

1.177 
1.025 

0.000* 
0.000* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

  
0.552 

 
0.050** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.218 0.178 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.625 
0.474 

0.037** 
0.105 

(4.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.552 0.050** 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.333 0.231 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.958 0.000* 
(4.33) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.807 0.000* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.218 0.178 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.333 0.231 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ผลกำรศึกษำ พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองอตัรำค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.28 รองลงมำเป็นธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.13 ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ี
แบงกฯ์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 และ ธ. กรุงเทพ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหัวขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม พบว่ำทุก
กลุ่มใหค้วำมส ำคญัไม่แตกต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 59 
 

ตารางที่ 59  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำรในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:  อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
บริกำรรำยปีมี
ควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.306 0.217 
(3.94) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.338 0.137 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.271 0.437 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.196 0.385 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.306 0.217 
(3.63) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.644 0.003* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.035 0.918 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.502 0.020** 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.28) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.338 
0.644 

0.137 
0.003* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.609 0.064 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.143 0.452 
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ตารางที ่59  (ต่อ) 
 

ดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียม
การใหบ้ริการ:  

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการรายปีมี
ความเหมาะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.271 
0.035 

0.437 
0.918 

(3.67) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.609 0.064 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.467 0.153 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.196 0.385 
(4.13) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.502 0.020** 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.143 0.452 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.467 0.153 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
    ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ ให้ความส าคญัเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียม
อุปกรณ์ความปลอดภยั (Token) มีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.59 รองลงมา
เป็นธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 ธ. กรุงศรีอยุธยาฯ ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 4.13 ธ. กรุงเทพ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.74 และธ. ไทยพาณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 
ตามล าดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม พบวำ่ลูกคำ้ท่ี
เลือกใช ้ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญันอ้ยกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มอ่ืนท่ีเหลือให้ควำมส ำคญั
ไม่แตกต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 60 
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ตารางที่ 60  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหัวขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยั (Token) มี
ควำมเหมำะสม 

ดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:  อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
อุปกรณ์ควำม
ปลอดภยั 

(Token) มีควำม
เหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.388 0.134 
(4.13) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.461 0.053 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.042 0.909 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.525 0.027** 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.388 0.134 
(3.74) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.849 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.430 0.229 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.137 0.539 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.59) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.461 
0.849 

0.053 
0.000* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.420 0.220 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.986 0.000* 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.042 
0.430 

0.909 
0.229 

(4.17) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.420 0.220 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.567 0.098 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.525 0.027** 
(3.60) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.137 0.539 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.986 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.567 0.098 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ และ ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ือง
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.00 รองลงมำเป็นธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.90 ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.50 และ ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกฯ์ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.33 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหัวข้ออตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มีควำม
เหมำะสม พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กสิกรไทย ฯ และ ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธนำคำร
อ่ืนๆ ส่วนกลุ่มอ่ืนท่ีเหลือให้ควำมส ำคญัไม่แตกต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 
61 
 

ตารางที่ 61  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหัวข้ออตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มี
ควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:  อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
บริกำรกำรช ำระ
เงิน (Payment)มี
ควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.500 0.004* 
(3.50) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.500 0.002* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.167 0.491 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.400 0.012** 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.500 0.004* 
(4.00) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.000 1.000 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.667 0.006* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.100 0.499 
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ตารางที ่61  (ต่อ) 
 

ดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียม
การใหบ้ริการ:  

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการช าระ
เงิน (Payment)มี
ความเหมาะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.00) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.500 
0.000 

0.002* 
1.000 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.667 0.004* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.100 0.447 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.167 
-0.667 

0.491 
0.006* 

(3.33) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.667 0.004* 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.567 0.013** 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.400 0.012** 
(3.90) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.100 0.499 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.100 0.447 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
 

0.567 
 

0.013** 
หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ือง
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน (Collection) มีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 4.83 รองลงมำเป็นธ. กรุงศรีอยุธยำฯ และ ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.38 ธ. ไทย
พำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.07 และธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนน 4.05 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหัวขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน (Collection) มี
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ควำมเหมำะสม พบว่ำทุกกลุ่มให้ควำมส ำคญัไม่แตกต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงั
ตำรำงท่ี 62 
 

ตารางที่ 62  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน (Collection) มี
ควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:  อตัรำ
ค่ำธรรมเนียม
บริกำรกำรเรียก

เก็บเงิน
(Collection) มี
ควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.322 0.095 
(4.38) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.004 0.980 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.458 0.093 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.308 0.081 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.322 0.095 
(4.05) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.327 0.053 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.781 0.004* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.014 0.933 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.38) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.004 
0.327 

0.980 
0.053 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.454 0.076 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.313 0.036** 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.458 
0.781 

0.980 
0.053 

(4.83) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.454 0.076 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.313 0.036** 
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ตารางที ่62  (ต่อ) 
 

ดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียม
การใหบ้ริการ:  

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการเรียก

เก็บเงิน
(Collection) มี
ความเหมาะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.308 0.081 
(4.07) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.014 0.933 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.313 0.036** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.767 0.003* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารทีเ่ลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากทีสุ่ดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ. ไทยพำณิชย์ ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองมี Promotion 
ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก ส ำหรับผูท่ี้ถือบตัร ATM ใหก้บัพนกังำน
บริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำรมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.30 รองลงมำเป็น และ 
ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21 ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 ธ. กรุงเทพฯ 
ท่ีระดบัคะแนน 3.84 และ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกฯ์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.00 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำดในหวัขอ้มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 
ส ำหรับผูท่ี้ถือบตัร ATM ให้กบัพนกังำนบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร พบวำ่ลูกคำ้ท่ี
เลือกใช้ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัน้อยกว่ำธนำคำรอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มอ่ืนให้
ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 63 
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ตารางที่ 63  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
กำรส่งเสริมกำรตลำดในหัวขอ้มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปี
แรก ส ำหรับผูท่ี้ถือบตัร ATM ใหก้บัพนกังำนบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร 

ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด:มี 
Promotion 
ยกเวน้

ค่ำธรรมเนียม
แรกเขำ้และ

ค่ำธรรมเนียมรำย
ปีปีแรก ส ำหรับผู ้
ท่ีถือบตัร ATM 
ใหก้บัพนกังำน
บริษทัท่ีใช้
บริกำรจ่ำย
เงินเดือนผำ่น
ธนำคำร 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.095 0.682 
(3.94) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.269 0.209 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.938 0.005* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.362 0.090 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.095 0.682 
(3.84) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.365 0.074 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.842 0.010* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.458 0.025** 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.21) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.269 
0.365 

0.209 
0.074 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

1.207 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.093 0.603 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.938 
-0.842 

0.005* 
0.010** 

(3.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -1.207 0.000* 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -1.300 0.000* 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 0.362 0.090 
(4.30) ธ. กรุงเทพ ฯ 0.458 0.025** 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.093 0.603 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
1.300 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองมี Promotion 
สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher มำก
ท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.63 รองลงมำเป็นธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.32 ธ. กสิกรไทย 
ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.14 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.87 และ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงกฯ์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.83 ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำดในหวัขอ้มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค (Cheque 
Collection) เพื่อแลก Gift Voucher พบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ และ ธ.กรุงเทพฯ ให้
ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ให้ควำมส ำคญัน้อยกว่ำ
ธนำคำรอ่ืนๆ ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญันอ้ยกวำ่ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ธ.
กรุงเทพฯ และ ธ.กสิกรไทยฯ และลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ธ.กสิกรไทยฯ ให้ควำมส ำคญันอ้ยกวำ่ ธ.กรุงศรี
อยธุยำฯ และ ธ.กรุงเทพฯ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 64 
 

ตารางที่ 64  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
กำรส่งเสริมกำรตลำดในหัวข้อมี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด:  มี 

Promotion สะสม
ยอดน ำฝำกเช็ค
ส ำหรับบริกำร
เรียกเก็บเช็ค 
(Cheque 

Collection) เพื่อ
แลก Gift 
Voucher 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.309 0.201 
(4.63) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.487 0.030** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.792 0.022** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.758 0.001* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.309 0.201 
(4.32) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.178 0.397 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.482 0.149 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.449 0.033** 
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ตารางที ่64  (ต่อ) 
 

ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด:  มี 

Promotion 
สะสมยอดน ำ
ฝำกเช็คส ำหรับ
บริกำรเรียกเก็บ
เช็ค (Cheque 

Collection) เพื่อ
แลก Gift 
Voucher 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.14) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.487 
-0.178 

0.030** 
0.397 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.305 0.340 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.271 0.144 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.792 
-0.482 

0.022** 
0.149 

(3.83) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.305 0.340 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.033 0.916 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำฯ -0.758 0.001* 
(3.87) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.449 0.033** 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.271 0.144 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.033 0.916 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารทีเ่ลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากทีสุ่ดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ือง 
Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 5.00 รองลงมำเป็น ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.48 ธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.16 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.10 และธ. 
กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.00 ตำมล ำดบั  
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ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นพนกังำน
ในหัวขอ้ Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรได้อย่ำง
ถูกตอ้งเหมำะสมพบว่ำลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ธ.กรุงเทพฯ และธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้
ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำ
ธนำคำรอ่ืนๆ ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ธ.
กรุงเทพฯ และธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 65 
 

ตารางที่ 65  ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารท่ีเลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดในการใช้
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
พนกังานในหัวขอ้ Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมีความรู้ความสามารถแนะน าบริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

ดำ้นพนกังำน:   
Cash 

Management 
Sales ผูแ้นะน ำ
บริกำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ

แนะน ำบริกำรได้
อยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.158 0.294 
(4.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.483 0.001* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-1.000 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.100 0.466 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.158 0.294 
(4.16) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.325 0.014** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.842 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.058 0.655 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.48) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.483 
0.325 

0.001* 
0.014** 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.517 0.010* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.383 0.001* 
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ตารางที ่65  (ต่อ) 
 

ดา้นพนกังาน:   
Cash 

Management 
Sales ผูแ้นะน า
บริการมีความรู้
ความสามารถ
แนะน าบริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

