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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลนกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความ

ปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลนกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคใน

ประเทศไทย โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรเปาหมาย คือ ผูบริโภคในประเทศไทยที่ทํา

ธุรกรรมออนไลนโดยเก็บขอมูลจากตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คาสถิติไคสแควร (Chi - Square) และการวิเคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA) 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางดานสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) แตปจจัยทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการบนเว็บไซตมี

ความสัมพันธบางสวนกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 

อยางมีนัยสําคัญบางสวนทางสถิติ (pบางสวน<0.05) และปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ออนไลนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศ

ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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1. บทนํา 
ปจจุบันการทําธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคไดรับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

ในทุกๆป เนื่องมาจากอิทธิพลของหลายๆปจจัย ไมวาจะเปนความพรอมในการเขาถึง

อินเทอรเน็ตของผูบริโภค การเติบโตของตลาดอุปกรณส่ือสารท่ีรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตได 

รวมถึงประเด็นในเร่ืองความนาเช่ือถือและความปลอดภัยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกวาในอดีต อีกท้ังในสวน

ของผูประกอบการเองก็หันมาใหความสนใจและมีการตอบรับตอการรุกเขาสูตลาดในรูปแบบของ

การทําธุรกรรมทางออนไลนเพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากแตกอนท่ีจะขายผานทางหนารานในแบบ

ออฟไลนเพียงอยางเดียว ดังนี้จึงสงผลใหตลาดของธุรกรรมออนไลนไดมีการขยายตัวออกไปและ

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศไทย โดยจะเห็นไดจากกราฟแสดงมูลคาตลาด E-Commerce 

ในประเทศไทย (ภาพที่1.1) 

 

 

ภาพที่ 1.1 มูลคาตลาด E-Commerce ในประเทศไทย 

  

จากกราฟนัน้บอกถึงมูลคาตลาด E-Commerce หรือการทําธุรกรรมออนไลนใน

ประเทศไทยทีไ่ดมีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตในป 2552 จนถึงป 2556 ซึ่งแสดงใหเห็น

ศักยภาพของตลาดวามีความนาสนใจและมีอิทธิพลเปนอยางมาตอการทําธุรกิจในทุกวันนี้ รวมถึง

การทําธุรกรรมออนไลนในปจจุบนัยังดเขามามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอผูบริโภคในการท่ีจะ
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เขามาชวยตอบสนองความตองการใหสมบูรณแบบมากย่ิงข้ึนไมวาจะเปนเร่ืองของความสะดวก

สะบาย ความรวดเร็ว ความคุมคา  และความหลากหลายของสินคาท่ีมีใหเลือก อีกท้ังยังจะชวยทํา

ใหผูประกอบการสามารถดาํเนินการทําธรุกรรมได 24 ช่ัวโมง 7 วัน  และลดคาใชจายดานการใช

พ้ืนท่ีแสดงสินคาและพนักงานขาย และยังสามารถใหขอมูลแกลูกคาไดมากกวาวิธีการอ่ืนๆ 

ตลอดจนเปนส่ือท่ีทันสมัย สามารถแลกเปล่ียนขอมูลไดอยางรวดเร็วนั่นเอง 

ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับประเด็นในเร่ืองของการทํา

ธุรกรรมออนไลนทางเว็บไซต โดยจะทําการศึกษาจากผูบริโภคในประเทศไทย โดยคาดหวังวาจะ

นําผลการศึกษาในคร้ังนี้ไปเปนขอมูลในการเรียนรู และสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดของธุรกิจ อีกท้ังยังทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของการทํา

ธุรกรรมออนไลนไดชัดเจนวา การทําธุรกรรมออนไลนนี้ เปนชองทางตลาดท่ีมีศักยภาพและ

นาสนใจท่ีสามารถสรางรายไดใหแกผูประกอบการ และยังทําใหผูขายมีความเขาใจความตองการ

ในตัวผูบริโภคมากย่ิงข้ึนนั่นเอง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของ

ผูบริโภคในประเทศไทย 

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 

3.3 ปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 นําผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ

ปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลนไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ

การตลาดใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดดีย่ิงข้ึน 

4.2 นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการบริหารและกําหนดนโยบายตางๆ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการของลูกคาของธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลนในประเทศไทย  
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4.3 เพ่ือนําการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหผูท่ีตองการจะศึกษานํามาเปนตัวอยางใน

การทําวิจัยท่ีเก่ียวของในอนาคต 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริโภคในประเทศไทยที่ทําธุรกรรมออนไลน ไมทราบ

