
 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล ตามเครื่องมือวิจัยท่ีออกแบบ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล

และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการแปลความหมายขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน

ของการวิจัยในแตละหัวขอท่ีกําหนดในระเบียบวิธีวิจัย โดยแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน 

ตามลําดับดังนี้   

1. การสังเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของ

ผูบริโภค  

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห 

3. การพัฒนาขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคท่ีไดจากการศึกษา 

 

4.1 การสังเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ประกอบดวยคุณภาพของเว็บไซต  การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย 

การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ความไววางใจตอ

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  โดย

ดําเนินการวัดตัวแปรเชิงประจักษ (Observation Variable) ท่ีเปนตัวชี้วัดของตัวแปรแฝง (Latent 

Variable) ทุกตัวแปรในแบบจําลองสมการโครงสราง ดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ (5 Rating Scale) ตามแนวทางของลิเคิรท (Lisert Scale) ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห

เพ่ือใหทราบลักษณะท่ัวไปของตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยคํานวณคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คํานวณคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แสดงดังตาราง 4.1   
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ตาราง 4.1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันของตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

คุณภาพของเว็บไซต   3.74 0.54 มาก 

การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย 3.78 0.60 มาก 

การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน 3.89 0.56 มาก 

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 3.49 0.69 
มาก 

ทัศนคติ ต อชํ า ระ เ งินผ านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส   3.79 0.61 
มาก 

ความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส   3.65 0.52 
มาก 

 

 ตาราง 4.1 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาทุกตัวอยูในระดับ

ความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคาเฉลี่ยพบวา ตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน

มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  และตัวแปรท่ีมีความสําคัญในรองลงมา

ตามลําดับ คือ ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย  

คุณภาพของเว็บไซต  ความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และความไววางใจตอชําระ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีระดับความสําคัญอยูในระดับมากทุกตัวแปร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.79, 3.78, 3.74, 3.65 และ 3.49 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .52 - .69 แสดงวาขอมูลของทุกตัวแปรท่ีศึกษามีการกระจายตัวนอย โดยพบวาขอมูลใน

ตัวแปรความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด  มีคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .69  รองลงมาคือ ตัวแปรทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส  การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  คุณภาพของเว็บไซต  

และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .61, 

.60, .56, .54 และ .52 ตามลําดับ  
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ตาราง 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรคุณภาพของเว็บไซต   

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. บนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มี

การปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคาอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ 

3.69 .71 มาก 

2. บนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มี

ขอมูลเก่ียวกับสั่งซ้ือสินคา ท่ีเห็นไดชัด

และงายในการคนหา 

3.78 .69 มาก 

3. ทานสามารถไดรับขอมูลเก่ียวกับ

สั่งซ้ือสินคา  ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

จากเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม 

3.76 .73 มาก 

4. ทานไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับสั่งซ้ือ

สินคา ท่ีมีความถูกตองเพียงพอตาม

วัตถุประสงคของทาน 

3.64 .78 มาก 

5. บนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มี

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสั่งซ้ือสินคา ท่ี

ทันสมัยเพียงพอตามวัตถุประสงคของ

ทาน 

3.65 .77 มาก 

6. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคา ท่ีทานตองการจะแสดงในรปูแบบ

ท่ีสามารถอานและเขาใจได 

3.73 .79 มาก 

7. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคาบนเว็บไซตมีการออกแบบสวยงาม  

นาดึงดูดใจใหเขามาเยี่ยมชม 

3.88 .70 มาก 

8. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคาเก็บไวในหลายรูปแบบท่ีสามารถ

เรียกมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.79 .67 มาก 

คุณภาพของเว็บไซต   3.74 .54 มาก 
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 ตาราง 4.2  สภาพของตัวแปรคุณภาพของเว็บไซต  พิจารณาจากขอคําถามเก่ียวกับคุณภาพ

ของเว็บไซต  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  

เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา

บนเว็บไซตมีการออกแบบสวยงาม  นาดึงดูดใจใหเขามาเยี่ยมชมมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาเก็บไวในหลายรูปแบบท่ีสามารถ

เรียกมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มีขอมูลเก่ียวกับสั่งซ้ือ

สินคา ท่ีเห็นไดชัดและงายในการคนหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และ 3.78 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .67 - .79 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรคุณภาพของเว็บไซต  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .54  เม่ือพิจารณาในราย

ขอคําถามพบวา ขอคําถามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา ท่ีทานตองการจะแสดงในรูปแบบท่ี

สามารถอานและเขาใจได  มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ .79 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ 

ขอคําถามทานไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับสั่งซ้ือสินคา ท่ีมีความถูกตองเพียงพอตามวัตถุประสงคของ

ทาน และบนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มีขอมูลขาวสารเก่ียวกับสั่งซ้ือสินคา ท่ีทันสมัยเพียงพอตาม

วัตถุประสงคของทาน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .78 และ .77 ตามลําดับ 

 

ตาราง 4.3 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย 

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. เม่ือทานเขาไปบนเว็บไซตสั่งซ้ือสินคา 

การเรียนรูการใชงานเว็บไซตเปนเรื่องงาย

สําหรับทาน  

3.80 .73 มาก 

2. เปนเรื่องงายท่ีทานจะมีความชํานาญใน

การใชเว็บไซตเพ่ือคนหาสิ่งท่ีตองการ

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา 

3.90 .71 มาก 

3. ข้ันตอนการใชงานบนเว็บไซตทําให

ทานทํากิจกรรมการใชบริการทองเท่ียว

บนเว็บไซตไดงายข้ึน 

3.77 .75 มาก 
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4. ทานสามารถโตตอบกับเว็บไซตได