1.000 
0.842 

0.000* 
0.000* 

(5.00) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.517 0.010* 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.900 0.000* 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.100 0.466 
(4.10) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.058 0.655 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.383 0.001* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.900 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองผูส้อนกำรใช้งำน
ระบบ(Implementation) สอนอย่ำงเขำ้ใจและเต็มใจให้บริกำรมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.63 
รองลงมำเป็นธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.33 ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.13 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.90 และธ. กรุงศรีอยุธยำฯ ฯ ธ. กสิกร
ไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นพนกังำน
ในหวัขอ้ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบ(Implementation) สอนอยำ่งเขำ้ใจและเต็มใจใหบ้ริกำรพบวำ่ลูกคำ้
ท่ีเลือกใชธ้.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกฯ์ และ ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้
ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ.กรุงศรีอยธุยำฯ และ ธ.กสิกรไทย ฯ ส ำหรับลูกคำ้ท่ี
เลือกใชธ้.กรุงศรีอยุธยำฯ ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ธ.กสิกรไทย ฯ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงั
ตำรำงท่ี 66  
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ตารางที่ 66  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
พนกังำนในหวัขอ้ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบ(Implementation) สอนอยำ่งเขำ้ใจและเตม็ใจใหบ้ริกำร 
 

ดำ้นพนกังำน:   
ผูส้อนกำรใชง้ำน
ระบบสอนอยำ่ง
เขำ้ใจ และเตม็ใจ

ใหบ้ริกำร 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.507 0.013** 
(4.13) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.470 0.012** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.208 0.460 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.225 0.219 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.507 0.013** 
(4.63) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.976 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.298 0.281 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.732 0.000* 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(3.66) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.470 
-0.976 

0.012** 
0.000* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.678 0.012** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.245 0.113 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.208 
-0.298 

0.460 
0.281 

(4.33) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.678 0.012** 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.433 0.102 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.225 0.219 
(3.90) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.732 0.000* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.245 0.113 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.433 0.102 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ให้ควำมส ำคญัเร่ือง 
Client Service ให้ค  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแก้ไขปัญหำและกำรใช้งำนมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
5.00 รองลงมำเป็นธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.63 ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.44 ธ. กสิกรไทย ฯ และ ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.07 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นพนกังำน
ในหวัขอ้ Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรใชง้ำนพบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.
กรุงศรีอยธุยำฯ และธ.กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำธนำคำรอ่ืนๆ ส ำหรับลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ให้
ควำมส ำคญัน้อยกว่ำธนำคำรอ่ืนๆ ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ธ.กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำธ. 
ไทยพำณิชย ์ฯ แต่ใหค้วำมส ำคญันอ้ยกวำ่ ธ.กรุงศรีอยธุยำฯ ธ.กรุงเทพฯ และธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ี
แบงกฯ์ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 67  
 

ตารางที่ 67  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
พนกังำนในหวัขอ้ Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรใชง้ำน 
 

ดำ้นพนกังำน:    
Client Service 
ใหค้  ำปรึกษำท่ีดี
ในกำรแกไ้ข

ปัญหำและกำรใช้
งำน 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.194 0.278 
(4.44) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.369 0.026** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.563 0.027** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.371 0.024** 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.194 0.278 
(4.63) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.563 0.000* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.368 0.137 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.565 0.000* 
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ตารางที ่67  (ต่อ) 
 

ดา้นพนกังาน:    
Client Service 
ใหค้  าปรึกษาท่ีดี
ในการแกไ้ข
ปัญหาและการ

ใชง้าน 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.07) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.369 
-0.563 

0.026** 
0.000* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.931 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.002 0.987 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.563 
0.368 

0.026** 
0.000* 

(5.00) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.931 0.000* 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.933 0.987 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.371 0.024** 
(4.07) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.565 0.000* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.002 0.987 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.933 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารทีเ่ลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากทีสุ่ดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ
ให้บริการ 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ให้ควำมส ำคญัเร่ือง
เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.67 รองลงมำเป็นธ. 
กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.45 ธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.97 และ ธ.กรุงศรีอยธุยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 ตำมล ำดบั 
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ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำรในหัวข้อเอกสำรในกำรสมัครไม่ยุ่งยำกต่อกำรจดัเตรียมพบว่ำลูกค้ำท่ี
เลือกใช้ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ธ.กรุงเทพฯ และธ. ไทยพำณิชย ์ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส่วนลูกคำ้ท่ี
เลือกใชธ้.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงกฯ์ ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้
ธ.กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ธ.กรุงเทพฯ และ ธ. ไทยพำณิชย์ ฯ ณ 
ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 68 
 

ตารางที่ 68  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
กระบวนกำรใหบ้ริกำรในหวัขอ้เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 
 

ดำ้น
กระบวนกำร
ใหบ้ริกำร: 

เอกสำรในกำร
สมคัรไม่ยุง่ยำก
ต่อกำรจดัเตรียม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.273 0.204 
(3.94) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.511 0.011** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.759 0.017** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.029 0.881 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.273 0.204 
(4.21) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.238 0.203 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.456 0.125 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.244 0.189 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.45) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.511 
0.238 

0.011** 
0.203 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.218 0.441 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.482 0.004* 
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ตารางที ่68  (ต่อ) 
 

ดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ: 

เอกสารในการ
สมคัรไม่ยุง่ยาก
ต่อการจดัเตรียม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.729 
0.456 

0.017** 
0.125 

(4.67) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.218 0.441 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.700 0.015** 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.029 0.881 
(3.97) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.244 0.189 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.482 0.004* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.700 0.015** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองระยะเวลำไม่นำนนบั
จำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได้มำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.84 รองลงมำเป็น ธ.กรุงศรี
อยุธยำฯ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.69 ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.67 ธ. 
กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.52 และธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.33 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำรในหัวขอ้ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใช้บริกำรไดพ้บว่ำ
ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆใหค้วำมส ำคญั
ไม่ต่ำงกนั ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงัตำรำงท่ี 69 
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ตารางที่ 69  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
กระบวนกำรใหบ้ริกำรในหวัขอ้ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได ้

ดำ้นกระบวนกำร
ใหบ้ริกำร:   

ระยะเวลำไม่นำน
นบัจำกวนัท่ี

สมคัรจนสำมำรถ
ใชบ้ริกำรได ้

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.155 0.491 
(4.69) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.170 0.409 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.021 0.947 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.354 0.086 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.155 0.491 
(4.84) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.325 0.098 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.175 0.571 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.509 0.010* 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(4.52) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.170 
-0.325 

0.409 
0.098 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.149 0.614 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.184 0.286 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.021 
-0.175 

0.947 
0.571 

(4.67) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.149 0.614 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.333 0.261 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.354 0.086 
(4.33) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.509 0.010* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.184 0.286 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.333 0.261 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างธนาคารทีเ่ลือกใช้ท าธุรกรรมทางการเงินมากทีสุ่ดในการใช้บริการธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านิติบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

ผลกำรศึกษำ พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใชธ้.กรุงศรีอยธุยำฯ ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองรูปแบบกำรจดัวำง
เมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรมมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.56 รองลงมำเป็น ธ. กสิกรไทยฯ ท่ี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.97 ธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 ธ. ไทยพำณิชยฯ์ ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.60 และ ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.00 ตำมล ำดบั 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นลกัษณะ
ทำงกำยภำพในหัวข้อรูปแบบกำรจัดวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรมพบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช ้ 
ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำธนำคำรอ่ืนๆ ส ำหรับธ. กสิกรไทย ฯ ให้ควำมส ำคญั
มำกกว่ำ ธ. กรุงเทพฯ ธ .กรุงไทยฯ และ ธ .ซิ ต้ีแบงก์ ธ. ไทยพำณิชย์ฯ  ส่วนธ. กรุงเทพฯ ให้
ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก์ ธ. ไทยพำณิชยฯ์ สุดทำ้ย ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ี-
แบงกใ์หค้วำมส ำคญันอ้ยกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 70 
 

ตารางที่ 70  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:   

รูปแบบกำรจดั
วำงเมนูสะดวก
ในกำรท ำ
ธุรกรรม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.878 0.000* 
(4.56) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.597 0.001* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
1.563 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.962 0.000* 
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ตารางที ่70  (ต่อ) 
 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ:   

รูปแบบการจดั
วางเมนูสะดวก
ในการท า
ธุรกรรม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-
value 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.878 0.000* 
(3.68) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.281 0.105 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.684 0.014** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.084 0.623 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(3.97) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.597 
0.281 

0.001* 
0.105 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.966 0.000* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.366 0.018** 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-1.563 
-0.684 

0.000* 
0.014** 

(3.00) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.966 0.000* 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.600 0.023** 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.962 0.000* 
(3.60) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.084 0.623 
 ธ. กสิกรไทย ฯ -0.366 0.018** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.600 0.023** 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำลูกค้ำท่ีเลือกใช้ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองภำษำท่ีใช้ใน
ระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่ำงๆ เข้ำใจง่ำยมำกท่ีสุด ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.94 รองลงมำเป็น  
ธ. กรุงเทพฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.84 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.37 ธ. กสิกรไทย ฯ 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.28 และธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.17 ตำมล ำดบั  
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ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นลกัษณะ
ทำงกำยภำพในหัวข้อภำษำท่ีใช้ในระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่ำงๆ เข้ำใจง่ำย พบว่ำลูกค้ำท่ี
เลือกใช้ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ และ ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัไม่ต่ำงกนั ส ำหรับลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ ธ. 
ไทยพำณิชย ์ฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ ธ. กสิกรไทย ฯ ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ี
แบงกใ์หค้วำมส ำคญันอ้ยกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 71 
 

ตารางที่ 71  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพในหวัขอ้ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่ำงๆ เขำ้ใจง่ำย 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:   ภำษำ
ท่ีใชใ้นระบบ 
เช่น เมนูของ
ธุรกรรมต่ำงๆ 
เขำ้ใจง่ำย 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ 0.095 0.635 
(3.94) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.662 0.001* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.771 0.008* 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.571 0.002* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.095 0.635 
(3.84) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.566 0.002* 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.675 0.016** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.475 0.007* 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(3.28) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.662 
-0.566 

0.001* 
0.002* 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

0.109 0.681 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.091 0.556 
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ตารางที ่71  (ต่อ) 
 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ:   ภาษา
ท่ีใชใ้นระบบ 
เช่น เมนูของ
ธุรกรรมต่างๆ 
เขา้ใจง่าย 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

