
 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

 

โลกในปจจุบันไดพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือท่ีทําใหการสื่อสารเปน

รูปแบบไรพรมแดนทําใหมนุษยสามารถสื่อสารกันขามประเทศดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีตนทุนท่ีต่ําลงอยางตอเนื่อง อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดําเนิน

ชีวิตของมนุษยมากข้ึนในแตละวัน ประเทศไทย เปนประเทศหนึ่งท่ีจานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC, 2557) 

เปดเผยถึงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตป 2552 คนไทยเริ่มนิยมใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ท้ังการคนควาหาขอมูล การสื่อสารระหวางกัน รวมถึงการบริโภคสินคา จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตของ

ประเทศไทย มีจํานวนการใชงานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2556 มีจานวนผูใช 10.96 ลานคน 

และป 2557 ยอดผูใชงานเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัว โดยมีจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ต 20.03 ลานคน ภาค

ธุรกิจเล็งเห็นถึงชองทางการคารูปแบบใหมท่ีกําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภค อีกท้ังเปนชองทาง

การคาท่ีมีตนทุนต่ํากวาชองทางการคาอ่ืนๆ ทําใหเกิดความสามารถทางการแขงขันดานราคา ระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) จึงกลายเปนชองทางการคาท่ีธุรกิจกําลังพัฒนาเพ่ือใชในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงผูซ้ือและผูขายสามารถสงขอมูลคําสั่งซ้ือ

ระหวางกันผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท เปนตน เพ่ือทําการซ้ือ

ขายสินคาระหวางกัน บทบาทสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอธุรกิจคือการชวยลดข้ันตอนและ

คาใชจาย ในการสั่งซ้ือของผู ซ้ือ การใหบริการหลังการขาย อีกท้ังผูใหบริการสามารถนําเสนอ

รายละเอียด และรายการสินคา และขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับผูซ้ือ หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ระหวางผูซ้ือผูขาย ทําใหสามารถบริการลูกคาไดตลอดเวลา ทําใหทราบถึงความตองการของลูกคา 

และคําติชมอยางรวดเร็วตลอดท้ังวัน ซ่ึงเหนือกวารูปแบบชองทางการคาอ่ืนๆ เชน รานคา หรือจุด

จําหนาย เปนตน ท่ีไมสามารถใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง  
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ปจจุบันการดําเนินธุรกิจทางดานการเงินการธนาคารมีการแขงขันกันมากข้ึน ธนาคาร

พาณิชยจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริการใหทันสมัยเหมาะสมกับ

ยุคแหงเทคโนโลยี ซ่ึงธนาคารพาณิชยไทยไดนําเทคโนโลยีมาชวยในการบริการ อํานวยความสะดวก 

เพ่ิมความรวดเร็ว และสนองตอความตองการของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธนาคารบน

อินเทอรเน็ตรูปแบบตางๆ ท่ีนํามาใชสงเสริมใหธนาคารสามารถเพ่ิมชองทางในการหารายไดขยายฐาน

ลูกคา และรักษาสวนแบงทางการตลาด ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ และ

ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารไดอีกดวย ท้ังนี้การพัฒนาทางเทคโนโลยีซ่ึงมีความสะดวก

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเอ้ืออํานวยการติดตอสื่อสารระหวางกัน ทําใหธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต

ดังกลาวมีความแตกตางจากการทําธุรกรรมแบบเดิมอยางสิ้นเชิง (สุชาดา บัวทองสุข, 2553) การใช

ธนาคารบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนบริการใหมของธนาคารพาณิชยไดมีแนวโนมผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึนทุก

วัน ท้ังนี้ เนื่องจากเปนการอํานวยความสะดวกใหลูกคา ในการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

อินเทอรเน็ตไดดวยตนเอง เปรียบเสมือนเปนธนาคารสวนตัวท่ีสามารถทําธุรกรรมตางๆไดตลอด 24 