โดยงาย 

3.75 .71 มาก 

5. การปฏิสัมพันธของทานกับเว็บไซตมี

ความชัดเจนและเขาใจงาย 

3.65 .72 มาก 

การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย 3.78 .60 มาก 

 

 ตาราง 4.3  สภาพของตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย พิจารณาจากขอคําถามเก่ียวกับ

การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมากทุกขอ

คําถามหรือตัวชี้วัด  เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเปนเรื่องงายท่ี

ทานจะมีความชํานาญในการใชเว็บไซตเพ่ือคนหาสิ่งท่ีตองการเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคามากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ เม่ือทานเขาไปบนเว็บไซตสั่งซ้ือสินคา การเรียนรูการ

ใชงานเว็บไซตเปนเรื่องงายสําหรับทาน  และข้ันตอนการใชงานบนเว็บไซตทําใหทานทํากิจกรรมการ

ใชบริการทองเท่ียวบนเว็บไซตไดงายข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และ 3.77 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .71 - .75 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .60  เม่ือพิจารณา

ในรายขอคําถามพบวา ขอคําถามข้ันตอนการใชงานบนเว็บไซตทําใหทานทํากิจกรรมการใชบริการ

ทองเท่ียวบนเว็บไซตไดงายข้ึน  มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ .75 รองลงมา 2 อันดับ

แรกคือ ขอคําถามเม่ือทานเขาไปบนเว็บไซตสั่งซ้ือสินคา การเรียนรูการใชงานเว็บไซตเปนเรื่องงาย

สําหรับทาน และการปฏิสัมพันธของทานกับเว็บไซตมีความชัดเจนและเขาใจงาย มีคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ .73 และ .72 ตามลําดับ 

 

ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน 

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. การใชเว็บไซตเพ่ือเลือกซ้ือสินคา ทําให

ไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

3.85 .81 มาก 
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2. เว็บไซตทําใหการคนหาขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

3.82 .66 มาก 

3. การใชเว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทานประหยัดเวลา

มากกวา 

3.94 .70 มาก 

4. การใชเว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทานประหยัด

คาใชจายมากกวา 

3.91 .64 มาก 

5. โดยรวมแลวเว็บไซตมีประโยชนตอการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาของ

ทาน 

3.92 .68 มาก 

การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน 3.89 .56 มาก 

 

 ตาราง 4.4  สภาพของตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  พิจารณาจากขอคําถาม

เก่ียวกับการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมาก

ทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใช

เว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทานประหยัดเวลามากกวามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.94 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ โดยรวมแลวเว็บไซตมีประโยชนตอการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคาของทาน  และการใชเว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทาน

ประหยัดคาใชจายมากกวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ 3.91 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .64 - .81 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .56  เม่ือ

พิจารณาในรายขอคําถามพบวา ขอคําถามการใชเว็บไซตเพ่ือเลือกซ้ือสินคา ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตอง

ครบถวน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ .81 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ขอคําถามการใช

เว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทานประหยัดเวลามากกวา  และโดยรวมแลว
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เว็บไซตมีประโยชนตอการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาของทาน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ .70 และ .68 ตามลําดับ 

ตาราง 4.5 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรความไววางใจตอการชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส  

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. จากประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคา

ผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บมี

ความเชื่อถือไดท่ีจะติดตอดวย 

3.41 .85 มาก 

2. จากประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคา

ผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บ

ใหความสําคัญตอขอมูลสวนตัวของทาน 

3.40 .80 มาก 

3. จากประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคา

ผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บ

ใหการบริการท่ีดีแกลูกคา 

3.58 .79 มาก 

4. ผูขายสินคาผานเว็บแสดงขอมูลประวัติ 

ท่ีอยูและการติดตอไวอยางชัดเจน 

3.64 .78 มาก 

5. ผูขายสินคาผานเว็บมีประสบการณและ 

ทรัพยากรอยางเพียงพอในการทําธุรกิจ

ใหบริการผานเว็บ  

3.42 .84 มาก 

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส   

3.49 .69 มาก 

 ตาราง 4.5  สภาพของตัวแปรความไววางใจตอการชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

พิจารณาจากขอคําถามเก่ียวกับความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  เม่ือพิจารณาในราย

ตัวชี้วัดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับผูขายสินคาผานเว็บแสดงขอมูลประวัติ ท่ีอยูและการ

ติดตอไวอยางชัดเจนมากกวามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ จาก

ประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคาผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บใหการบริการท่ีดีแกลูกคา  
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และผูขายสินคาผานเว็บมีประสบการณและ ทรัพยากรอยางเพียงพอในการทําธุรกิจใหบริการผานเว็บ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และ 3.42 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .78 - .85 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ .69  เม่ือพิจารณาในรายขอคําถามพบวา ขอคําถามจากประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคาผาน

เว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บมีความเชื่อถือไดท่ีจะติดตอดวย มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สูงสุด เทากับ .85 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ขอคําถามผูขายสินคาผานเว็บมีประสบการณและ

ทรัพยากรอยางเพียงพอในการทําธุรกิจใหบริการผานเว็บ  และจากประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคา

ผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บใหความสําคัญตอขอมูลสวนตัวของทาน มีคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ .84 และ .80 ตามลําดับ 

ตาราง 4.6 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส   

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. การใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคา เปนวิธีการท่ีด ี 

3.85 .78 มาก 

2. การใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคา มีความถูกตองเชื่อถือได 