-0.771 
-0.675 

0.008* 
0.016** 

(3.17) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.109 0.681 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.200 0.450 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ -0.571 0.002* 
(3.37) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.475 0.007* 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.091 0.556 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.200 0.450 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ผลกำรศึกษำ พบวำ่ลูกคำ้ท่ีเลือกใช้ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองรูปภำพกรำฟฟิคท่ีใช้
โฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำยตำมำกท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.26 รองลงมำ
เป็นธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.20 ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.ซิต้ีแบงก ์ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
4.17 ธ. กสิกรไทย ฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.76 และธ.กรุงศรีอยุธยำฯ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.38 
ตำมล ำดบั  
 

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้บริกำร
ธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นลกัษณะ
ทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปภำพกรำฟฟิคท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำยตำ พบวำ่
ลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ. กรุงเทพฯ ให้ควำมส ำคญัมำกกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใช ้ธ.กรุงไทยฯ 
และ ธ.ซิต้ีแบงก์ให้ควำมส ำคญัมำกกกวำ่ธ. กสิกรไทย ฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยำฯ และส ำหรับลูกคำ้ท่ี
เลือกใช ้ธ. ไทยพำณิชย ์ใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ธ. กสิกรไทย ฯ ส่วนลูกคำ้ท่ีเลือกใชธ้.กรุงศรีอยุธยำ
ฯใหค้วำมส ำคญันอ้ยกวำ่ธนำคำรอ่ืนๆ ณ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 72 
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ตารางที่ 72  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธนำคำรท่ีเลือกใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกท่ีสุดในกำรใช้
บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปภำพกรำฟฟิคท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำยตำ 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:   

รูปภำพกรำฟฟิค
ท่ีใชโ้ฆษณำ

ประชำสัมพนัธ์
มีสีสันเหมำะสม

ไม่ลำยตำ 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ ธ. กรุงเทพ ฯ -0.888 0.000* 
(3.38) ธ. กสิกรไทย ฯ -0.384 0.081 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
-0.792 0.020** 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.825 0.000* 

ธ. กรุงเทพ ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.888 0.000* 
(4.26) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.505 0.016** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.096 0.769 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ 0.063 0.759 
ธ. กสิกรไทย ฯ 
(3.76) 

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.384 
-0.505 

0.081 
0.016** 

 ธ. กรุงไทยฯ และ 
ธ.ซิต้ีแบงก ์

-0.408 0.196 

 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.441 0.017** 
ธ. กรุงไทยฯ และ ธ.
ซิต้ีแบงก ์

ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 
ธ. กรุงเทพ ฯ 

0.792 
-0.096 

0.020** 
0.769 

(4.17) ธ. กสิกรไทย ฯ 0.408 0.196 
 ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ -0.033 0.915 
ธ. ไทยพำณิชย ์ฯ ธ. กรุงศรีอยธุยำ ฯ 0.825 0.000* 
(4.20) ธ. กรุงเทพ ฯ -0.063 0.759 
 ธ. กสิกรไทย ฯ 0.441 0.017** 
 ธ. กรุงไทยฯ และ 

ธ.ซิต้ีแบงก ์
0.033 0.915 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
   ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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ส่วนที ่7 การทดสอบระดับความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั
ความสัมพนัธ์ตามปัจจัยส่วนนิติบุคคล 

 

กำรวิเครำะห์ในส่วนน้ีจะเป็นกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน
พนักงำน ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ กบัปัจจยัส่วนนิติบุคคลในกำร
เลือกใช้บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคล ด้วยกำรวิเครำะห์หำควำม
แตกต่ำงของค่ำกลำงระหว่ำงประชำกรโดยกำรวิเครำะห์ผ่ำนค่ำควำมแปรปรวน(Analysis of 
Variance: ANOVA) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

สมมติฐานที่ 1:  ประเภทของบริษัทที่เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประเภทของบริษัทท่ีเลือกใช้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ
ในบำงหัวข้อ แต่ไม่ มีควำมสัมพันธ์ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำน และด้ำน
กระบวนกำรใหบ้ริกำรณระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 73 
 

ตารางที ่73  ประเภทของบริษทัท่ีเลือกใชบ้ริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคล
กบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F 
ค่ำ p-
value 

ดำ้นผลิตภณัฑ์   
กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวป็ไซดธ์นำคำรมีควำมสะดวก 1.042 0.357 
เวลำท่ีใชใ้นกำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรมีควำมรวดเร็ว 1.923 0.152 
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ตารางที ่73  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่า F 
ค่า p-
value 

กำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรมีควำมรวดเร็ว 
ระบบน่ำเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
ควำมมัน่ใจของระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมี
ใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 
กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบ ท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรได ้
คู่มือกำรใชง้ำนอ่ำนเขำ้ใจง่ำย สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร 
อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงินมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงินมีควำมเหมำะสม 

1.296 
1.595 
3.787 

 
0.729 
0.683 
1.232 

 
3.602 
5.050 
0.296 
1.163 
0.617 

0.278 
0.208 

0.026** 
 

0.485 
0.508 
0.296 

 
0.031** 
0.008* 
0.745 
0.317 
0.542 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด   
มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

1.106 
 

0.335 
 

มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปี
แรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังำนของบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือน
ผำ่นธนำคำร 
มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

ดำ้นพนกังำน 
Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
แนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบอยำ่งเขำ้ใจ และเตม็ใจใหบ้ริกำร 
(Implementation) 
Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและใช ้

1.972 
 
 

0.397 
 
 

1.244 
 

1.457 
 

0.024 

0.145 
 
 

0.674 
 
 

0.293 
 

0.238 
 

0.977 
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ตารางที ่73  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร 

เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 
ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได ้

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 
รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 
ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำย
ตำ 

 
 

ค่ำ F 
 

2.266 
0.758 

 
1.895 
0.570 
3.722 

 

 
 

ค่ำ p-
value 

 
0.109 
0.471 

 
0.156 
0.568 

0.028** 
 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทบริษัททีเ่ลือกใช้บริการกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลติภัณฑ์ 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเภทบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
ดำ้นผลิตภณัฑ์ ในหวัขอ้ควำมมัน่ใจของระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมีใหก้บั
ผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) พบว่า บริษทัจ ำกดัให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดในเร่ืองของกำรใช้ Token 
แสดงใหเ้ห็นวำ่ 
บริษทัขนำดกลำงให้ควำมส ำคญัในกำรใช้บริกำรในเร่ืองของควำมปลอดภยัมำกกว่ำบริษทัใหญ่
อยำ่งบริษทัมหำชนและกิจกำรขนำดเล็กอยำ่งหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ดงัตำรำงท่ี 74 
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ตารางที่ 74  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเภทของบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑ์ในหวัขอ้ควำมมัน่ใจของ
ระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 
 

ดำ้นผลิตภณัฑ์:ควำม
มัน่ใจของระบบรักษำ
ควำมปลอดภยัดว้ย 

Token ในปัจจุบนัท่ีมี
ใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร 

(Approver) 

 I   J  
ควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉล่ีย ( I – J ) 

ค่ำ p-value 

บริษทัมหำชน บริษทัจ ำกดั -0.350 0.008* 
(4.14) หำ้งหุน้ส่วน

จ ำกดั 
-0.114 0.697 

บริษทัจ ำกดั 
(4.49) 

บริษทัมหำชน 

หำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดั 

0.350 
0.236 

0.008* 
0.392 

หำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดั 
(4.25) 

บริษทัมหำชน 

บริษทัจ ำกดั 
0.114 
-0.236 

0.697 
0.392 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

  ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทบริษัททีเ่ลือกใช้บริการกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอตัรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเภทบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ในหวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
พบวำ่บริษทัจ ำกดัให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดในเร่ืองของค่ำใชจ่้ำยแรกเขำ้ในกำรใชบ้ริกำร ดงัตำรำงท่ี 
75 
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ตารางที่ 75  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเภทของบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรใน
หวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำค่ำ ธรรม
เนียมกำรใหบ้ริกำร:

อตัรำค่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้มีควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำง

ของค่ำเฉล่ีย ( I – 
J ) 

ค่ำ p-
value 

บริษทัมหำชน บริษทัจ ำกดั -0.462 0.013** 
(3.73) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั -0.023 0.956 
บริษทัจ ำกดั 
(4.19) 

บริษทัมหำชน 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
0.462 
0.439 

0.013** 
0.256 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
(3.75) 

บริษทัมหำชน 

บริษทัจ ำกดั 
0.023 
-0.439 

0.956 
0.256 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
    ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 

 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเภทบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
ด้ำนอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ในหัวขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรำยปีมีควำมเหมำะสม 
พบวำ่บริษทัจ ำกดัใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุดในเร่ืองของค่ำใชจ่้ำยรำยปีในกำรใชบ้ริกำร ดงัตำรำงท่ี 76 
 

ตารางที่ 76  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเภทของบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรใน
หวัขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
 

ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปี
มีควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำง

ของค่ำเฉล่ีย ( I – 
J ) 

ค่ำ p-
value 

บริษทัมหำชน บริษทัจ ำกดั -0.558 0.002* 
(3.59) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั -0.409 0.300 
บริษทัจ ำกดั 
(4.15) 

บริษทัมหำชน 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
0.558 
0.149 

0.002* 
0.690 
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ตารางที ่76  (ต่อ) 
 

ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำร
ใหบ้ริกำร:อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปี
มีควำมเหมำะสม 

 I   J  
ควำมแตกต่ำง

ของค่ำเฉล่ีย ( I – 
J ) 

ค่ำ p-
value 

หำ้งหุน้ส่วน
จ ำกดั 
(4.00) 

บริษทัมหำชน 

บริษทัจ ำกดั 
0.409 
-0.149 

0.300 
0.690 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 

   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทบริษัททีเ่ลือกใช้บริการกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ 
 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเภทบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่
ลำยตำพบวำ่หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุดเร่ืองควำมสบำยตำในกำรใชบ้ริกำร ดงัตำรำง
ท่ี 77 

 

ตารางที่ 77  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเภทของบริษทัท่ีเลือกใช้บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคลกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนลักษณะทำงกำยภำพในหัวข้อ
รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำยตำ 
 