จํานวนประชากร 

ขอบเขตดานเวลา เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในประเทศไทยที่มีตอ
พฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลนในชวงเวลาระหวางเดือน กรกฏาคม 2557 

ขอบเขตดานเน้ือหา เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของ
ผูบริโภคในประเทศไทย 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัยสงใหกับกลุมตัวอยาง และผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามมาใหผูวิจัยโดยแบบสอบถาม

แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลน และปจจัย

ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน 

สวนท่ี 3 ปจจัยพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน 

ขอมูลในสวนท่ี 2 กําหนดระดับความสําคัญในแตะละชวงไดดังนี้ 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-1.79  หมายถึง  สําคัญนอยท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.80-2.59  หมายถึง สําคัญนอย 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.60-3.39  หมายถึง สําคัญปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.40-4.19  หมายถึง สําคัญคัญมาก 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  4.20-5.00 หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
7.1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูบริโภคในประเทศไทยท่ีทํา

ธุรกรรมออนไลน พบวา ผูบริโภคเปนเพศ มากกวา เพศหญิง และมีอายุเฉล่ีย 28 ป อายุสูงสุด 

62 ป และอายุต่ําสุด 13 ป และเม่ือจัดกลุมอายุสวนใหญมีอายุ อยูในชวง 21-30 ป มากท่ีสุด 

รองลงมาคือชวงอายุ  31-40 ป ตามมาดวยชวงอายุนอยกวา 21 ป และนอยท่ีสุดคือชวงอายุ 

มากกวา 40 ป และมีระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ํากวาระดับ
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ปริญญาตรี และนอยท่ีสุดคือ สูงกวาปริญญาตรและทําอาชีพสวนใหญคือ ทําธุรกิจสวนตัว 

รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และนอยท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน สวน

ใหญคือ ต่ํากวา 15,000 บาท รองลงมาคือ 15,000-25,000 บาท และนอยท่ีสุดคือ 35,000-

45,000 บาท และ 45,000 บาทข้ึนไปท้ังคู และมีจํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน สวนใหญ

คือ 4-8 ช่ัวโมงตอวัน รองลงมาคือ 9-15 ช่ัวโมงตอวัน และนอยท่ีสุดคือ มากกวา 15 ช่ัวโมงตอ

วัน และมีอุปกรณส่ือสารท่ีใชมากที่สุด ณ ปจจุบัน สวนใหญคือ สมารทโฟน รองลงมาคือ 

คอมพิวเตอรสวนบุคคล และนอยท่ีสุดคือ อุปกรณส่ือสารอ่ืนๆ  

7.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลน และปจจัย
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลน และ

ปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน พบวา ปจจัยดานกระบวนการตางๆมีคาเฉล่ีย

ระดับการใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงานใหบริการ และนอยท่ีสุดคือ 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด อีกท้ังในสวนของปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ออนไลนพบวา ความปลอดภัยสวนบุคคลมีคาเฉล่ียระดับการใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ความปลอดภัยของขอมูลการทําธุรกรรม และการจัดสงสินคา  

7.3 ปจจัยพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน 
 จากการศึกษาปจจัยพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน พบวา  ประเภทของการ

ทําธุรกรรมของผูบริโภคสวนใหญคือ คือ เติมเงินมือถือ รองลงมาคือ ซื้อบัตรเงินสด และนอย

ท่ีสุดคือ ประเภทธุรกรรมออนไลนอ่ืนๆ และมีอุปกรณส่ือสารท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลน สวน

ใหญคือ สมารทโฟน รองลงมาคือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล และนอยท่ีสุดคือ แท็บเล็ต และมี

ชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน สวนใหญคือ กลางวัน รองลงมาคือ เย็น และนอยท่ีสุดคือ 

หลังเท่ียงคืน และใช ระบบปฏิบัติการทางอินเทอรเน็ตท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลน สวนใหญ

คือ เว็บไซต รองลงมาคือ แอนดรอย และนอยท่ีสุดคิด ระบบปฏิบัติการอื่นๆ และมีวัตถุประสงค

หลักในการทําธุรกรรมออนไลน สวนใหญคือ การเลือกใชบริการทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

รองลงมาคือ สามารถใชบริการไดตลอด 24 ชม. และทุกสถานท่ี และนอยท่ีสุดคือ เหตุผลอ่ืนๆ 

และมีผูท่ีมีอิทธิพลตอการทําธุรกรรมออนไลน สวนใหญคือ ครอบครัว รองลงมาคือ เพ่ือน และ