3.56 .77 มาก 

3. ทานชอบท่ีจะใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรม

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา 

3.81 .73 มาก 

4. การทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา

ผานเว็บเปนประสบการณท่ีนาสนใจตอทาน  

3.86 .76 มาก 

5. การใชเว็บเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการ

สั่งซ้ือสินคา ดีกวาการสั่งซ้ือทางหนาราน 

3.83 .79 มาก 

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส   3.79 .61 มาก 

ตาราง 4.6  สภาพของตัวแปรทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  พิจารณาจาก

ขอคําถามเก่ียวกับทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ
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อยูในระดับความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดพบวากลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาผานเว็บเปนประสบการณท่ีนาสนใจตอทาน

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ การใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การสั่งซ้ือสินคา เปนวิธีการท่ีดี  และการใชเว็บเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา ดีกวาการ

สั่งซ้ือทางหนาราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และ 3.83 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .73 - .79 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

.61  เม่ือพิจารณาในรายขอคําถามพบวา ขอคําถามการใชเว็บเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคา ดีกวาการสั่งซ้ือทางหนาราน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ .79 รองลงมา 2 

อันดับแรกคือ ขอคําถามการใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา เปนวิธีการท่ีดี 

และการใชเว็บไซตเพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา มีความถูกตองเชื่อถือได มีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .78 และ .77 ตามลําดับ 

 

ตาราง 4.7 ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส   

ตัวแปรท่ีศึกษา คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. ทานวางแผนท่ีจะทํากิจกรรมการซ้ือสินคา

ผานเว็บในอนาคต 

3.56 .77 มาก 

2. ทานตั้งใจท่ีจะทํากิจกรรมการซ้ือสินคา

ผานเว็บในอนาคต 

3.65 .69 มาก 

3. ทานตองการพูดถึงสิ่งท่ีดีจากการเขามาทํา

กิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บใหผูอ่ืนฟง  

3.79 .63 มาก 

4. ทานตองการชี้แนะเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนให

มาทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บ 

3.62 .65 มาก 

5. ในความคิดของทาน ทานคิดวาทานพอใจ

มากในการทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บ 

นอกเหนือไปจากวิธีการแบบเดิม 

3.63 .64 มาก 
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ความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส   

3.65 .52 มาก 

 

ตาราง 4.7  สภาพของตัวแปรความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  พิจารณา

จากขอคําถามเก่ียวกับความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  พบวากลุมตัวอยางให

ความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  เม่ือพิจารณาในรายตัวชี้วัดพบวา

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับทานตองการพูดถึงสิ่งท่ีดีจากการเขามาทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผาน

เว็บใหผูอ่ืนฟงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ทานตั้งใจท่ีจะทํากิจกรรม

การซ้ือสินคาผานเว็บในอนาคต  และในความคิดของทาน ทานคิดวาทานพอใจมากในการทํากิจกรรม

การซ้ือสินคาผานเว็บ นอกเหนือไปจากวิธีการแบบเดิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ 3.63 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอมูลดวยการตรวจสอบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคา

อยูระหวาง .63 - .77 แสดงวาขอมูลของตัวแปรและตัวชี้วัดทุกตัวมีการกระจายตัวนอย โดยพบวา

ขอมูลใน ตัวแปรความต้ังใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ .52  เม่ือพิจารณาในรายขอคําถามพบวา ขอคําถามทานวางแผนท่ีจะทํากิจกรรมการซ้ือสินคา

ผานเว็บในอนาคต มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ .77 รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ขอ

คําถามทานตั้งใจท่ีจะทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บในอนาคต และทานตองการชี้แนะเพ่ือนหรือ

บุคคลอ่ืนใหมาทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บ มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .69 และ .65 

ตามลําดับ 

 

4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห 

การพัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอความตั้งใจของผูบริโภคใน

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดําเนินการพัฒนาจากรากฐานทาง

แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของ ดวยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมหาแบบจําลองการวัดตัวแปร 

(Measurement Model) เพ่ือระบุถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงประจักษ (Obervation 

Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable) และหาความสัมพันธเชิงโครงสราง (Constructual 
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Model) ระหวางตัวแปรแฝงบุพปจจัย กับประสิทธิผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม แลว

ดําเนินการตรวจสอบความตรงของแบบจําลองดวยโปรแกรม LISREL Version 8.72 

 ท้ังนี้การตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model, SEM) ครั้งนี้ใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน

ในการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง  กอนท่ีจะดําเนินการวิเคราะหตรวจสอบวาแบบจําลอง

สมมุติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิ งประจักษหรือไม    ซ่ึง มีขอตกลงเบื้องตน (Basic 

Assumptions) ในการวิเคราะหขอมูล คือ (1) ตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาควรมีการกระจาย

ตัวแบบปกติ (Normal Distibution)  (2) ตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองไมควรท่ี

จะมีความสัมพันธกันไมมากเกินไปจนกอใหเกิดปญหา Multicordinearlity  (3) แบบจําลองการวัด 

(Measurement Model) ตองมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 

 หลังจากท่ีไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องในการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางแลว 

จึงไดดําเนินการวิเคราะหตรวจสอบวาแบบจําลองสมมุติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

หรือไม ดวยการวิเคราะหจากสถิติทดสอบคือ Chi-Square, Chi-Square/ df,  RMSEA,  RMR,  CFI,  

AGFI,  GFI และ CN  หากพบวแบบจําลองสมมุติฐานยังไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ก็

