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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคคื์อ  

1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์งของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของ
ลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง เพิ่มระดับการเข้าถึง
บริการทางการเงินของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

การค้นคว้าแบบอิสระในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณซ่ึงเค ร่ืองมือท่ีใช้ เป็น
แบบสอบถาม ท่ีได้ก าหนดประเด็นข้อค าถามตามทฤษฎีการยอมรับเป็นหลักโดยมีทฤษฏีความ
เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี (TTF) ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี
(UTAUT) และแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) มาเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูท่ี้สมคัรใชง้านบริการออมสินอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 307 คน ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ สถิติท่ีใช้ได้แก่ สถิติพรรณนา ประกอบด้วย จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานส าหรับใช้ในการทดสอบสมมุติฐานประกอบไปด้วย  การเปรียบเทียบ 
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั (T-Test) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง
ตั้งแต่ 3 กลุ่ม (ANOVA) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ของลูกค้า 
ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่คือปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ส่วนปัจจยัท่ี
ไม่ส่งผลคือปัจจยัดา้นเพศ และรายได ้

จากการศึกษาค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดคือด้านระบบความปลอดภยั
ชั้นสูง รองลงมาคือดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพการท างาน  และดา้นความเหมาะสมระหว่าง
งานและเทคโนโลย ี 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี เสนอวา่ควรพฒันาระบบไปในทิศทางท่ีเหมาะกบัทุกเพศ 
ระบบมีความปลอดภยัในระดบัสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงควบคู่กนัไป สามารถใช้งานไดส้ะดวก 
ไม่ยุง่ยาก ควรเพิ่มการโฆษณาในส่ือรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อกระตุน้ เพิ่มทศันคติเก่ียวกบับริการท่ีจะสามารถ
ท าใหเ้กิดการยอมรับไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ABSTRACT 

This independent study about the factors affecting the decision of using the internet banking 
services of Government Savings Bank’s customers in Mueang Chiang Mai district had 3 objectives.   

1) To study the factor that had a relationship and had an affect towards the personal data and 
factors affecting the decision of using the internet banking services of Government Savings Bank’s 
Customers in Mueang Chiang Mai district.   

2) To study the factors and the level of the acceptance of using the internet banking services 
of Government Savings Bank’s customers in Mueang Chiang Mai district.   

3) To study the development approach of internet banking services towards the crease on the 
level of access to financial services. 

This independent study, used a quantitative research methodology. The instrument used were 
a questionnaire, union integrated the idea of Task-Technology Fit (TTF) and Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT) including Technology Acceptance Model (TAM) 
adapt of from the framework of research. A test of 357 samples are used in this study were mainly 
composed of GSB Internet Banking in Muang District Chiang Mai Province. The data was analyzed 
through descriptive statistics including frequency, percentage and standard deviation. The statistic 
union used to test the assumption were the Independent-Samples (T-Test) and One-way ANOVA 
that had set the error to 0.05 
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The result show that  

The personal factors affecting the decision of using the internet banking services of 
Government Savings Bank’s customers in Mueang Chiang Mai District is age, education and career 
factors respectively. Gender and income factors did not affect the decision.  

The study of the factors that affect the decision is lock security in that order, followed 
by the Performance Expectancy and Task-Technology Fit. 

Suggestions in this research Propose that supposed development of the system in the 
direction that suits all genders. The system provides the highest level of security and performance 
simultaneously. Ease of use difficulties cannot supposed added to the other forms advertising in the 
media to promote up attitudes about service. It can cause at a glance acceptance. 

 


