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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยและ

สมมติฐานการวิจัย โดยแบงออกเปนการสรุปขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง สรุปขอคนพบท่ีไดจาก

การวิจัยตามวัตถุประสงคแตละขอ และสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย 

5.1.2.1 สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคขอ 1  

วัตถุประสงคขอ 1 ของการวิจัยนี้ คือ เพ่ือการสังเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ประกอบดวย คุณภาพของเว็บไซต  การรับรูวาเว็บไซตใช

งานงาย   การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  ความไววางใจตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส และความตั้งใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

มีขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาทุกตัวอยูในระดับความสําคัญมาก 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคาเฉลี่ยพบวา ตัวแปรการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชนมีระดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  และตัวแปรท่ีมีความสําคัญในรองลงมาตามลําดับ คือ 

ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย  คุณภาพของเว็บไซต  ความตั้งใจใน

การซ้ือสินคาออนไลน  และความไววางใจตอการซ้ือสินคาออนไลน ซ่ึงมีระดับความสําคัญอยูในระดับ

มากทุกตัวแปร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79, 3.78, 3.74, 3.65 และ 3.49 ตามลําดับ 

2. คุณภาพของเว็บไซต  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมากทุก

ขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาบนเว็บไซตมีการ

ออกแบบสวยงาม  นาดึงดูดใจใหเขามาเยี่ยมชมมากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาเก็บไวในหลายรูปแบบท่ีสามารถเรียกมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ

บนเว็บไซตท่ีทานเขาไปเยี่ยมชม มีขอมูลเก่ียวกับสั่งซ้ือสินคา ท่ีเห็นไดชัดและงายในการคนหา 
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3. การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญ

มากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับเปนเรื่องงายท่ีทานจะมีความชํานาญในการใช

เว็บไซตเพ่ือคนหาสิ่งท่ีตองการเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคามากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ เม่ือทาน

เขาไปบนเว็บไซตสั่งซ้ือสินคา การเรียนรูการใชงานเว็บไซตเปนเรื่องงายสําหรับทาน  และข้ันตอนการ

ใชงานบนเว็บไซตทําใหทานทํากิจกรรมการใชบริการบนเว็บไซตไดงายข้ึน  

4. การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับความสําคัญ

มากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับการใชเว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคา  ทําใหทานประหยัดเวลามากกวามากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ โดยรวมแลวเว็บไซตมี

ประโยชนตอการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคาของทาน  และการใชเว็บไซตเพ่ือทํากิจกรรม

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา  ทําใหทานประหยัดคาใชจายมากกวา  

5. ความไววางใจตอการซ้ือสินคาออนไลน  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับ

ความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับผูขายสินคาผานเว็บแสดงขอมูล

ประวัติ ท่ีอยูและการติดตอไวอยางชัดเจนมากกวามากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ จาก

ประสบการณการใชสั่งซ้ือสินคาผานเว็บ ทานรับรูวาผูขายสินคาผานเว็บใหการบริการท่ีดีแกลูกคา  

และผูขายสินคาผานเว็บมีประสบการณและ ทรัพยากรอยางเพียงพอในการทําธุรกิจใหบริการผานเว็บ   

6. ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับ

ความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือ

สินคาผานเว็บเปนประสบการณท่ีนาสนใจตอทานมากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ การใชเว็บไซต

เพ่ือการทํากิจกรรมเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา เปนวิธีการท่ีดี  และการใชเว็บเพ่ือการทํากิจกรรม

เก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา ดีกวาการสั่งซ้ือทางหนาราน  

7. ความต้ังใจในการซ้ือสินคาออนไลน  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับ

ความสําคัญมากทุกขอคําถามหรือตัวชี้วัด  โดยใหความสําคัญกับทานตองการพูดถึงสิ่งท่ีดีจากการเขา

มาทํากิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บใหผูอ่ืนฟงมากท่ีสุด รองลงมา 2 อันดับแรกคือ ทานตั้งใจท่ีจะทํา

กิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บในอนาคต  และในความคิดของทาน ทานคิดวาทานพอใจมากในการทํา

กิจกรรมการซ้ือสินคาผานเว็บ นอกเหนือไปจากวิธีการแบบเดิม  

5.1.2.2 สรุปขอคนพบตามวัตถุประสงคขอ 2  

วัตถุประสงคขอ 2 ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอ
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ความตั้งใจของผูบริโภคในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  มีขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย สรุปได

วาผลการประมาณคาพารามิเตอร และสัมประสิทธิ์อิทธิพลสวนใหญตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ี

กําหนดไว กลาวคือ  

- การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพของเว็บไซต ซ่ึง

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01  

- การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพของเว็บไซต และ

ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .01   

- ความไววางใจตอการซ้ือสินคาออนไลนไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวา

เว็บไซตใชงานงาย และไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ซ่ึงสอดคลอง

กับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 

- ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลนไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตใช

งานงาย รวมท้ัง ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน และไดรับอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกจากความไววางใจตอการซ้ือสินคาออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ี

ระดับนัยสําคัญ .01   

- ความตั้งใจในการซ้ือสินคาออนไลนไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความไววางใจตอการ

ซ้ือสินคาออนไลน และไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  ซ่ึง

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01         

 

5.2 การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้ 

1. จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวา เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด คือสามารถคนหาขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบสินคา ราคา และขอมูลอ่ืน ๆ ได

สะดวกรวดเร็ว  และเม่ือพิจารณาเหตุผลรองลงมาเปนสามารถติดตอกับธุรกิจผานทางเว็บไซตได

ตลอดเวลา  และสามารถไดรับขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยอยางรวดเร็วและตลอดเวลาผานทางเว็บไซต 

หรืออีเมลล   แสดงใหเห็นวาการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใช ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนหรือ
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คุณคาจากขอมูลขาวสารที่ไดรับตลอดเวลาโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ และเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจสั่งซ้ือ   

2. คุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย และสงอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน  สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  นอกจากนี้ คุณภาพของ

เว็บไซต ไดสงอิทธิพลทางออมตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ความไววางใจตอการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส และคุณภาพของเว็บไซต สงอิทธิพลทางออมตอทัศนคติตอการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ผานการรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน และความ

ไววางใจตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส และสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจในการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส     

3. การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ความ

ไววางใจตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย นอกจากนี้ การรับรูวาเว็บไซตใชงานงาย ไดสงอิทธิพลทางออมตอ

ความไววางใจตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

และความตั้งใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาแบบจําลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปนแบบจําลองท่ี Davis, F. D. 

(1989) พัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการอธิบาย หรือพยากรณพฤติกรรม ในการยอมรับระบบสารสนเทศ 

(Information System) ท่ีมีการพัฒนาข้ึนมาใหม โดยความงายในการใช จะเปนตัวกําหนดการรับรู

ในแงของปริมาณหรือความสําเร็จท่ีจะไดรับวาตรงกับท่ีตองการหรือไม งานจะสําเร็จตรงตามท่ีคาดไว

หรือไม  การรับรูวาเทคโนโลยีนั้นใชงานงายสะดวก ไมตองใชความพยายามมาก เทคโนโลยีใดท่ีใชงาน

งายและสะดวกไมซับซอน มีความเปนไปไดมากท่ีจะไดรับการยอมรับจากผูใช การศึกษาของนักวิจัย

หลายทานพบวาการรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ หรือความ

ตั้งใจท่ีจะใช  และมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal et. al, 

1999; Karrahanna, 1999; Toe et. al.,1999; Venkatesh, 2000(a) (b)) นอกจากนี้ ยังพบวา การ

รับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนดวย (Agarwal et. al., 1999; Venkatesh, 