จะทําการปรับแกแบบจําลอง (Adjust Model) โดยการยอมใหคาความแปรปรวนของความ

คลาดเคลื่อน (θ) ของตัวแปรเชิงประจักษบางคู มีความสัมพันธกัน แลวจึงพิจารณาถึงความกลมกลืน

ระหวางแบบจําลองปรับแกกับขอมูลเชิงประจักษ  ท้ังนี้หากพบวาแบบจําลองปรับแกมีกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษแลว จึงจะยอมรับการประมาณคาพารามิเตอรเพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธเชิง

สาเหตุของปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอความตั้งใจของผูบริโภคในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

4.2.1 ผลการตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนในการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

1) ตรวจสอบการกระจายของตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาในแบบจําลอง

สมการโครงสรางวามีการกระจายเปนแบบปกติ 

 การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Model, SEM) ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL  Version 8.72 มีขอตกลงท่ีสําคัญคือ การกําหนดไววา ตัวแปรเชิง
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Χ

ประจักษ (Observation Variable) ท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองควรจะมีการแจกแจงแบบปกติ 

(Normal Distribution)  ท้ังนี้ไดตรวจสอบการกระจายแบบปกติ ของตัวแปรเชิงประจักษดวยสถิติ

ทดสอบ ไค – สแควร (χ2 )  โดยพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ หากตัวแปรเชิงประจักษใดท่ีทํา

การทดสอบแลวพบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาตัวแปรเชิงประจักษดังกลาวมีการแจก

แจงแบบไมปกติ  ในทางตรงกันขามหากพบวาตัวแปรเชิงประจักษใดท่ีทําการทดสอบแลวพบวาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวแปรเชิงประจักษดังกลาวมีการแจกแจงเปนแบบปกติ  

 ผลการตรวจสอบการกระจายของขอมูลของตัวแปรเชิงประจักษในเบื้องตนซ่ึงไดนําคะแนน

ดิบเดิมไปทําการทดสอบดวยคาสถิติทดสอบ  ไค – สแควร (χ2 )   พบวาตัวแปรเชิงประจักษหลายตัว

แปร ทําการทดสอบแลวพบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีทําการวิเคราะห

ดวยคะแนนดิบยังมีการแจกแจงแบบไมปกติ  ผูวิจัยจึงไดทําการแปลงขอมูลดิบดังกลาวใหอยูในรูป

ของคะแนนมาตรฐาน  (Normal Score) แลวจึงทําการตรวจสอบการกระจายของขอมูลตัวแปรเชิง

ประจักษดวยสถิติทดสอบ ไค – สแควร (χ2 )    อีกครั้งรายละเอียดดังตาราง 4.11 

ตาราง 4.8  การตรวจสอบการกระจายของขอมูลตัวแปรเชิงประจักษท่ีไดแปลงเปนคะแนนมาตรฐาน 

(Normal scale) ดวยสถิติทดสอบ ไค – สแควร (χ2 )   

ตัวแปรสังเกตได  SD Skewnes

s 

p 

value 

Kurtosis p 

value 

chi-square p 

value 

WEBQUAL  3.740 0.541 -5.035 0.00 4.62 0.00 46.704 0.00 

PEOU 3.777 0.602 -6.242 0.00 4.955 0.00 63.508 0.00 

PU 3.889 0.564 -7.09 0.00 5.55 0.00 81.079 0.00 

ATTITUDE 3.786 0.612 -5.274 0.00 4.381 0.00 47.003 0.00 

TRUST 3.49 0.694 -3.529 0.00 2.215 0.027 17.36 0.00 

 INTENT  3.647 0.516 -0.89 0.374 -0.921 0.357 1.639 0.441 

 

 ตาราง 4.8 เ ม่ือทําการตรวจสอบการกระจายของขอมูลของตัวแปรเชิงประจักษ ท่ี

ทําการศึกษาซ่ึงไดทําการแปลงเปนคะแนนมาตรฐานแลว (Normal Score) ดวยสถิติทดสอบ ไค – 
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สแควร (χ2 )    โดยทําการตรวจสอบท่ีคานัยสําคัญทางสถิติ หากพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา

การกระจายของขอมูลเปนแบบปกติ (Normal Distribution)  หากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 แสดงวาการกระจายของขอมูลไมไดเปนแบบปกติ (Non Normal Distribution)   การตรวจสอบ

ท่ีคานัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาพบวา ทุกตัวแปรเชิงประจักษสวนใหญ

ไมมีคานัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองสวนใหญมีการแจก

แจงเปนแบบปกติ  ดังนั้น ขอมูลของตัวแปรเชิงประจักษทุกตัวสามารถนําไปวิเคราะหแบบจําลอง

สมการโครงสรางไดอยางไมละเมิดขอตกลงเบื้องตนไดเปนอยางดี 

 2) การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาในแบบจําลอง

ท้ังหมดวามีความสัมพันธกันมากเกินไป  

 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองในครั้งนี้

ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) โดยทําการวิ เคราะหความสัมพันธของตัวแปรเชิงประจักษ ทุกคู ท่ี

ทําการศึกษาในแบบจําลอง หากพบวาตัวแปรเชิงประจักษคูใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 

.80 แสดงวาตัวแปรคูดังกลาวอาจจะเปนตัวแปรเดียวกัน หรือเกิดปญหาเรื่องการวัดตัวแปรท่ีมีการทับ

ซอนกัน ซ่ึงกอใหเกิดปญหา Multicollinearity  (Multicollinearity Problem, คา r ในเมตริกซ

สหสัมพันธมีคาเกิน .80)  มีรายละเอียดดังตาราง  4.14  

ตาราง 4.9 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรเชิงประจักษท่ีทําการศึกษา 