ชั่วโมง ซ่ึงเปนอีกชองทางการตลาดใหมท่ีธนาคารจะไดรายไดจากคาธรรมเนียมบริการตางๆ และ

ธนาคารจะสามารถลดตนทุนคาใชจายในระยะยาว และยังไดรับผลประโยชนท่ีไมใชตัวเงินอีกดวย 

โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณการประชาสัมพันธชื่อเสียงและผลประโยชน

ทางการตลาดตางๆ ท่ีจะสงเสริมใหบริการดานอ่ืนๆของธนาคารไดรับภาพพจนท่ีดีตามไปดวย (จิวรัส 

อินทรบํารุง, 2553) 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส หรือ อิเล็กทรอนิกสแบงคก้ิง (Electronic Banking; Online 

banking; Internet banking) หมายถึงการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชนๆ โทรศัพทมือถือ หรือ อินเตอรเน็ต ซ่ึงมีการใหบริการในหลายๆ 

ดาน อาทิเชน การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือการสอบถามยอดเงินคงเหลือ เปนตน รวมท้ังการ

ใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ของธนาคารท่ีทําไดทุกท่ี ทุกเวลา ผานระบบอินเตอรเน็ต 

เชน สอบถามยอดคงเหลือโอนเงิน ชาระคาสาธารณูปโภค พิมพรายการเดินบัญชี ดูรายการใชจาย

ผานบัตรเครดิตยอนหลัง ฯลฯ โดยผูท่ีสนใจใชบริการจะตองติดตอกับธนาคารของตน เพ่ือขอเปดใช

บริการ รหัสผาน ชื่อในการเขาใชงานกอน ในปจจุบันธนาคารตางๆ มีบริการใหลูกคาของธนาคาร

เลือกใชหลายรูปแบบไมวาจะเปนการใชบัตร ATM, บัตรเครดิต, อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง, ธนาคารผาน
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อินเตอรเน็ต (Internet-banking) ทําใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกสบายไมตองเดินทางไปธนาคาร  

ในอนาคตการใหบริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส จะมีการพัฒนาและยังเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ใหบริการในดานอ่ืนๆ อีก เพ่ือรองรับความตองการในการใชบริการของลูกคา และจํานวนผูท่ีใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีจานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากความสะดวกสบาย และ

รวดเร็วในการทําธุรกรรม รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรตางๆ อีกดวย (สราวุธ ควชะกุล และไกร

ชิต สุตะเมือง, 2557)  

ในประเทศไทยแมวาจะมีการเปดใหบริการธนาคารผานชองทางอินเทอรเน็ตมานานเกือบ 10 

ป แตก็ยังถือวาชองทางดังกลาวเปนการเปดใหบริการทางการเงินท่ียังมีชองวางอยูมาก ในป 2011 

จากสถิติคนไทยใชบริการธนาคารออนไลน 150 ลานรายการตอป หรือคิดเปนมูลคามากกวา 

350,000 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนอัตราการเติบโตถึง 50 – 60% ในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงในประเทศ

ไทยจากผลสํารวจจะเห็นไดวาธนาคารรายใหญ  อยางไทยพาณิชยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูท่ี 50 % 

และภายในป 2015 ธนาคารไดตั้งเปาหมายวาจะสรางฐานลูกคาสูงถึง 2.5 ลานราย ธนาคารสวนใหญ

ตั้งเปาหมายท่ีจะขยายบริการไปสู Mobile Banking เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภความีการเดินทาง

ตลอดเวลา ขณะเดียวกันอุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ ก็มีตนทุน และการดําเนินงานตางๆ ท่ีถูกลงทา

ใหราคาลดลง ผูบริโภคจึงเปนเจาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีตางๆ ไดงายข้ึน ซ่ึงก็รวมไปถึง

เทคโนโลยี 3G ท่ีไดกาวเขามามีบทบาทสําคัญในการดาเนินชีวิตประจําวันของผูคนมากข้ึนเรื่อยๆ 

ปจจุบันผูบริโภคท่ีใชบริการธนาคารออนไลน ยังคงตองใชเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 80% และอีก 

20% เลือกใชงานผานทางโทรศัพทมือถือ ธนาคารออนไลนในยุคปจจุบัน มีการอํานวยความ

สะดวกสบายใหแกผูใชบริการในหลายๆ ชองทาง เพ่ือใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกท่ี 