ดำ้นลกัษณะทำง
กำยภำพ:รูปภำพ
กรำฟฟิคท่ีใช้
โฆษณำประชำ 
สัมพนัธ์มีสีสัน
เหมำะสมไม่ลำย

ตำ 

 I   J  
ควำมแตกต่ำง
ของค่ำเฉล่ีย 

( I – J ) 
ค่ำ p-value 

บริษทัมหำชน บริษทัจ ำกดั 0.285 0.115 
(4.14) หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั -0.614 0.129 
บริษทัจ ำกดั 
(3.85) 

บริษทัมหำชน 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
-0.285 
-0.899 

0.115 
0.020** 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
(4.75) 

บริษทัมหำชน 

บริษทัจ ำกดั 
0.614 
0.899 

0.129 
0.020** 

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
   ( ) หมายถึงค่าเฉล่ีย 
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 สมมติฐานที ่2:  รายได้ต่อปีของบริษัททีเ่ลือกใช้บริการธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มลูกค้ำท่ี มีรำยได้ต่อปีของบริษัท 1,000 ล้ำนบำทข้ึนไปให้
ควำมส ำคญัในแต่ละดำ้นต่อไปน้ีมำกกว่ำกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรำยไดต่้อปีของบริษทัน้อยกว่ำ 1,000 ลำ้น
บำท ดังน้ี ด้ำนผลิตภัณฑ์ในหัวข้อเวลำท่ีใช้ในกำร Log-in เข้ำใช้บริกำรมีควำมรวดเร็ว ด้ำน
พนกังำนในหัวขอ้ผูส้อนกำรใช้งำนระบบ(Implementation) สอนอย่ำงเขำ้ใจ และเต็มใจให้บริกำร 
ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำรในหัวขอ้ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใช้บริกำรได ้
ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่
ลำยตำ แสดงให้เห็นว่ำบริษทัใหญ่ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองควำมรวดเร็ว ทั้งกำร Log-in เขำ้สู่ระบบ
และกำรใชบ้ริกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็วหลงัจำกสมคัรใชบ้ริกำร อีกทั้งยงัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรสอน
กำรใชง้ำนโดยพนกังำนธนำคำร เขำ้ไปสอนท่ีบริษทัก่อนเร่ิมใชบ้ริกำร นอกจำกน้ียงัชอบควำมเรียบ
ง่ำยไม่ลำยตำในรูปภำพกรำฟฟิคท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์ในเวปไซด์ ซ่ึงเป็นจุดส ำคญัท่ีธนำคำร
ควรตอ้งเนน้ตอนไปพบลูกคำ้เพื่อน ำเสนอบริกำร 
 

กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรำยไดต่้อปีของบริษทัน้อยกวำ่ 1,000 ลำ้นบำทให้ควำมส ำคญัในแต่ละดำ้น
ต่อไปน้ีมำกกว่ำกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรำยไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ลำ้นบำทข้ึนไป ดงัน้ี ดำ้นผลิตภณัฑ์ใน
หวัขอ้กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวป็ไซดธ์นำคำรมีควำมสะดวก ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำร
ให้บริกำรในหัวขอ้อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์
ควำมปลอดภยั (Token) มีควำมเหมำะสม ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดในหวัขอ้ มี Promotion สะสม
ยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher ดำ้นลกัษณะ
ทำงกำยภำพในหวัขอ้รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม แสดงให้เห็นวำ่บริษทัขนำด
กลำงเน้นเร่ืองควำมสะดวกทั้งกำร Log-in เขำ้สู่ระบบและรูปแบบกำรจดัวำงเมนูในกำรใช้บริกำร 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรใชบ้ริกำรทั้งค่ำธรรมเนียมรำยปีและค่ำธรรมเนียม Token อีกทั้ง Promotion ก็มี
ส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีขอ้มูลดงัตารางท่ี 78 
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ตารางที ่78  รำยไดต่้อปีของบริษทัท่ีเลือกใชบ้ริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติ
บุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

ด้านผลติภัณฑ์ 
การ Log-in เขา้ใช้
บริการผา่น
หนา้เวป็ไซด์
ธนาคารมีความ
สะดวก 

53 3.72 0.601 47 4.06 0.604 -
2.874 

0.005* 

เวลาท่ีใชใ้นการ 
Log-in เขา้ใช้
บริการมีความ
รวดเร็ว 

53 4.38 0.562 47 3.87 0.679 4.065 0.000* 

การท ารายการแต่
ละรายการมีความ
รวดเร็ว 

53 4.45 0.574 47 4.34 0.600 0.957 0.341 

ระบบน่าเช่ือถือไม่
ล่มบ่อย 

53 4.47 0.608 47 4.40 0.614 0.551 0.583 

ความมัน่ใจของ
ระบบรักษาความ
ปลอดภยัดว้ย 
Token ในปัจจุบนั
ท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติั
รายการ 
(Approver) 

53 4.43 0.572 47 4.36 0.529 0.653 0.515 
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ตารางที ่78  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

การแบ่งประเภท
ผูใ้ชง้านในระบบ 
ท าใหเ้กิดความ
ปลอดภยั 

53 4.17 0.470 47 4.19 0.711 -
0.177 

0.860 

ความหลากหลาย
ของประเภท
ธุรกรรมท่ีสามารถ
ใหบ้ริการได ้

53 4.49 0.608 47 4.36 0.605 1.060 0.292 

คู่มือการใชง้าน
อ่านเขา้ใจง่าย 
สามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเองได ้

53 4.13 0.621 47 3.98 0.442 1.434 0.155 

ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
อตัราค่าธรรมเนียม
แรกเขา้บริการมี
ความเหมาะสม 

53 4.09 0.766 47 4.04 0.779 0.335 0.739 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการรายปีมี
ความเหมาะสม 

53 3.85 0.794 47 4.21 0.657 -
2.476 

0.015** 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั (Token) 
มีความเหมาะสม 

53 3.64 0.787 47 4.47 0.687 -
5.563 

0.000* 
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ตารางที ่78  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการช าระ
เงิน (Payment) มี
ความเหมาะสม 

53 3.85 0.361 47 3.85 0.691 -
0.018 

0.986 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม
บริการการเรียก
เกบ็เงิน 
(Collection) มี
ความเหมาะสม 

53 4.21 0.532 47 4.30 0.657 -
0.750 

0.455 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มี Promotion 
ทดลองใชบ้ริการ 
โดยยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และ
ค่าธรรมเนียมราย
ปี ปีแรก 

53 3.94 0.718 47 4.19 0.647 -
1.805 

0.074 

บริษทัท่ีใชบ้ริการ
จ่ายเงินเดือนผา่น
ธนาคาร มี 
Promotion ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 
และค่าธรรมเนียม

53 3.94 0.663 47 4.17 0.816 -
1.154 

0.134 
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รายปี ปีแรก 
ส าหรับผูท่ี้ถือบตัร
ATM ใหก้บั
พนกังานบริษทั 
มี Promotion 
สะสมยอดน าฝาก
เช็คส าหรับบริการ
เรียกเกบ็เช็ค 
(Cheque 
Collection) เพ่ือ
แลก Gift Voucher 

53 4.00 0.707 47 4.32 0.755 -
2.182 

0.031** 

Cash 
Management 
Sales ผูแ้นะน า
บริการมีความรู้
ความสามารถ
แนะน าบริการได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

53 4.26 0.486 47 4.26 0.530 0.086 0.931 

ผูส้อนการใชง้าน
ระบบอยา่งเขา้ใจ 
และเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 
(Implementation) 

53 4.23 0.669 47 3.81 0.613 3.242 0.002* 

Client Service ให้
ค าปรึกษาท่ีดีใน
การแกไ้ขปัญหา
และการใชง้าน 

53 4.32 0.644 47 4.26 0.530 0.557 0.579 
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ตารางที ่78  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

รายไดต่้อปีของบริษทั 
นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 

สถิติทดสอบ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t 
ระดบั

นยัส าคญั 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
เอกสารในการ
สมคัรไม่ยุง่ยากต่อ
การจดัเตรียม 

53 4.25 0.806 47 4.13 0.448 0.915 0.363 

ระยะเวลาไม่นาน
นบัจากวนัท่ีสมคัร
จนสามารถใชไ้ด ้

53 4.70 0.668 47 4.40 0.648 2.227 0.028** 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
รูปแบบการจดัวาง
เมนูสะดวกในการ
ท าธุรกรรม 

53 3.66 0.706 47 4.04 0.624 -
2.874 

0.005* 

ภาษาท่ีใชใ้น
ระบบ เช่นเมนู
ของธุรกรรมต่างๆ
เขา้ใจง่าย 

53 3.47 0.541 47 3.55 0.746 -
0.618 

0.538 

รูปภาพกราฟฟิค 
ท่ีใชโ้ฆษณา
ประชาสมัพนัธ์มี
สีสนัเหมาะสมไม่
ลายตา 

53 4.17 0.700 47 3.70 0.749 3.232 0.002* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่  3:  ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกค้านิติบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประเภทของบริษัทท่ีเลือกใช้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ในเกือบทุกหัวข้อ และมี
ควำมสัมพนัธ์กบัดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ดำ้นพนกังำน ดำ้นกระบวนกำรให้บริกำร 
และดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพในทุกหวัขอ้ ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัตำรำงท่ี 79 
 

ตารางที่ 79  ประเภทธุรกิจของบริษทัท่ีเลือกใชบ้ริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับลูกคำ้นิติ
บุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
ดำ้นผลิตภณัฑ์   

กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวป็ไซดธ์นำคำรมีควำมสะดวก 2.296 0.012* 
เวลำท่ีใชใ้นกำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรมีควำมรวดเร็ว 1.218 0.281 
กำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรมีควำมรวดเร็ว 
ระบบน่ำเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
ควำมมัน่ใจของระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมี
ใหก้บัผูอ้นุมติัรำยกำร (Approver) 
กำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบ ท ำใหเ้กิดควำมปลอดภยั 
ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรได ้
คู่มือกำรใชง้ำนอ่ำนเขำ้ใจง่ำย สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

ดำ้นอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร 
อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปีมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงินมีควำมเหมำะสม 
อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงินมีควำมเหมำะสม 

2.657 
4.656 
4.207 

 
4.267 
2.939 
2.020 

 
5.287 
6.152 
3.951 
4.018 
1.997 

0.004* 
0.000* 
0.000* 

 
0.000* 
0.001* 
0.028* 

 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.030* 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด   
มี Promotion ทดลองใชบ้ริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก 

1.756 0.064 

 



 

146 

ตารางที่ 79  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ค่ำ F ค่ำ p-value 
มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปี
แรกบตัร ATM ใหก้บัพนกังำนของบริษทัท่ีใชบ้ริกำรจ่ำยเงินเดือน
ผำ่นธนำคำร 
มี Promotion สะสมยอดน ำฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

ดำ้นพนกังำน 
Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
แนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบ(Implementation) สอนอยำ่งเขำ้ใจและเตม็ใจ
ใหบ้ริกำร  
Client Service ใหค้  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรใชง้ำน 

ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร 
เอกสำรในกำรสมคัรไม่ยุง่ยำกต่อกำรจดัเตรียม 
ระยะเวลำไม่นำนนบัจำกวนัท่ีสมคัรจนสำมำรถใชบ้ริกำรได ้

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 
รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำธุรกรรม 
ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย 
รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำย
ตำ 

4.409 
 
 

2.687 
 
 

5.387 
 

2.718 
 

3.747 
 
 

8.346 
2.800 

 
2.964 
2.679 
1.934 

0.000* 
 
 

0.003* 
 
 

0.000* 
 

0.003* 
 

0.000* 
 
 

0.000* 
0.002* 

 
0.001* 
0.003* 
0.037* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
 ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทธุรกจิของบริษัททีเ่ลือกใช้บริการกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ โดยภำพรวมทุกธุรกิจให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำดในระดบัท่ีสูง คือใหร้ะดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21 ข้ึนไป เม่ือพิจำรณำถึงกำรใหค้วำมส ำคญัของ
ธุรกิจแต่ละประเภทพบวำ่ ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมให้ควำมส ำคญักบัดำ้นต่อไปน้ีเป็นอนัดบั 1 ซ่ึง
ไดแ้ก่ กำร Log-in เขำ้ใชบ้ริกำรผำ่นหนำ้เวป็ไซด์ธนำคำรมีควำมสะดวก ระบบน่ำเช่ือถือไม่ล่มบ่อย 
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Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถแนะน ำบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม Client Service ให้ค  ำปรึกษำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรใช้งำน เอกสำรในกำรสมคัร
ไม่ยุ่งยำกต่อกำรจดัเตรียม ระยะเวลำไม่นำนนับจำกวนัท่ีสมัครจนสำมำรถใช้บริกำรได้ ธุรกิจ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ให้ควำมส ำคญักบัดำ้นเวลำท่ีใชใ้นกำร Log-in เขำ้ใช้บริกำรมีควำมรวดเร็ว 
ภำษำท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่ำงๆเขำ้ใจง่ำย เป็นอนัดบัท่ี 1 ธุรกิจประเภทโทรคมนำคม 
ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนกำรท ำรำยกำรแต่ละรำยกำรมีควำมรวดเร็ว ผู ้สอนกำรใช้งำนระบบ
(Implementation) สอนอย่ำงเข้ำใจและเต็มใจให้บริกำร รูปแบบกำรจดัวำงเมนูสะดวกในกำรท ำ
ธุรกรรม เป็นอนัดบัท่ี 1 ธุรกิจประเภทสถำบนักำรเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนำคำรให้ควำมส ำคญักบัดำ้น
ควำมมั่นใจของระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วย Token ในปัจจุบันท่ีมีให้กับผู ้อนุมัติรำยกำร 
(Approver) ควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ มี Promotion ทดลองใช้
บริกำร โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี ปีแรก เป็นอนัดบัท่ี 1 ธุรกิจประเภท 
ปิโตรเลียม/น ้ ำมนั/ก๊ำซ/พลงังำนให้ควำมส ำคญักบัดำ้นกำรแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำนในระบบ ท ำให้เกิด
ควำมปลอดภยั อตัรำค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้บริกำรมีควำมเหมำะสม อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรรำยปี
มีควำมเหมำะสม อตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรช ำระเงิน (Payment) มีควำมเหมำะสม บริษทัท่ีใช้
บริกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นธนำคำร มี Promotion ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และค่ำธรรมเนียมรำยปี 
ปีแรก ส ำหรับผูท่ี้ ถือบัตรATM ให้กับพนักงำนบริษัท เป็นอันดับ 1 ธุรกิจประเภทเวชภัณฑ์ /
โรงพยำบำลให้ควำมส ำคญักบัดำ้นควำมหลำกหลำยของประเภทธุรกรรมท่ีสำมำรถให้บริกำรได ้
อตัรำค่ำธรรมเนียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยั (Token) มีควำมเหมำะสม มี Promotion สะสมยอดน ำ
ฝำกเช็คส ำหรับบริกำรเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher เป็นอันดับท่ี 1 
ธุรกิจประเภท Plastic ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนคู่มือกำรใช้งำนอ่ำนเข้ำใจง่ำย สำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ผูส้อนกำรใช้งำนระบบ (Implementation) สอนอย่ำงเข้ำใจและเต็มใจให้บริกำรเป็น
อนัดบัท่ี 1 ธุรกิจประเภทส่ิงทอให้ควำมส ำคญักบัด้ำนอตัรำค่ำธรรมเนียมบริกำรกำรเรียกเก็บเงิน 
(Collection) มีควำมเหมำะสม Cash Management Sales ผูแ้นะน ำบริกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
แนะน ำบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม ผูส้อนกำรใชง้ำนระบบ (Implementation) สอนอยำ่งเขำ้ใจ
และเต็มใจให้บริกำร เป็นอนัดับท่ี 1 และธุรกิจประเภทยำนยนต์/ขนส่งให้ควำมส ำคญักับด้ำน
รูปภำพกรำฟฟิค ท่ีใช้โฆษณำประชำสัมพนัธ์มีสีสันเหมำะสมไม่ลำยตำเป็นอนัดบัท่ี 1 ดงัตำรำงท่ี 
80 
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ตารางที่ 80  กำรจดัอนัดบัประเภทธุรกิจท่ีให้น ้ ำหนกัคะแนนปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในแต่
ละดำ้นมำกท่ีสุด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การจดัอนัดบัประเภทธุรกิจท่ีใหน้ ้ าหนกั

คะแนนในแต่ละดา้นมากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

ด้านผลติภณัฑ์      
Mean 4.63 4.17 4.00 3.88 3.86 
การ Log-in เขา้ใชบ้ริการผา่นหนา้เวป็ไซดธ์นาคารมีความ
สะดวก 

Agri Phar Auto 
FI 
Bank 
Tele 
Trade 
Plas 

Cons RE 

Mean 4.60 4.41 4.38 4.25 4.17 
เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว Elec Food Auto 

Petro 
Text Trade 

Mean 4.83 4.75 4.63 4.60 4.59 
การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว Tele Text Auto 

Agri 
Cons 

Elec Food 

Mean 4.88 4.83 4.80 4.75 4.67 
ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย Agri Phar Elec Text FI 
Mean 5.00 4.88 4.83 4.67 4.58 
ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token ใน
ปัจจุบนัท่ีมีใหก้บัผูอ้นุมติัรายการ (Approver) 

FI Petro Phar Plas Trade 

Mean 4.88 4.83 4.67 4.42 4.33 
การแบ่งประเภทผูใ้ชง้านในระบบ ท าใหเ้กิดความปลอดภยั Petro Phar FI Trade Plas 
Mean 4.83 4.75 4.60 4.53 4.50 
ความหลากหลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถใหบ้ริการได ้ FI 

Phar 
Auto 
Petro 

Elec Food Trade 
Text 

Mean 5.00 4.38 4.17 4.14 4.06 
คู่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ Plas Petro FI 

Trade 
RE Food 
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ตารางที ่80  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การจดัอนัดบัประเภทธุรกิจท่ีใหน้ ้ าหนกัคะแนน

ในแต่ละดา้นมากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ      
Mean 4.88 4.80 4.67 4.50 4.29 
อตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้บริการมีความเหมาะสม Petro Elec Phar FI Food 
Mean 4.88 4.83 4.67 4.50 4.29 
อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปีมีความเหมาะสม Petro Phar FI Trade RE 
Mean 4.83 4.75 4.50 4.38 4.25 
อตัราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ความปลอดภยั (Token) มีความ
เหมาะสม 

Phar Agri FI 
Trade 

Petro Text 

Mean 4.63 4.17 4.00 3.88 3.71 
อตัราค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความ
เหมาะสม 

Petro Phar FI 
Food 
Elec 
Plas 

Auto RE 

Mean 4.75 4.67 4.63 4.50 4.33 
อตัราค่าธรรมเนียมบริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มี
ความเหมาะสม 

Text FI Agri Trade Phar 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
Mean 4.67 4.50 4.33 4.24 4.17 
มี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก 

FI Tele Phar Food Trade 

Mean 4.88 4.83 4.67 4.25 4.20 
บริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร มี Promotion 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรับผูท่ี้ถือบตัรATM ใหก้บั
พนกังานบริษทั 

Petro Phar FI Trade Elec 

Mean 5.00 4.83 4.67 4.50 4.38 
มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher 

Phar FI Plas Tele Petro 
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ตารางที ่80  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การจดัอนัดบัประเภทธุรกิจท่ีใหน้ ้ าหนกัคะแนน

ในแต่ละดา้นมากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

ด้านพนักงาน      
Mean 4.75 4.67 4.42 4.38 4.18 
Cash Management Sales ผูแ้นะน าบริการมีความรู้
ความสามารถแนะน าบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Agri 
Text 

FI 
Phar 

Trade Petro Food 

Mean 4.67 4.35 4.25 4.17 4.14 
ผูส้อนการใชง้านระบบอยา่งเขา้ใจ และเตม็ใจใหบ้ริการ 
(Implementation) 

Tele 
Plas 

Food Auto 
Text 

FI RE 

Mean 4.75 4.67 4.63 4.50 4.43 
Client Service ใหค้  าปรึกษาท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาและการใช้
งาน 