ตัวแปร

ประจกัษ 
WEBQUAL PEOU PU ATTITUDE TRUST INTENT 

WEBQUAL 1.000      

PEOU 0.696** 1.000     

PU 0.790** 0.715** 1.000    

ATTITUDE 0.729** 0.563** 0.624** 1.000   

TRUST 0.786** 0.678** 0.781** 0.732** 1.000  

INTENT 0.488** 0.431** 0.462** 0.505** 0.475** 1.000 
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Mean 3.740 3.777 3.889 3.490 3.786 3.647 

St.Dev .541 .602 .564 .694 .612 .516 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05, **มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

 ตาราง 4.9  ทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงประจักษทุกคูท่ีไดทําการศึกษา

ในแบบจําลองสมการโครงสรางดวยการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลพบวาตัว

แปรเชิงประจักษแตละคูมีความสัมพันธกันในทิศทางบวก อยูระหวาง 0.431  - .786  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  ถือวาเปนขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสนได 

และยังไมละเมิดขอตกลงเบื้องตน  (Kelloway, 1998)     

4.2.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร 

 จากผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง พบวาตัว

แปรเชิงประจักษสวนใหญ ท่ี ทําการศึกษามีการกระจายแบบปกติ  (Normal Distribution)  

ความสัมพันธของตัวแปรเชิงประจักษทุกคูท่ีทําการศึกษาในแบบจําลองไมมีความสัมพันธกันมาก

จนเกินไปท่ีจะกอใหเกิดปญหา Multicollinearity  (Multicollinearity Problem)  ผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตามสมมุติฐานในครั้งนี้ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL ผลการ

วิเคราะหแสดงดังภาพประกอบ 4.1   
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ภาพประกอบ 4.1 วิเคราะหเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตามสมมุติฐาน 

 4.2.2.1 สมการเสนทางอิทธิพลของตัวแปร  

 ในหัวขอนี้ไดแสดงใหเห็นถึงเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีทําการศึกษาตาม

สมมุติฐานท่ีกําหนดไว  โดยการอานคาสมการเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยพิจารณาถึง

คาสถิติทดสอบสําคัญ 4 ประการไดแก 1) คา R2  หมายถึง  อัตราความสามารถในการใชตัวแปรแฝง 

(Latent Variable) อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเชิงประจักษ (Observation Variable) ซ่ึงเปน

ตัวชี้วัด / องคประกอบของตัวแปรแฝงดังกลาว  2) คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (λ) 

(Standardized Solution)  เปนการประมาณคาพารามิเตอร (Parameter Estimation) ของการ

เปนองคประกอบ / ความสัมพันธกันระหวางตัวแปรประจักษกับตัวแปรแฝง   3) คาความผิดพลาด

มาตรฐาน (Standard Error) เปนคาการผันแปรของคาความผิดพลาดในการวัดของตัวแปรประจักษ   

และ 4) คาสถิติทดสอบ t ใชในการวิเคราะหถึงคาความเชื่อม่ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการวัด 

โดยกําหนดวา คาสถิติทดสอบ t ท่ีมีคามากกวา 1.96  แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  หาก

คาสถิติทดสอบ t  มีคาอยูระหวาง  -1.96 – 1.96 แสดงวายังไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   สมการเสนทาง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีไดทําการศึกษา แสดงดังสมการ 4.1 – 4.6 ดังนี้ 

        PEOU = 0.775*WEBQUAL, Errorvar.= 0.186  , R2 = 0.485…………………………………4.1 

                  (0.0428)                           (0.0141)             

                   18.105                            13.191              
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         PU = 0.301*PEOU + 0.591*WEBQUAL, Errorvar.= 0.103   , R2 = 0.677……………4.2 

              (0.0399)         (0.0444)                           (0.00781)             

                7.546           13.330                              13.191               

TRUST = 0.276*PEOU + 0.557*PU, Errorvar.= 0.280  , R2 = 0.418……………………..………4.3 

            (0.0675)          (0.0720)                 (0.0213)             

              4.092             7.741                    13.191              

  

ATTITUDE = 0.158*PEOU + 0.475*PU + 0.328*TRUST, Errorvar.= 0.105   , R2 = 0.719……4.4 

                 (0.0423)         (0.0477)      (0.0328)                      (0.00798)             

                  3.740             9.955          9.979                         13.191               

  

 

 INTENT = 0.192*ATTITUDE + 0.251*TRUST, Errorvar.= 0.192  , R2 = 0.279…………..…4.5 

               (0.0563)               (0.0497)                       (0.0145)             

                 3.407                  5.059                          13.191              

 

 สมการ 4.1 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตใช

งานงาย  ท่ีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.775 อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t=18.105) โดย

ตัวแปรท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดรอย

ละ 48.5 

สมการ 4.2 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของเว็บไซต  และการรับรูวาเว็บไซตใชงานงายสงอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ท่ีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.591 และ 0.301 อยาง

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t=13.330, t=7.546) โดยตัวแปรท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดรอยละ 67.7 

สมการ 4.3 แสดงใหเห็นวาการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย และการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน 

สงอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ท่ีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ 0.276 และ 0.557 อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t=4.092, t=7.741) โดยตัวแปร

ท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดรอยละ 41.8 
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สมการ 4.4 แสดงใหเห็นวาการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  และ

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  สงอิทธิพลทางตรงตอทัศนคติตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.158, 0.475 และ 0.328 อยางนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 (t=3.740, t=9.955, t=9.979) โดยตัวแปรท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดรอยละ 71.9 