2000(a); Toe et. al., 1999) 

4. การรับรูวาเว็บไซตมีประโยชน สงอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจตอการซ้ือสินคา

ออนไลน  และทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  นอกจากนี้ การ
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รับรูวาเว็บไซตมีประโยชน ไดสงอิทธิพลทางออมตอทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

และความตั้งใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส คุณลักษณะดานประโยชนการใชงานพิจารณา

จากเว็บไซตสามารถใหประโยชนท่ีบรรลุความพึงพอใจตามวัตถุประสงคของลูกคา และสามารถให

ขอมูลตามความตองการสวนบุคคล โดยบนหนาเว็บตองมีการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาและ

บริการเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือ และมีเผยแพรขอมูลท่ีสรางความพอใจและความภักดี (Hung & 

McQueen, 2004)  ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ Li and Zhang (2002) พบวา การรับรู

คุณภาพการบริการของเว็บไซต (perceived affective quality) เปนสิ่งกระตุนท่ีมีผลใหซ้ือสินคา

จํานวนมากข้ึน และเกิดพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธเชิงโครงสราง คือ เว็บไซตท่ีมีคุณภาพมีผลตอการรับรูคุณภาพของ

เว็บไซต การรับรู คุณภาพของเว็บไซตมีผลตอการรับรู ถึงความเพลิดเพลินในการใชเว็บไซต 

(perceived enjoyment of using the site) การรับรูถึงความงายในการใช (perceived ease of 

use) และการรับรูถึงความมีประโยชน (perceived usefulness) 

5. ความไววางใจตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  สงอิทธิพลทางตรงตอทัศนคติตอ

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส และความตั้งใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย  และสอดคลองกับการศึกษาของจากการศึกษาของ Chen et al. 

(2006) เก่ียวกับความไววางใจ (trust) และพฤติกรรมการซ้ือ (purchase behavior) พบวา การมี

ขอมูลขาวสาร และพ้ืนฐานประสบการณของแตละบุคคลเปนจุดเริม่ตนของความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจ

ซ้ือสินคาเกิดจากการรับรูในคุณภาพของสินคาและราคา ความพึงพอใจในรานคา และการรับประกัน

ความไววางใจในราน ซ่ึงลูกคาจะคนหาขอมูลเหลานี้และประเมินออกมาในรูปของตนทุน ความ

ปลอดภัย การบริการ ความเปนมิตร ความสะดวกสบาย และการติดตอสื่อสาร ซ่ึงจะสงผลตอความ

ไววางใจในรานคาและการตัดสินใจซ้ือ     

6. ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน สงอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจในการซ้ือสินคา

ออนไลน สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย การศึกษาของนักวิจัยหลายทานมีความเห็นสอดคลองกัน

วาคุณภาพของเว็บไซตเปนปจจัยท่ีทําใหลูกคาเกิดทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลนท่ีดี  สงผลตอความ

พึงพอใจในและกลับมาเยี่ยมเยียนเว็บไซตอีก  (Bacheldor, 2000; Hung & McQueen, 2004; Nah 

& Davis, 2002;   Ranganathan & Ganapathy, 2002; Zimmer, 2005) โ ด ย พิ จ า รณ า จ า ก

คุณลักษณะของเว็บไซตในดานเนื้อหา (content)  ดานการออกแบบ (design)  ดานความงายในการ
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ใชงาน (ease-of-use)  ดานประโยชนการใชงาน (usefulness)  และดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต 

(reliability)       

รวมท้ัง คุณภาพการใหบริการ ท่ีสามารถพยากรณ คุณภาพการใชบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ท่ีมีผลตอการใชบริการซํ้าของผูใชบริการ  ดานการใชบริการเว็บไซตของธุรกิจออนไลน

ในครั้งตอไป ดานท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแก ความพึงพอใจดานความนาเชื่อถือและไววางใจได 