Agri 
Text 

Plas Cons Tele RE 

ด้านกระบวนการให้บริการ      
Mean 4.88 4.75 4.63 4.60 4.53 
เอกสารในการสมคัรไม่ยุง่ยากต่อการจดัเตรียม Agri Text Auto Elec Food 
Mean 5.00 4.82 4.80 4.75 4.67 
ระยะเวลาไม่นานนบัจากวนัท่ีสมคัรจนสามารถใชบ้ริการได ้ Agri 

Plas 
Food Elec Text Tele 

Trade 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ      
Mean 4.50 4.17 4.13 4.08 4.00 
รูปแบบการจดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม Tele Phar Cons Trade Auto 

FI 
Elec 

Mean 4.20 4.00 3.88 3.83 3.75 
ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่นเมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย Elec Plas Cons Tele Auto 
Mean 4.63 4.33 4.25 4.18 4.00 
รูปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสมัพนัธ์มีสีสนัเหมาะสม
ไม่ลายตา 

Auto Plas Text 
Petro 

Food Agri 
Elec 

 

หมายเหตุ: Auto หมายถึงยานยนต/์ขนส่ง 
  FI หมายถึงสถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
  Bank หมายถึงธนาคารพาณิชยไ์ทย 
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หมายเหตุ:  (ต่อ) 
  Tele หมายถึงโทรคมนาคม 
  Trade หมายถึงการคา้/คา้ส่ง/คา้ปลีก 
  Phar หมายถึงเวชภณัฑ/์โรงพยาบาล 
  Agri หมายถึงเกษตรกรรม 
  Food หมายถึงอาหาร/เคร่ืองด่ืม 
  Text หมายถึงส่ิงทอ 
  Elec หมายถึงอิเล็กทรอนิกส์ 
  Cons หมายถึงก่อสร้าง/วสัดุก่อสร้าง 
  Petro หมายถึงปิโตรเลียม/น ้ามนั/ก๊าซ/พลงังาน 
  Plas หมายถึงพลาสติก 
  RE หมายถึงอสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ 
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บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เปิดการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ในนาม Krungsri CashLink ตั้งแต่ปี 2547 ปรากฏวา่มีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเพียง
ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัจ านวนลูกคา้ท่ีสามารถใช้บริการไดท้ั้งหมด ถือเป็นสัดส่วนท่ียงัน้อยมาก 
ดงันั้นจึงท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) เพื่อพฒันาการให้บริการ ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้ท่ีใช้บริการ 
Krungsri CashLink ในอนาคต โดยมีสมมติฐานการศึกษา 3 ประการ คือ ปัจจยัส่วนนิติบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ และปัจจยัส่วนนิติบุคคลของผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัส่วน
ประสมทางการตลาด 
 

การศึกษาใชข้อ้มูลจากการส ารวจกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Krungsri CashLink และกลุ่มลูกคา้
ท่ีมีบญัชีกบัธนาคารฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใหต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 
ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test f-Test และไคสแควร์ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 ซ่ึงผล
การศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ส่วนที่  1  ด้านปัจจัยส่วนนิติบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล พบว่าลูกคา้จ านวน 100 บริษทั เป็นบริษทัจ ากดัมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นบริษทัมหาชน และหา้งหุน้ส่วนจ ากดัตามล าดบั โดยส่วนมากเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปี
ของบริษัท 1,000 ล้านบาท ข้ึนไป และมีรายได้น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทรองลงมา ส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืม และ การคา้/คา้ปลีก/คา้ส่ง มากท่ีสุด รองลงมาคือธุรกิจ
ประเภทอ่ืนๆอีก 12 ประเภทในสัดส่วนท่ีเท่าๆกนั 
 

ส่วนที่ 2 ดา้นพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล 
ในดา้นประเภทผูใ้ชง้านระบบจะพบว่าลูกคา้เป็นผูท้  ารายการ(Maker) มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใช้
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งาน 1-5 ค ร้ัง/เดือน  มากท่ี สุด  โดยส่วนใหญ่ ลูกค้าจะเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์บุคคล 
(PC)/Notebook และมีแผนกการเงิน/บญัชีของบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเป็น
ส่วนมาก บริการท่ีเข้าใช้งานเป็นประจ าพบว่าเป็นบริการเรียกดูรายการเดินบัญชี ช่องทางท่ีจะ
รับทราบ Campaign จากธนาคารพบวา่ลูกคา้ตอ้งการรับทราบผา่นเวปไซตข์่าวสารต่างๆและอีเมลล์
มากท่ีสุด ลูกคา้มีการท าธุรกรรม Cash Management ผา่น ธ. ไทยพาณิชยฯ์ มากท่ีสุด การให้ระดบั
คะแนนความพึงพอใจต่อธนาคารท่ีเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดจะพบวา่ลูกคา้ ให้ระดบัคะแนน 9 มาก
ท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบ ธ. กรุงศรีอยุธยาฯกบัธนาคารท่ีเลือกใช้บริการมากท่ีสุดพบว่า ลูกคา้พึง
พอใจ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯนอ้ยกวา่ มากท่ีสุด 
 

ส่วนที่ 3 ดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติ
บุคคลในดา้นต่างๆ พบวา่โดยภาพรวมลูกคา้ให้คะแนนความพึงพอใจก่อนและหลงัการใชบ้ริการ
ไม่แตกต่างกนั มีเพียงด้านเดียวท่ีลูกคา้ได้รับความพึงพอใจมากกว่าท่ีคาดหวงั คือบริการเรียกดู
รายการเดินบญัชี โดยพบว่าให้ระดบัคะแนนหลงัการใช้บริการมากกว่าระดบัคะแนนก่อนการใช้
บริการ 
 

 ส่วนที่ 4 การให้ระดับความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดย
ภาพรวม หากจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดตามคะแนนเฉล่ียพบว่าด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองระยะเวลาไม่นานนบั
จากวนัท่ีสมคัรจนสามารถใชบ้ริการได้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ โดยให้ความส าคญัใน
เร่ืองระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อยมากท่ีสุด ต่อมาคือดา้นพนกังาน โดย Client Service ให้ค  าปรึกษาท่ี
ดีในการแกไ้ขปัญหาและการใชง้านเป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด ถดัมาคือดา้นการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงให้ความส าคญัในเร่ืองมี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค 
(Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher มากท่ีสุด ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ซ่ึงให้
ความส าคญัในเร่ืองโดยอตัราค่าธรรมเนียมบริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความเหมาะสม
มากท่ีสุดและปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรูปภาพกราฟ
ฟิคท่ีใช้โฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา เป็นเร่ืองท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาความแตกต่างในระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการกบัธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารอ่ืนๆพบว่าลูกคา้ท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคาร
อ่ืนๆให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการท่ี
มีระดับความส าคัญแตกต่างกัน โดยด้านท่ีลูกค้าท่ีใช้บริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯให้
ความส าคญัมากกว่าคือด้านการส่งเสริมการตลาดโดยให้ระดับความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.39 แต่ลูกคา้ท่ีใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.92 ส าหรับดา้นท่ีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัมากกวา่ คือดา้นผลิตภณัฑ์ โดย
ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 แต่ลูกค้าท่ีใช้บริการกับธนาคารกรุงศรี
อยุธยาฯให้ระดบัความส าคญัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และดา้นกระบวนการให้บริการโดยลูกคา้ท่ี
ใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 แต่ลูกคา้ท่ีใช้
บริการกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯให้ระดบัความส าคญัมากและมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 เม่ือพิจารณา
รายปัจจยัยอ่ยพบว่าดา้นท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯควรปรับปรุง คือเร่ืองของความรวดเร็วทั้งเวลาท่ี
ใช้ในการ Log-in เขา้ใชบ้ริการ ความรวดเร็วการท ารายการแต่ละรายการ และความรวดเร็วนบัจาก
วนัท่ีสมคัรจนสามารถใช้บริการได้ อีกทั้งเร่ืองของความง่ายของเอกสารประกอบในการสมคัรใช้
บริการ และรูปภาพกราฟฟิคท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตาก็เป็นเร่ืองท่ีควร
พฒันาใหดี้ข้ึน เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน 
 

ส่วนที่ 5 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนนิติบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล พบว่า ธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืมจะมีความถ่ีในการใช้
บริการ 1-5 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด ทั้งบริษทัมหาชน บริษทัจ ากดั และห้างหุ้นส่วนจ ากดั เกือบทุก
ประเภทธุรกิจมีการเขา้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook เป็นส่วนใหญ่ และลูกคา้ท่ีมี
รายไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ลา้นบาท ข้ึนไปให้ความส าคญักบัแผนกบุคคลเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ย ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมให้ความส าคญักบัประธานบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ธุรกิจประเภท ยานยนต/์ขนส่ง โทรคมนาคม ส่ิงทอ และธุรกิจก่อสร้าง/
วสัดุก่อสร้าง ใหค้วามส าคญักบักรรมการบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ และธุรกิจ
ประเภทอสังหาริมทรัพย/์โรงแรม/บริการ ใหค้วามส าคญักบัแผนกบุคคลของบริษทัเป็นผูมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการ บริษัทมหาชนให้ความสนใจการรับข่าวสาร Campaign ผ่านวารสาร
การเงินการธนาคาร ส่วนบริษทัจ ากดัให้ความสนใจผ่านอีเมลล์ และห้างหุ้นส่วนจ ากดัให้ความ
สนใจผ่านเวปไซต์ข่าวสารต่างๆ ลูกคา้ท่ีมีรายได้ต่อปีของบริษทั 1,000 ล้านบาท ข้ึนไปให้ความ
สนใจผ่านอีเมลล์ ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทันอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท ให้ความสนใจผ่าน 
เวปไซต์ข่าวสารต่างๆ ธุรกิจประเภทเกษตรกรรมให้ความสนใจผ่านวารสารการเงินการธนาคาร 
ธุรกิจประเภทเวชภัณฑ์/โรงพยาบาล ให้ความสนใจผ่านเวปไซต์ข่าวสารต่างๆ ธุรกิจประเภท
อาหาร/เคร่ืองด่ืม ใหค้วามสนใจผา่นช่องทางอีเมลล ์ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ลา้นบาท 
ข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเลือกใชธ้นาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กบัธนาคารอ่ืนๆ ส่วนบริษทัท่ีมีรายไดต่้อปี
ของบริษทันอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาทจะเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ เป็นส่วนมากธุรกิจ
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ประเภทสถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคารจะเลือกใช้บริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ โดย
ส่วนมาก และธุรกิจประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืม จะเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่ 