สมการ 4.5 แสดงใหเห็นวาทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และความ

ไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  สงอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจในชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ท่ีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.192 และ 0.251 อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 (t=3.407, t=5.059) โดยตัวแปรท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

กระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดรอยละ 27.9 

 4.2.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอการรับรูวาชําระเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงาย   

สมมติฐานท่ี 2  คุณภาพของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอการรับรูวาชําระเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน 

สมมติฐานท่ี 3  การรับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอการ

รับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน 

สมมติฐานท่ี 4  การรับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอความ

ไววางใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 5  การรับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 6  การรับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนสงอิทธิพลตอ

ความไววางใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 7  การรับรูวาชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนสงอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
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สมมติฐานท่ี 8  ความไววางใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอทัศนคติ

ตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 9  ความไววางใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน 

สมมติฐานท่ี 10  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือ

สินคาออนไลน 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน  โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน

ของตัวแปร คา t value และทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปร แสดงดังตาราง 4.16   
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ตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี คูความสัมพันธ ทิศทาง β t value 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

1 WEBQUAL → PEOU + 0.696 18.105** สนับสนนุ 

2 WEBQUAL → PU + 0.566 13.330** สนับสนุน 

3 PEOU  → PU + 0.321 7.456** สนับสนนุ 

4 PEOU       → TRUST + 0.239 4.092** สนับสนนุ 

5 PEOU  → ATTITUDE + 0.156  3.740** สนับสนนุ 

6 PU  →TRUST + 0.453 7.741** สนับสนนุ 

7 PU           → ATTITUDE + 0.438 9.955** สนับสนุน 

8 TRUST  → ATTITUDE + 0.371 9.979** สนับสนนุ 

9 TRUST  → INTENT + 0.338 5.059** สนับสนนุ 

10 ATTITUDE →INTENT + 0.228 3.407* สนับสนนุ 

*ระดับนัยสําคัญ 0.05, **ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 จากตาราง 4.10 พบวาผลการประมาณคาพารามิเตอร  และสัมประสิทธิ์อิทธิพลสวนใหญ

ตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว กลาวคือ การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ไดรับอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกจากคุณภาพของเว็บไซต (β=+0.696, t value=18.105) ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย 

ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพของ

เว็บไซต (β=+0.566, t value=13.330) และไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตใช

งานงาย (β=+0.321, t value=7.456)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01  
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ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกสไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวา

เว็บไซตใชงานงาย (β=+0.239, t value=4.092)  และไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวา

เว็บไซตมีประโยชน (β=+0.453, t value=7.741)  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส

ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย (β=+0.156, t value=3.740)  รวมท้ัง 

ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน (β=+0.438, t value=9.955) และ

ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส (β=+0.371, t 

value=9.979) ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01  ความตั้งใจในชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส (β=+0.338, t value=5.059) และไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากทัศนคติตอชําระ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  (β=+0.228, t value=3.407) ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .01       

จากผลการประมาณคาพารามิเตอรท้ังหมดของการวิเคราะหเสนทางอิทธิพลของตัวแปรใน

แบบจําลองดวยโปรแกรม Lisrel สามารถเขียนแสดงเปนภาพประกอบอยางงาย  แสดงดัง

ภาพประกอบ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของ

เว็บไซต 

การรับรูวาเว็บไซต

ใชงานงาย 

การรับรูวาเวบ็ไซตมี

ประโยชน 

ความไววางใจตอการ

ซ้ือสินคาออนไลน 

ทัศนคติตอการซ้ือ

สินคาออนไลน   

ความตั้งใจในการ

ซ้ือสินคาออนไลน 

0.696 

0.566 

0.321 

0.156 

0.239 

0.453 

0.438 

0.371 

0.338 

0.228 

ภาพประกอบ 4.2  ผลการประมาณคาพารามิเตอรท้ังหมด 

ของการวิเคราะหเสนทางอิทธิพลของตัวแปร 
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 4.2.2.3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหวางตัวแปร 

จากผลการวิเคราะหเสนทางอิทธิพลดวยโปรแกรม Lisrel ผูวิจัยไดการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหวางตัวแปร โดยนําเสนอในรูปแบบตาราง 2 มิติ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการสง

อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) การสงอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) และการสงอิทธิพล

โดยรวม (Total Effect) ระหวางตัวแปรแฝงตางๆ ท่ีไดทําการศึกษา โดยนําเสนอในรูปแบบของ

คะแนนมาตรฐาน (Standardize Score) แสดงดังตาราง 4.16 

ตาราง 4.11  การประมาณคาสัมประสิทธิอิทธิพลทางตรง  ทางออม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปร 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล 
ตัวแปรอิสระ   

WEBQUAL PEOU PU TRUST ATTITUDE 

PEOU 0.485 

 

ทางตรง 0.696** - - - - 

ทางออม - - - - - 

โดยรวม 0.696** - - - - 

PU 0.677 ทางตรง 0.566** 0.321** - - - 

ทางออม 0.224** - - - - 

โดยรวม 0.790** 0.321** - - - 

TRUST 0.418 ทางตรง - 0.239** 0.453** - - 

ทางออม 0.524** 0.146** - - - 

โดยรวม 0.524** 0.385** 0.453** - - 

ATTITUDE 0.719 ทางตรง - 0.156** 0.438** 0.371** - 

ทางออม 0.649** 0.383** 0.168** - - 

โดยรวม 0.649** 0.439** 0.606** 0.371** - 

INTENT 0.279 ทางตรง - - - 0.338** 0.228* 

ทางออม 0.325** 0.230** 0.291** 0.085 - 

โดยรวม 0.325** 0.230** 0.291** 0.423** 0.228* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
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ตาราง 4.11 แสดงถึงอิทธิพลทางตรง ทางออม และโดยรวม ระหวางตัวแปรแฝงใน