สอดคลองกับการศึกษาของ Chen et al. (2006) เก่ียวกับความไววางใจ (trust) และพฤติกรรมการ

ซ้ือ (purchase behavior) พบวา การมีขอมูลขาวสาร และพ้ืนฐานประสบการณของแตละบุคคลเปน

จุดเริ่มตนของความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจซ้ือสินคาเกิดจากการรับรูในคุณภาพของสินคาและราคา ความ

พึงพอใจในรานคา และการรับประกันความไววางใจในราน ซ่ึงลูกคาจะคนหาขอมูลเหลานี้และ

ประเมินออกมาในรูปของตนทุน ความปลอดภัย การบริการ ความเปนมิตร ความสะดวกสบาย และ

การติดตอสื่อสาร ซ่ึงจะสงผลตอความไววางใจในรานคาและการตัดสินใจซ้ือ รวมท้ังการศึกษาของ 

Bacheldor (2000), Hung & McQueen (2004), Nah & Davis (2002),  Ranganathan & 

Ganapathy (2002) และ Zimmer (2005) มีความเห็นสอดคลองกันวาคุณภาพของเว็บไซตเปน

ปจจัยท่ีทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในและกลับมาเยี่ยมเยียนเว็บไซตอีก 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

  

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 ผูวิจัยไดนําขอคนพบจากการวิจัยมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ

ธุรกิจ และแนวทางการใหการสนับสนนุของหนวยงานภาครฐั ดังนี้  

 5.3.1.1 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ  มีดังนี้ 

1. ผูประกอบการธุรกิจธนาคารออนไลน ควรมีการกําหนดกลยุทธ โครงสรางองคการ 

ลักษณะการบริหารจัดการ  การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให

สามารถรองรับกับการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การปรับ

โครงสรางองคการใหมีความคลองตัวในการบริหารและการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และมี

ความยืดหยุนตอสภาพแวดลอมและกลยุทธของคูแขงขัน การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของฝาย

ตาง ๆ ใหสามารถรองรับการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีกล
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ยุทธท่ีมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชอยางเพียงพอ มีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะใน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรูและทักษะในหลากหลายดานเก่ียวกับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนใหสามารถขายสินคาหรือบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาความรูและทักษะในหลากหลายดาน เพ่ือสนับสนุนใหสามารถขาย

สินคาหรือบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีระบบจัดการองคความรู 

(Knowledge Management--KM) แบบออนไลน ท่ีสามารถจัดกลุมองคความรูใหเปนหมวดหมู เพ่ือ

สรางการเรียนรูข้ึนในองคการอยางตอเนื่อง เปนตน นอกจากนี้ ฝายทรพัยากรมนุษยและผูบริหารควร

มีสวนผลักดันใหเกิดองคการแหงความรู (Learning Organization--LO) เพ่ือใหเกิดผลิตภาพท่ีดีของ

องคการและความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

2. ผูประกอบการธุรกิจธนาคารออนไลน ควรศึกษาคุณภาพการบริการใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมการใชบริการใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดในอนาคต และเพ่ือให

การดําเนินงานดานการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผลจากการศึกษาพบวาปจจัยดานระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และระดับรายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการในดานตาง ๆ แตกตางกัน  รวมท้ัง ธุรกิจควรใหความสาคัญในดานความจงรักภักดี 

เนื่องจากมีความสาคัญตอกําไรในระยะยาว จึงควรวางแผนกลยุทธการตลาดท่ีมุงความสาคัญสูกลุม

ลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีเปนหลัก เพราะกลุมลูกคาท่ีจงรักภักดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึน เนื่องจากมี

ทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา จึงสงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึนและรักษาสวนครองตลาดใหเหนือจากคูแขงขันได 