ทุกเวลา และชวยขจัดความยุงยาก วุนวาย และการรอคอยเปนเวลานานๆ แมกระท่ังในบานเองลูกคา

ก็สามารถท่ีจะทาธุรกรรมทางการเงินได แตท้ังนี้ผูใชเองก็ควรท่ีจะตระหนักถึงความปลอดภัยเปน

สําคัญ ทุกครั้งท่ีมีการทาธุรกรรมควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา เพ่ือปองกันภัย

รานท่ีอาจแฝงตัวอยูในโลกออนไลน (สราวุธ ควชะกุล และไกรชิต สุตะเมือง, 2557) 

 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาของนักวิจัยหลายทาน พบวาการใชบริการธนาคารผาน

อินเตอรเน็ตยังคงมีปญหา สาเหตุเกิดจากการผูบริโภคสวนใหญไม ม่ันใจในการซ้ือสินคาทาง

อินเทอรเน็ต จะเห็นไดวาผูบริโภคยังขาดความเชื่อม่ันในธนาคารอิเล็กทรอนิกส จึงทําใหเกิดการ
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ตัดสินใจใชบริการในระดับนอยท่ีลดลง ซ่ึงหากปลอยไวจะทําใหการธนาคารผานอินเตอรเน็ตไดรับ

ผลกระทบในวงกวาง สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะภาคธุรกิจ และหนวยงานรัฐยังไม

มีการศึกษาถึงการพัฒนา หรือการคนหาวิธีการนําเสนอเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจและ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารผานอินเตอรเน็ต รวมไปถึงการขาดความม่ันใจในความปลอดภัยของการ

ใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาในอดีตท่ีผานมาจะเปนการศึกษาท่ีแยกประเด็นตางๆ 

ออกจากกัน เชน McKnight และ Choudhury (2006) ศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจใชบริการ โดยใชตัว

แปรความไววางใจเปนหลัก ขณะท่ีไมไดมุงเนนตัวแปรอ่ืนท่ีนาสนใจ ขณะท่ี Lu, Hsu และ Hsu 

(2005), Cunningham, Gerlach, Harper และ Young (2005) ศึกษาในเรื่องความตั้งใจใชหรือการ

ตัดสินใจใชบริการ แตใชตัวแปรเรื่องของความการรับรูความเสี่ยงเปนหลัก และ George (2007) 

ศึกษาใชใชบริการชําระเงินออนไลน โดยศึกษาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงจะเห็นวาการศึกษา

ตางๆ แยกองคประกอบท่ีสําคัญ และนาสนใจออกจากกัน  

ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหอภิมานปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค เพ่ือท่ีจะทําการสังเคราะหตัวแปรท่ีสําคัญ ไดแก คุณภาพ

ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส การยอมรับเทคโนโลยี การรับรูความเสี่ยง ความไววางใจ และความตั้งใจ

ในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ผลการวิจัยชึ่งเปนความสัมพันธระหวางตัวแปรจากงานวิจัยท่ี

นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีนักวิจัยสนใจศึกษาในงานวิจัยแตละเรื่อง ใน

เง่ือนไขท่ีแตกตางกัน ลักษณะความสัมพันธมีเง่ือนไขท่ีไดจากการวิเคราะหอภิมาน ทําใหผลการ

วิเคราะหอภิมาน ใหผลการวิเคราะหท่ีลึกชึ้งมากกวาผลการวิจัยเดิม ซ่ึงยังขาดการศึกษาในลักษณะนี้

อยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอภาคธุรกิจในการนําผลการศึกษาดังกลาว ไปพัฒนาสราง

แบบจําลองแนวทางในการนําเสนอ และสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนในสายตาของผูบริโภคเพ่ือกระตุน

ใหเกิดการใชบริการชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการสรางความสามารถทางการ

แขงขันใหกับธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 



5 
 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 3 ประการในการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือสังเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของ

ผูบริโภค  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห 

3. เพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคท่ีไดจากการศึกษา 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของศึกษา ดังนี้ 

เม่ือไดทําการเสาะคนงานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะหแลว จึงทําการการตัดสินใจวาจะ

สังเคราะหงานวิจัยทุกเรื่อง หรือเลือกศึกษาเฉพาะบางสวน  มีทางเลือก 4 ทางคือ 

 1.  การศึกษางานวิจัยทุกเรื่องท่ีสืบคนได วิธีนี้จะไดผลการวิเคราะหอภิมานท่ีครบ

สมบูรณแตจะเสียเวลา และงานวิจัยบางสวนท่ีไมมีคุณภาพอาจมีปญหาในการสังเคราะห 

 2.  การเลือกงานวิจัยโดยใชการเลือกแบบแบงชั้นตามลักษณะงานวิจัย วิธีนี้นักวิจัย

ตองกําหนดตัวแปรลักษณะงานวิจัยเปนเกณฑในการแบงชั้นงานวิจัย แลวจึงสุมเลือกงานวิจัยมาเปน

สัดสวนเทากันทุกชั้น 

 3.  การเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีการพิมพเผยแพร สําหรับวิธีนี้แมวาจะเชื่อม่ันไดวา ได

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ แตก็อาจเกิดความลําเอียงในผลการสังเคราะหได เพราะงานวิจัยท่ีไมไดรับการ

พิมพเผยแพรมักจะใหผลการวิจัยท่ีไมสมบูรณ 

 4.  การเลือกเฉพาะงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพ โดยการประเมินจากนักวิจัย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ  

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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การวิจัยคาดวาจะไดประโยชน ดังนี้  

1. ดานวิชาการ งานวิจัยนี้มีประโยชนตองานวิชาการในแงของการสรางองคความรู

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค โดยใชการ

วิเคราะหอภิมานซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎี เพราะขอคนพบท่ีกวางขวางลุมลึกจากการ

วิเคราะหอภิมาน ชวยใหไดหลักฐานสนับสนุนการพัฒนาทฤษฎี ทางวิชาการ อันจะเปนการขยาย

ขอบเขตแหงความรูใหกวางขวางตอไป ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  และมีประโยชน

ตอการนําไปประยุกตในการวิจัยทางสังคมศาสตร 

2. ดานนโยบาย หนวยงานท่ีเก่ียวของกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแนวทางยุทธศาสตร  

และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการยอมรับการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน รวมท้ังไดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือ

นําไปเปนแนวทางในการวางนโยบายสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการบริการ และความ

ปลอดภัยของบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสใหมีศักยภาพอยางยั่งยืน และมีความสามารถในการ

แขงขันไดภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

3. ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ผลการวิจัยท่ีไดจะนําไปเผยแพรแกกลุมเปาหมาย  สาธารณชน  

ธุรกิจธนาคาร และองคกรท้ังภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใหคําปรึกษาแนะนําแก

ผูประกอบการ เพ่ือเปนการตอยอดองคความรูท่ีไดรับใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติจริง  และเปน

กลไกหลักท่ีสําคัญยิ่งตอยุทธศาสตรการปรับโครงสรางธนาคารอิเล็กทรอนิกสสูการเติบโตอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน โดยการผลักดันธนาคารอิเล็กทรอนิกสใหเจริญเติบโต และยกระดับมาตรฐานการ

ยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับภูมิภาค และประชาคมอาเซียน     

4. ดานการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  ธุรกิจธนาคารสามารถนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือ

เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพธนาคารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ สรางความไววางใจแกผูใชบริการ และเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน 

หรือกําหนดเปนทางเลือกหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการยอมรับการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส โดยสามารถนําองคความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ท่ีประเมินจากงานวิจัยในอดีต ซ่ึงเปรียบเสมือนการปอนขอมูลยอนกลับ

ใหธนาคารและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ไดทราบถึงแนวทางเชิงกลยุทธ เพ่ือการการยกระดับ
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มาตรฐานการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส อันจะเปนการการยกระดับขีด

ความสามารถการแขงขันของธนาคารใหบรรลุผลสําเร็จ น   

 