แบบจําลองสมการโครงการปรับแก (Adjust Model) พบวาผลการประมาณคาพารามิเตอร 

สัมประสิทธิอิทธิพลสวนใหญตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว รายละเอียดดังนี้ 

 1. คุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ท่ีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.696 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  และ

สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.566 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  นอกจากนี้ คุณภาพของเว็บไซต ได

สงอิทธิพลทางออมตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ผานการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.224 และ 

0.524 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และคุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางออมตอทัศนคติ

ตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ผานการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย การรับรูวาเว็บไซตมี

ประโยชน และความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ 0.649 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และองคกร สงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจใน

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ผานความไววางใจตอชาํระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส และ

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.325 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

2. การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ความ

ไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ท่ี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.321, 0.239 และ 0.156 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย นอกจากนี้ การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ไดสงอิทธิพลทางออมตอ

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

และความต้ังใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.146, 

0.383 และ 0.230 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

3.  การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน สงอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ท่ีคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธเทากับ 0.453 และ 0.438 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมุติฐาน

การวิจัย  นอกจากนี้ การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ไดสงอิทธิพลทางออมตอทัศนคติตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และความต้ังใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.168 และ 0.291 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    

 4. ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส สงอิทธิพลทางตรงตอทัศนคติตอ

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.371 และ 0.338 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลอง

กับสมมุติฐานการวิจัย      

5. ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส สงอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจในชําระ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.228 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย     

 ท้ังนี้ยังพบวาตัวแปรอิสระ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม ไดแก การ

รับรูวาเว็บไซตใชงานงาย  การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และความต้ังใจในชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ไดรอยละ 48.5,  67.7, 41.8, 71.9 และ 27.9 ตามลําดับ 

 

4.3 การพัฒนาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคที่ไดจากการศึกษา 

 

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากสนามการวิจัย

จริง (Field Study) ดวยเทคนิค (1) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview)  (2) การ

สัมภาษณอยางไม เปนทางการ ( Informal Interview)  (3) การสังเกตการณ ท่ัวไป (General 

Observation) และ (4) การสํารวจลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Ecological Mapping) 

แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการวิเคราะหโดยสรุป ดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
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Analysis) เพ่ือนําขอมูลมาประกอบและสนับสนุนผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเปน

ประโยชนในการนําไปอภิปรายผล และขอเสนอแนะตอไป ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.12 สรุปผลการวิเคราะหพรรณนาเนื้อหาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ประเด็นนื้อหา ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

คุณภาพของ

เว็บไซต 

คุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางตรง

ตอการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย และสง

อิทธิพลทางออมตอการรับรูวาเว็บไซตมี

ประโยชน ความไววางใจตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอชําระ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และ

ความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

คุณคาของเนื้อหาเว็บไซตถูกกําหนด

ดวยความเร็ว ความพอใจของลูกคา 

และความสามารถสัมผัสไดดวย

ประสาทท้ังหา เนื้อหาบนเว็บไซต 

ควรมีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยู

เสมอ เว็บไซตท่ีประสบความสําเร็จ

พิจารณาจากการกลับมาเยี่ยมเยียน

ใหมในภายหลังและมีการแนะนํา

เว็บไซตไปยังผูอ่ืน ๆ การออกแบบ

เว็บไซตของระบบธุรกิจออนไลนตอง

สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการและ

สรางความรูสึกประทับใจแกผูมาเยี่ยม

ชม  มีความสวยงาม  มีการใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และมีการ

อัพเดทขอมูลใหม ๆอยูเสมอ ควรมี

การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง   

 

ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

ประเด็นนื้อหา ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

  โดยเฉพาะขอมูลบนเว็บไซตตองมี

ความถูกตอง เชื่อถือได  ดูแลวเขาใจ
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งาย สามารถติดตอสื่อสารไดสะดวก

และรวดเร็ว  จึงจะดึงดูดความสนใจ

ใหกลับมาเว็บไซตใหม รวมท้ัง มี

เผยแพรขอมูลท่ีสรางความพอใจและ

ความภักดี  นอกจากนี้ ควรมีการ

สรางเครื่องมือในการคนหาใหสามารถ

คนหาขอมูล ดึงขอมูล แปล

ความหมายของขอมูล และ

ประมวลผลขอมูลไดเปนขาวสารท่ีตรง

ความตองการ 

การรับรูวา

เว็บไซตใชงาน

งาย 

การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย สงอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน 

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดสงอิทธิพล

ทางออมตอความไววางใจตอชําระเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  ทัศนคติตอ

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส   

การใชงานเว็บไซตตองสามารถเรียนรู

ไดงาย อํานวยความสะดวกในการใช

งานดวยตนเอง การตั้งชื่อเว็บไซต

สามารถจําไดงาย และมีการใหความ

ชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา การเขาถึง

ของเว็บไซตตองสะดวกในการเขาถึง 

ประมวลผลไดรวดเร็ว และสามารถ

โตตอบกับผูซ้ือได  นอกจากนี้ การทํา

ใหลูกคาคนหาเว็บไซตของธุรกิจและ

เขามาในเว็บไซตของธุรกิจไดงาย  

เว็บไซตตองทํางานไดรวดเร็วและไมมี

ปญหาติดขัดในการเขาไปยังสวนตาง 

ๆ ของเว็บไซต  ลูกคาสามารถคีย

ขอมูลสินคาท่ีตองการและคนหา

สินคาของบริษัทได    
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

ประเด็นนื้อหา ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

การรับรูวา

เว็บไซตมี

ประโยชน 

การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน สงอิทธิพล

ทางตรงตอความไววางใจตอชําระเงิน

ผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และทัศนคติ

ตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

และไดสงอิทธิพลทางออมตอทัศนคติตอ

ชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

 