ธุรกิจอาจนําระบบ CRM (Customer Relationship Management) มาใชใหเกิดประโยชน โดยการ

ติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่อง โดยไมรบกวนลูกคามากเกินไป ซ่ึงอาจใชการติดตอผาน e-mail 

address ท่ีลูกคาใหไว โดยการสงขาวสาร e-news, โปรโมชั่นสตางๆ ในแตละชวงเวลาของธุรกิจ และ

การจัดสง e-card ในเทศกาลตางๆ รวมถึงสงการดวันเกิดใหกับลูกคาดวย เพ่ือสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคา เนื่องจากผลการวิจัยระดับแนวโนมพฤติกรรมในดานความความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมา

ใชบริการธุรกิจ  

3. ผูประกอบการธุรกิจธนาคารออนไลน ควรมีการพัฒนาระบบใหมีคุณภาพการบริการท้ัง

ดานการตอบสนองตอผูใชบริการ ดานคุณภาพของเว็บไซต ดานการเขาถึงจิตใจผูใชบริการ ดานความ

นาเชื่อถือและไววางใจได และดานความสามารถในการใหบรกิาร โดยการพัฒนาเว็บไซตใหมีคุณภาพ
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ท้ังในดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานความงายในการใชงาน ดานประโยชนการใชงาน  รวมท้ังมี

ข้ันตอนการทําธุรกรรมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  

เนื่องจากการมีเว็บไซตท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เปนการสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และเกิดความเชื่อม่ันในการเขามาใชบริการ และความเชื่อม่ันในสินคาและ

ธุรกิจ  ซ่ึงสงผลตอการกลับมาซ้ือใหมของลูกคา 

 5.3.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ มีดังนี้ 

 1. การเพ่ิมศักยภาพและความสามารถแกผูประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐเก่ียวกับ

การเพ่ิมศักยภาพและความสามารถแกผูประกอบการธุรกิจธนาคารออนไลน โดยการสงเสริมใหมีการ

พัฒนาบุคคลกรท่ีเก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มท่ี เปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพ่ือให

บุคลากรมีความรูความสามารถอยางเพียงพอ และมีความรู ท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี  การพัฒนาให มีหนวยงานท่ีทําหนา ท่ีในการใหขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสแกธุรกิจอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีการจัดทําคลังขอมูลการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจ   

 2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  โดย

การสนับสนุนและปรับปรุงการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมมีความท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี การ

ใหบริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ และอยูในระดับราคาท่ียอมรับได  รวมท้ัง การสนับสนุน

ในดานขอบังคับและกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนท้ังผู

ซ้ือและผูขาย เชน สนับสนุนใหมีการรับรองความนาเชื่อถือทําใหลูกคาเกิดความไววางใจในธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน โดยปรับปรุงการออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือมาใชใหเปน

รูปธรรมมากข้ึน  พัฒนากฎหมายเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสามารถเอ้ือประโยชนตอการ

ประกอบธุรกิจธนาคารออนไลน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สนับสนุนดานเงินทุนเพ่ือใหธุรกิจ

สามารถดําเนินงานไดสะดวกมากข้ึน เปนตน 

 3. การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน และ

ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากการใชบริการธุรกิจธนาคารออนไลน รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันตอ

ระบบความปลอดภัยของธุรกิจธนาคารออนไลน เพ่ือใหประชาชนเกิดความไววางใจในการใชบริการ

ของธุรกิจออนไลนมากข้ึน 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษารวมกับปจจัยผลักดันอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงขอคนพบท่ีไดจะนําไปเปนแนวทางสําหรับ

ผูประกอบการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในการกําหนดกลยุทธ และการบริหารงานใหมีผลสําเร็จในระดับ

ท่ีสูงข้ึน และเปนแนวทางสําหรับภาครัฐเพ่ือแกปญหาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ของ

ประเทศไทย และพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหธนาคารอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีการ

เจริญเติบโตมากข้ึน 

 2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เทานั้น  ดังนั้น งานวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาแยกตามภูมิภาค เพ่ือใหทราบความแตกตางของปจจัย

ผลักดันท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 