 

ส่วนที่ 6 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล พบวา่ บริษทัท่ีมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 1-5 
คร้ัง/เดือน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด ให้ความส าคญัเร่ืองยกเวน้การค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกของบตัร 
ATM ให้กบัพนกังานของบริษทัท่ีใช้บริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร การมี Promotion สะสมยอด
น าฝากเช็คส าหรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher รูปแบบการจดั
วางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่น เมนูของธุรกรรมต่างๆเขา้ใจง่าย ลูกคา้ท่ี
เลือกใชธ้นาคารกรุงศรีอยธุยาฯ ท าธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุดให้ความส าคญัในเร่ืองรูปแบบการ
จดัวางเมนูสะดวกในการท าธุรกรรม 
 

ส่วนที่ 7 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีมีผลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับลูกค้านิติบุคคล พบว่าบริษัทจ ากัดให้
ความส าคญัในเร่ืองของการใช้ Token ในการอนุมติัรายการ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียม
รายปีในการใช้บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ความส าคัญเร่ืองรูปภาพกราฟฟิคท่ีใช้โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มีสีสันเหมาะสมไม่ลายตา ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็ว ทั้ งการ Log-in เข้าสู่ระบบและการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
หลงัจากสมคัรใช้บริการ อีกทั้งยงัให้ความส าคญัในเร่ืองการสอนการใช้งานโดยพนกังานธนาคาร 
เขา้ไปสอนท่ีบริษทัก่อนเร่ิมใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัชอบความเรียบง่ายไม่ลายตาในรูปภาพกราฟฟิค
ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ในเวบ็ไซด ์ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีธนาคารควรตอ้งเนน้ตอนไปพบลูกคา้เพื่อ
น าเสนอบริการ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทันอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาทให้ความส าคญัในเร่ือง
ความสะดวกทั้งการ Log-in เขา้สู่ระบบและรูปแบบการจดัวางเมนูในการใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายใน
การใช้บริการทั้งค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม Token อีกทั้ ง Promotion ก็มีส่วนในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ แต่ละประเภทธุรกิจใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนัโดยภาพรวมธุรกิจให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในระดบัท่ีสูง ซ่ึง มี 9 ประเภท
ธุรกิจจากทั้ งหมด 14 ธุรกิจ ท่ีให้ความส าคัญในปัจจยัแต่ละด้านเป็นอนัดับท่ี 1 ซ่ึงได้แก่ธุรกิจ
เกษตรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ธนาคาร ปิโตรเลียม/น ้ ามนั/
ก๊าซ/พลงังาน เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล พลาสติก ส่ิงทอ และธุรกิจยานยนต/์ขนส่ง ดงันั้นธนาคารควร
พิจารณาปัจจยัดา้นท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัใหต้รงกบัความตอ้งการของธุรกิจในการใหบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจก่อนการใช้บริการและหลงัการใช้บริการ พบว่า ลูกคา้จะให้
ความส าคญัต่อประเภทบริการเรียกดูรายการเดินบญัชี ก่อนการใช้บริการและหลงัการใช้บริการ
แตกต่างกนั โดยให้ระดบัคะแนนหลงัการใชบ้ริการมากกวา่ระดบัคะแนนก่อนการใชบ้ริการ แสดง
ให้เห็นว่าบริการเรียกดูรายการเดินบญัชี ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอในมากกว่าท่ีคาดหวงั เน่ืองจาก
ขอ้มูลในรายการเดินบญัชีมีรายละเอียดครบตามลูกคา้ตอ้งการ มีรูปแบบท่ีดูง่ายสบายตา นบัเป็นจุด
แขง็ในดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการโฆษณาส่ือให้ลูกคา้รับรู้หรือ
เป็นจุดขายท่ีเนน้ในตอนน าเสนอบริการใหลู้กคา้ 
 

ผลการศึกษาเร่ืองช่องทางท่ีเข้าใช้งานเป็นประจ า พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ งบริษัทมหาชน 
บริษทัจ ากดั และห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีการเขา้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook โดย
ส่วนมาก จึงมีขอ้เสนอแนะว่า อาจจะยงัไม่มีความจ าเป็นในการพฒันาช่องทางการเขา้ใช้งานผ่าน 
Tablet/Mobile Phone เป็นแบบ Application เน่ืองจากลูกคา้ยงัให้ความส าคญักบัช่องทางน้ีไม่มาก 
ยงัมีการใชง้านผา่นช่องทางน้ีนอ้ยอยู ่
 

ด้านอตัราค่าธรรมเนียม 

 

ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีมีผลกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการใช้บริการ พบว่าบริษัทจ ากัดให้ความส าคัญเร่ืองค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บริการ จึงมีขอ้เสนอแนะว่าการน าเสนอค่าธรรมเนียมให้กบับริษทั
จ ากดัควรมีการขออนุมติัยกเวน้ในอตัราพิเศษเพื่อจูงใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ผลการศึกษาเร่ืองประเภทธุรกิจกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีธุรกิจบาง
ประเภทท่ีความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่นอกเหนือจาก
การท า Mass Promotion เพื่อน าเสนอให้กบัทุกประเภทธุรกิจแลว้ ควรมีการท า Promotion ส าหรับ
แต่ละธุรกิจท่ีสนใจ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นเชิงลึก 
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ด้านพนักงาน 

 

ผลการศึกษาเร่ืองรายได้ต่อปีของบริษัทท่ีเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับลูกคา้นิติบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีของบริษทั 
1,000 ล้านบาทข้ึนไปให้ความส าคญัในเร่ืองผูส้อนการใช้งานระบบ(Implementation) สอนอย่าง
เขา้ใจและเต็มใจใหบ้ริการ จึงมีขอ้เสนอแนะวา่ในขั้นตอนท่ีเขา้ไปน าเสนอบริการ ควรแจง้ให้ลูกคา้
ทุกรายทราบว่าก่อนการเร่ิมใช้งานจริงจะมีเจ้าหน้าท่ีธนาคารสอนการใช้งานทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด และส าหรับบริษทัใหญ่จะเนน้การสอนเป็นพิเศษโดยเขา้ไปจดัตารางการสอนให้ท่ีบริษทั 
เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ผลการศึกษาเร่ืองระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการกบัธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารอ่ืนๆพบว่าลูกคา้ท่ีเลือกใช้บริการกบัธนาคารอ่ืนๆ ให้ความส าคญัใน
เร่ืองความง่ายของเอกสารประกอบในการสมคัรใช้บริการ จึงมีข้อเสนอแนะว่าธนาคารกรุงศรี
อยุธยาฯควรปรับปรุงเร่ืองของเอกสารประกอบในการสมคัรใช้บริการ ให้เป็นมาตรฐานเท่ากับ
ธนาคารอ่ืนๆ และลดเอกสารท่ีธนาคารอ่ืนๆไม่ตอ้งใชใ้นการสมคัรลง เพื่อให้ง่ายต่อการท่ีลูกคา้จะ
สมคัรใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

ในการจดัประเภทนิติบุคคลควรมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนๆเพิ่มเติม ซ่ึงได้แก่ ทุนจด
ทะเบียนของสถานประกอบการ จ านวนพนกังานของบริษทั อายุในการจดัตั้งบริษทั มาเป็นเง่ือนไข
ในการจดักลุ่มนิติบุคคลใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 
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เอกสารและส่ิงอ้างองิ 
 

ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน).  2556.  รายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย.  1,500 เล่ม.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหำนคร: 
ส ำนกัพิมพส์ ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์. 

 

กรุงศรีอยธุยำจ ำกดั (มหำชน),  ธนำคำร.  ฝ่ำยขอ้มูล.  เดือนมีนำคม 2557 

 

ศรีสุดำ  วรอำจ.  2553.  พฤติกรรม ต้นทุนธุรกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.  
คน้ควำ้อิสระเศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ),  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 

 

อนนัต ์ ตรีชนะสมุทร.  2549.  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ ธนาคาร
ก รุ งศ รี อ ยุ ธ ย า  จ ากั ด  (ม ห าชน ).   ค้น ค ว้ำ อิ ส ระบ ริห ำร ธุ ร กิ จมห ำบัณ ฑิ ต ,  
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์. 

 

มลธิชำ  ด ำรงเวชศกัด์ิ. 2544.  พฤติกรรมและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ธนาคารไทยพาณิชย์.  ค้นควำ้อิสระเศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ),  
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

สุชำดำ  บวัทองสุข. 2553.  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม.  ค้นควำ้อิสระบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรประกอบกำร),  มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

 

ฐำวรำ  หวงัสมบูรณ์ดี. 2553.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงค์กิง้ กรณีศึกษา
พนักงานธนาคารยูโอบี ส านักงานใหญ่.  ค้นควำ้อิสระวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (กำร-
บริหำรเทคโนโลย)ี,  วทิยำลยันวตักรรมมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

อรอนงค ์ ภทัรวรำนน์. 2552.  พฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีความส าคัญในการเลือกใช้บริการธนาคารบน
อินเตอร์เน็ต (KTB-ONLINE) ของธนาคารกรุงไทย.  ค้นคว้ำอิสระบริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต,  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา 
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แบบสอบถามการศึกษา 
เร่ือง 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับลูกค้านติบุิคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรรับลกกคา้

นิติบุคคลท่ีใช้บริการและไม่ใช้บริการ Krungsri CashLink ซ่ึงเป็นส่วนหรน่ึงของการศึกษาตามหรลักสกตรเศรษฐศาสตร์
มหราบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหราวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ 
ส่วนท่ี 3  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาปรับปรุงการใหรบ้ริการ 

 ดงันั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีใหรค้รบทุกขอ้ ทั้งน้ีขอ้มกล และความคิดเห็รน
ของท่านจะถกกน าไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 
 อน่ึง ผกศึ้กษาขอขอบคุณท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลา และใหร้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 

ส่วนที ่1 สถานภาพทัว่ไป 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหรมาย  ลงในช่อง  หรนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1.ประเภทของบริษทัท่าน 