การทําธุรกิจของบริษัททางออนไลน

สามารถทําใหลูกคาเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว และมีคาใชจายในการทํา

รายการไมสูงมากเม่ือเทียบกับการทํา

ธุรกิจแบบเดิม  จึงทําใหลูกคา

คาดหวังวาจะไดประโยชนมากกวา

ธุรกิจแบบเดิม  และหันมาใชบริการ

ออนไลนมากข้ึน  โดยท่ีลูกคาจะ

ประเมินถึงคุณคาท่ีไดรับเม่ือเทียบกับ

ตนทุนท่ีจายไป ถาลูกคามีความพึง

พอใจยอมมีความตองการท่ีจะสานตอ

ความสัมพันธกับธุรกิจโดยไมหันเหไป

ใชบริการจากธุรกิจรายอ่ืน 

ความไววางใจตอ

ชําระเงินผาน

ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส สงอิทธิพลทางตรงตอ

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส  และความตั้งใจในชําระ

เงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ข้ันตอนในการดําเนินธุรกรรมตอง

สรางความเชื่อถือใหกับผูซ้ือ  การมี

ทางเลือกในการชําระเงินท่ี

หลากหลายและมีคาใชจายนอย  การ

ติดตอกลับมายังลูกคาอยูเสมอและ

รวดเร็ว  การนัดหมายท่ีตรงตอเวลาท่ี

กําหนด  การมีบริการหลังการขายท่ี

รวดเร็วประทับใจ  รวมท้ัง การมี

เว็บไซตท่ีมีคุณภาพจะดึงดูดความ

สนใจของลูกคาใหเขามาซ้ือ และเกิด

ความเชื่อม่ันในสินคาและธุรกิจ  



86 

 

นอกจากนี้ การมีขอมูลขาวสาร และ

พ้ืนฐานประสบการณของแตละบุคคล

เปนจุดเริ่มตนของความตั้งใจซ้ือ 

ความตั้งใจซ้ือสินคาเกิดจากการรับรู  
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

ประเด็นนื้อหา ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

  ในคุณภาพของสินคาและราคา ความ

พึงพอใจในรานคา และการรับประกัน

ความไววางใจในราน ซ่ึงลูกคาจะ

คนหาขอมูลเหลานี้และประเมิน

ออกมาในรูปของตนทุน ความ

ปลอดภัย การบริการ ความเปนมิตร 

ความสะดวกสบาย และการ

ติดตอสื่อสาร ซ่ึงจะสงผลตอความ

ไววางใจในรานคาและการตัดสินใจซ้ือ    

ทัศนคติตอชําระ

เงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

ทัศนคติตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส สงอิทธิพลทางตรงตอ

ความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน

การทําใหเกิดรายการธุรกรรมเกือบทุก

สวนของกิจกรรมทางธุรกิจ 

ประกอบดวยการโฆษณา

ประชาสัมพันธ การคนหาขอมูล การ

ทํารายการสั่งซ้ือ การทํารายการชําระ

เงิน และการทําการจัดสงสินคา ท้ังนี้ 

คุณภาพกระบวนทําธุรกรรมจะสงผล

ตอความพอใจของลูกคา นอกจากนี้

การซ้ือขายสินคาบนอินเทอรเน็ตทํา

ใหผูบริโภคมีทัศนคติตอคุณลักษณะ

ของสินคาเปลี่ยนแปลงไปเปน

ผูบริโภคมีความตองการใน

คุณลักษณะของสินคาท่ีมีประโยชน มี

คุณภาพ และมีความนาเชื่อถือ 
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รวมท้ังความถูกตองของขอมูล

เก่ียวกับคุณลักษณะของสินคา ราคา 

กําหนดเวลาการจัดสง และขอมูล

ผูขาย ดังนั้น การมีระบบพาณิชย  
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

ประเด็นนื้อหา ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

  อิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพทําใหลูกคา

เกิดทัศนคติท่ีดีตอการซ้ือสินคาผาน

ทางเว็บ  และสามารถสรางความพึง

พอใจ จนเกิดความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคา  และเกิดความเชื่อม่ันในการ

เขามาใชบริการ ซ่ึงสงผลตอทัศนคตท่ีิ

ดีตอชําระเงินผานธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส และการตั้งใจซ้ือของ

ลูกคา   

 

 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารธนาคารอิเล็กทรอนิกส สามารถ

นํามาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณไดวา ปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาทาง

ออนไลน ท่ีประกอบดวย คุณภาพของเว็บไซต  การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย การรับรูวาเว็บไซตมี

ประโยชน ความไววางใจตอชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  และทัศนคติตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส สงผลตอความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส  โดยท่ีลูกคาจะ

ประเมินถึงคุณคาท่ีไดรับเม่ือเทียบกับตนทุนท่ีจายไป การมีระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพทํา

ใหลูกคาเกิดเกิดความเชื่อม่ันในการเขามาใชบริการ ซ่ึงจะสงผลตอการมีทัศนคติท่ีดีตอชําระเงินผาน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส และความตั้งใจในชําระเงินผานธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

 