1)  บริษทัมหราชน  2)  บริษทัจ ากดั  3)  หรา้งหุรน้ส่วนจ ากดั 
2.รายไดต้่อปีของบริษทัท่าน 

1)  1,000 ลา้นบาท ข้ึนไป  2) นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท 
3.ประเภทของธุรกิจท่าน 

1)  Automotive/Transport     10)  Textile 
2)  Financial Institution (Non bank-Security, Insurance,  11)  Electronic 
(Asset Management, Leasing, Consumer Finance)  12)  Construction /Construction material 
3)  Financial Institution (Foreign Bank)   13)  Petroleum/Oil/Gas/Energy 
4)  Financial Institution (Thai Bank)   14)  Plastic 
5)  Telecom      15)  Cooperative 
6)  Trading/Retail/Wholesale    16)  Government 
7)  Pharmacy/Hospital     17)  University 
8)  Agriculture      18)  Real Estate/Hotel/Service 
9)  Food/Beverage      
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4.ประเภทผกใ้ชง้านระบบ 

1)  ผกบ้ริหรารระบบ (Admin)   4)  ผกด้กรายการเดินบญัชี (Account Viewer)  
2)  ผกต้รวจสอบรายการ (Checker)   5)  ผกท้  ารายการ (Maker)  
3)  ผกอ้นุมติัรายการ (Authorizer)   6)  ผกด้กรายงาน (Report Viewer) 

5.จ านวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ 
1)  1-5 คร้ัง/เดือน       3)  11-15 คร้ัง/เดือน 
2)  6-10 คร้ัง/เดือน    4)  16 คร้ังข้ึนไป/เดือน 

6.ช่องทางท่ีเขา้ใชง้านบริการเป็นประจ า 
1)  คอมพิวเตอร์บุคคล (PC)/Notebook  2)  Tablet/Mobile Phone 

7.เขา้ใชง้านเป็นประจ าผา่น Web Browser 
1)  Internet Explorer (IE)    4)  Firefox    
2)  Safari/ IOS        
3)  Google Chrome    

8.ผกท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
1)  ประธานบริษทั      3)  แผนกการเงิน/บญัชีของบริษทั    
2)  กรรมการบริษทั       4)  อ่ืนๆ....................... 

9.บริการท่ีเขา้ใชง้านเป็นประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1)  เรียกดกรายการเดินบญัชี   8)  บริการสัง่จ่ายภาษีศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต 
2)  บริการจดัพิมพเ์ช็ค    9)  บริการส่งใบแจง้หรน้ีและช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
3)  บริการจดัพิมพเ์ช็คเร่งด่วน   10)  บริการเรียกเก็บเช็ค 
4)  บริการโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีกรุงศรี 11)  บริการหรกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั 
5)  บริการโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีต่างธนาคาร 12)  บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ 
6)  บริการจ่ายเงินเดือน     13)  บริการรับและขนส่งเงินสด 
7)  บริการสัง่จ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต 14)  บริการบริหรารสภาพคล่องทางบญัชี 

10.ถา้ธนาคารมี Campaign ท่ีจะส่ือสารใหรบ้ริษทัท่านทราบผา่นช่องทางใดท่ีท่านคิดวา่ดีท่ีสุด 
1)  วารสารการเงินการธนาคาร    4)  Website ข่าวสารต่างๆ 
2)  นิตยสาร Life style เช่น แพรว, ดิฉนั,Hello   5)  อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
3)  หรนงัสือพิมพ ์เช่น ไทยรัฐ, เดลินิวส์ 

11.บริษทัท่านมีปริมาณการท าธุรกรรม Cash Management ผา่นธนาคารใดมากท่ีสุด 
1)  ธ. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหราชน)  6)  ธ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหราชน) 
2)  ธ. กรุงเทพ จ ากดั (มหราชน)  7)  ธ. ซิต้ีแบงก์ 
3)  ธ. กสิกรไทย จ ากดั (มหราชน)  8)  ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหราชน) 
4)  ธ. กรุงไทย จ ากดั (มหราชน)  9)  ธ. ฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
5)  ธ. ทหรารไทย จ ากดั (มหราชน)  10)  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .................................. 

 
 



161 
 
12.โปรดใหรร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจต่อธนาคารท่ีท่านเลือกในขอ้ 11 
(โดยมีระดบัคะแนน 1-10 เม่ือ 1 คือ ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด และ 10 คือ ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด) 

ระดบัคะแนนท่ีใหรคื้อ .................................. 
13.บริษทัท่านไดใ้ชบ้ริการ Krungsri CashLink ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหราชน) หรรือไม่ 

1)  ใชบ้ริการ  2)  ไม่ไดใ้ชบ้ริการ (ใหรข้า้มไปตอบในส่วนท่ี 3) 
14.เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของท่านต่อธนาคารกรุงศรีฯกบัธนาคารท่ีท่านใชบ้ริการมากท่ีสุด 

1)  พึงพอใจเท่ากนั 2)  พึงพอใจกรุงศรีฯมากกวา่ 3)  พึงพอใจกรุงศรีฯนอ้ยกวา่ 
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ส่วนที ่2 ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ค าช้ีแจง 1.โปรดใหรร้ะดบัคะแนนของบริการต่างๆ ท่ีท่านไดใ้ชผ้า่นบริการธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ (โดยมีระดบัคะแนน 1-10 เมือ 1 คือ ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด และ 10 คือ ระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด) 
 2.โปรดใหรข้อ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชนต์่อการปรับปรุงการใหรบ้ริการ 

บริการ ความคาดหรวงัก่อนใชบ้ริการ 
(ระดบัคะแนน 1-10) 

ความพึงพอใจหรลงัใชบ้ริการ 
(ระดบัคะแนน 1-10) 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

เรียกดกรายการเดินบญัชี    
บริการจดัพิมพเ์ชค็    
บริการจดัพิมพเ์ช็คเร่งด่วน    
บริการโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีกรุงศรี    
บริการโอนเงินอตัโนมติัเขา้บญัชีต่างธนาคาร    
บริการจ่ายเงินเดือน    
บริการสัง่จ่ายภาษีกรมสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต    
บริการสัง่จ่ายภาษีศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต    
บริการส่งใบแจง้หรน้ีและช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์    
บริการเรียกเก็บเช็ค    
บริการหรกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั    
บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ    
บริการรับและขนส่งเงินสด    
บริการบริหรารสภาพคล่องทางบญัชี    
 ใหรร้ะดบัคะแนนบริการโดยภาพรวม.................................. 
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ส่วนที ่3 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง โปรดใหรค้ะแนนความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อการใชบ้ริการของท่าน โดยท าเคร่ืองหรมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัค าตอบท่านมากท่ีสุด (เลือกได้
เพียงค าตอบเดียว) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอเิลก็ทรอนกิส์  
ส าหรับลูกค้านติบุิคคล (Krungsri CashLink) 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภณัฑ์      
1.การ Log-in เขา้ใชบ้ริการผา่นหรนา้เวป็ไซดธ์นาคารมีความสะดวก      
2.เวลาท่ีใชใ้นการ Log-in เขา้ใชบ้ริการมีความรวดเร็ว      
3.การท ารายการแต่ละรายการมีความรวดเร็ว      
4.ระบบน่าเช่ือถือไม่ล่มบ่อย      
5.ความมัน่ใจของระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย Token ในปัจจุบนัท่ีมีใหรก้บัผกอ้นุมติัรายการ (Approver)      
6.การแบ่งประเภทผกใ้ชง้านในระบบ ท าใหรเ้กิดความปลอดภยั      
7.ความหรลากหรลายของประเภทธุรกรรมท่ีสามารถใหรบ้ริการได ้      
8.คก่มือการใชง้านอ่านเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรก ้ดว้ยตนเองได ้      
ด้านอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ      
9.อตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้บริการมีความเหรมาะสม       
10.อตัราค่าธรรมเนียมบริการรายปี มีความเหรมาะสม      
11.อตัราค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ความปลอดภยั (Token) มีความเหรมาะสม      
12.อตัราค่าธรรมเนียมบริการการช าระเงิน (Payment) มีความเหรมาะสม      
13.อตัราค่าธรรมเนียมบริการการเรียกเก็บเงิน (Collection) มีความเหรมาะสม      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอเิลก็ทรอนกิส์  
ส าหรับลูกค้านติบุิคคล (Krungsri CashLink) 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
14.มี Promotion ทดลองใชบ้ริการ โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก      
15.บริษทัท่ีใชบ้ริการจ่ายเงินเดือนผา่นธนาคาร มี Promotion ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ส าหรรับผกท่ี้ถือบตัร ATM ใหรก้บัพนกังานบริษทั 

     

16.มี Promotion สะสมยอดน าฝากเช็คส าหรรับบริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection) เพื่อแลก Gift Voucher      
ด้านพนักงาน      
17.Cash Management Sales ผกแ้นะน าบริการมีความรก ้ความสามารถแนะน าบริการไดอ้ยา่งถกกตอ้งเหรมาะสม      
18. ผกส้อนการใชง้านระบบอยา่งเขา้ใจ และเตม็ใจใหรบ้ริการ (Implementation)      
19.Client Service ใหรค้  าปรึกษาท่ีดีในการแกไ้ขปัญหราและการใชง้าน      
ด้านกระบวนการให้บริการ      
20.เอกสารในการสมคัรไม่ยุง่ยากต่อการจดัเตรียม      
21.ระยะเวลาไม่นานนบัจากวนัท่ีสมคัรจนสามารถใชบ้ริการได ้      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ      
22.รกปแบบการจดัวางเมนกสะดวกในการท าธุรกรรม      
23.ภาษาท่ีใชใ้นระบบ เช่น เมนกของธุรกรรมต่างๆ เขา้ใจง่าย      
24.รกปภาพกราฟฟิค ท่ีใชโ้ฆษณาประชาสมัพนัธ์มีสีสนัเหรมาะสมไม่ลายตา      
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ส่วนที ่4 โปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาปรับปรุงการให้บริการ Krungsri CashLink 
ดา้นผลิตภณัฑ์
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการใหรบ้ริการ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ดา้นพนกังาน 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ดา้นกระบวนการใหรบ้ริการ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

-ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง- 
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