นอยท่ีสุดคือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมี วิธีการโอนเงินเขามาในระบบเพ่ือทําธุรกรรมออนไลน สวน

ใหญคือ ผานทางอินเทอรเน็ตแบงก้ิง รองลงมาคือ ผานทางตูเอทีเอ็ม และนอยท่ีสุดคือ วิธีการ

โอนเงินเขามาในระบบแบบอ่ืนๆ และมีมูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรมออนไลนในแตละคร้ัง สวน

ใหญคือ 101-500 บาท รองลงมาคือ 501-1,000 บาท และนอยท่ีสุดคือ 1,500-2,000 บาท 

7.4 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 7.4.1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานประเภทของธุรกรรมออนไลน 
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 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ 2
 พบวา จํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน

ไมมีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยใน

ดานประเภทของธุรกรรมออนไลน แตพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ

เดือน และประเภทของอุปกรณส่ือสารท่ีมี ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใช

บริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานประเภทของธุรกรรมออนไลนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

 7.4.2 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานอุปกรณส่ือสารท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ 2
 พบวา ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ

เดือน ไมมีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศ

ไทยในดานอุปกรณส่ือสารท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลน แตพบวา เพศ อายุ อาชีพ จํานวน

ช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน และประเภทของอุปกรณส่ือสารท่ีมี ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับ

กับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานอุปกรณส่ือสารท่ี

ใชในการทําธุรกรรมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 7.4.3 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ 2
 พบวา จํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน 

ไมมีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยใน

ดานชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน แตพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และประเภทของอุปกรณส่ือสารท่ีมี ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใช

บริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 7.4.4 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานผูท่ีมีอิทธิพลในการทําธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ 2
 พบวา ระดับการศึกษา และจํานวนช่ัวโมงท่ีใช

อินเทอรเน็ตตอวัน ไมมีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของ

ผูบริโภคในประเทศไทยในดานผูท่ีมีอิทธิพลในการทําธุรกรรมออนไลน แตพบวา เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน และประเภทของอุปกรณส่ือสารท่ีมี ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับกับ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในชวงเวลาในดานผูท่ีมี

อิทธิพลในการทําธุรกรรมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 7.4.5 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานมูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรมออนไลนในแตละคร้ัง 
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 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ 2
 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประเภทของอุปกรณส่ือสารท่ีมี ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยในดานมูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรมออนไลนในแต

ละคร้ัง แตพบวา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนช่ัวโมงท่ีใชอินเทอรเน็ตตอวัน มี

ความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยใน

ชวงเวลาในดานมูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรมออนไลนในแตละคร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

< 0.05) 

 7.4.6 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑและ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานผลิตภัณฑของ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

 7.4.7 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคาและพฤติกรรม

การใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานราคาของ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

 7.4.8 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานชองทางการจัด

จําหนายของพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

 7.4.9 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานการสงเสริม

การตลาดของ ประเภทของธุรกรรมออนไลน อุปกรณส่ือสารท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลน และ

ชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน ไมแตกตางกัน แตพบวา การใหระดับความสําคัญในดานการ

สงเสริมการตลาดของ มูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรมออนไลนในแตละคร้ัง แตกตางกัน 

 7.4.10 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานพนักงานใหบริการ

และพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 
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 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานพนักงาน

ใหบริการของ พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

 7.4.11 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการตางๆ

และพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานกระบวนการ

ตางๆ ของ พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

 7.4.12 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานความปลอดภัยสวน

บุคคลและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานความปลอดภัย

สวนบุคคลของ ประเภทของธุรกรรมออนไลน ชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลน ผูท่ีมีอิทธิพล

ตอการทําธุรกรรมออนไลน และมูลคาเฉลี่ยของการทําธุรกรรมออนไลนในแตละคร้ัง ไมแตกตาง

กัน แตพบวา การใหระดับความสําคัญในดานความปลอดภัยสวนบุคคลของอุปกรณส่ือสารท่ีใชใน

การทําธุรกรรมออนไลน แตกตางกัน 

 7.4.13 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานความปลอดภัยของ

ขอมูลทางการเงินและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานความปลอดภัย

ของขอมูลทางการเงินของพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน ไมแตกตางกัน 

 7.4.14 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานความปลอดภัยของ

ขอมูลการทําธุรกรรมและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานความปลอดภัย

ของขอมูลการทําธุรกรรมของพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน ไมแตกตางกัน 

 7.4.15 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจัดสงสินคาและ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน 

 จากผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการใหระดับความสําคัญในดานการจัดสงสินคา

ของพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน ไมแตกตางกัน 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 
8.1 ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล  

 จากขอสรุปผลการศึกษาลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคลช้ีใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญ

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพราะวาเพศชายจะมีความสนใจและถนัดในการทําธุรกรรม

ออนไลนมากกวาเพศหญิง และผูบริโภคสวนใหญมีอายุอยูในชวง 21-30 ป ซึ่งเปนชวงอายุท่ีมี

การใชอินเทอรเน็ตในการทํางานหรือคนควาหาขอมูลในการเรียนอยูเปนประจําอยูแลว จึงทําให

คอนขางมีความคุนเคยและมีโอกาสสูงในการจะเขามาทําธุรกรรมออนไลน และระดับการศึกษา

ของผูบริโภคในกลุมนี้สวนใหญจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนกลุมคนที่มีความรู

ความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตไดดีรวมถึงในการทําธุรกรรมออนไลนก็เชนกัน และอาชีพสวน

ใหญของผูบริโภคก็คือ ผูประกอบธุรกิจสวนตัว และนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมอาชีพท่ีเขามา

ใชการทําธุรกรรมออนไลน เพ่ือสงเสริมหรือสรางรายไดเสริม รวมถึงการอํานวยความสะดวกใน

ดานตางๆ และรายไดขอผูบริโภคสวนใหญนั้นจะต่ํากวา 15,000 บาท เพราะในกลุมผูบริโภค

หลักจะเปนนักเรียน/นักศึกษาซ่ึงยังไมมีรายไดเปนของตนเอง และในการจํานวนช่ัวโมงท่ีใช

อินเทอรเน็ตตอวันนั้นสวนใหญจะอยูท่ี 4-8ช่ัวโมง เพราะวาผูบริโภคในปจจุบันสามารถเขาถึงและ

ใชงานอินเทอรเน็ตไดงายมากกวาข้ึนกวาแตกอนไมวาจะเปนการใชงานในสมารทโฟน หรือแท็บ

เล็ต ท่ีสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดงายและไดทุกท่ีทุกเวลานั่นเอง 

8.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลน และปจจัย
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน 

 จากขอสรุปผลการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรม

ออนไลน (6P’s)  ช้ีใหเห็นวา ปจจัยท่ีผูบริโภคมีการใหระดับความสําคัญมากท่ีสุดสองอันดับแรก

คือ ปจจัยดานกระบวนการตางๆ (Process) และปจจัยดานพนักงานใหบริการ (People) โดยทั้ง

สองปจจัยนี้มีอิทธิพลเปนอยางมากตอการท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเขามาใชธุรกรรมออนไลน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาคร้ังนี้ ยังพบวาถาผูใหบริการมีระบบหรือมีกระบวนการการ

ใหบริการธุรกรรมออนไลนท่ีไมมีประสิทธิภาพและขาดความเสถียร รวมถึงพนักงานผูใหบริการไม

คอยใหความชวยเหลือหรือมีการใหขอมูลไดไมมากเพียงพอแลว ตัวผูบริโภคเองก็จะขาดความ

เช่ือม่ันและเลือกท่ีจะไมใชบริการการทําธุรกรรมออนไลนนั้นๆ เพราะวาประเด็นสําคัญของการทํา

ธุรกรรมออนไลนนั้นความเช่ือใจและความเช่ือม่ันเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เนื่องจากการทําธุรกรรม

ออนไลนสวนใหญผูบริโภคและผูใหบริการจะไมมีการพบเจอกันโดยตรง แตจะเปนเพียงแคการสง

ขอมูลระหวางกันของผูท่ีทําธุรกรรมออนไลนนั่นเอง อีกท้ังในสวนของผลการศึกษาปจจัยความ

ปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน ช้ีใหเห็นวา ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคลเปนปจจัยท่ี

ผูบริโภคมีการใหระดับความสําคัญมากท่ีสุด ไมวาจะเร่ืองการการเปดเผย การแกไขขอมูล และ
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การนําขอมูลสวนบุคคลไปใช โดยที่ไมไดรับอนุญาต เพราะวาถาผูบริโภครูวาผูใหบริการมีการ

กระทําดังกลาวแลวไมแจงใหผูบริโภคทราบลวงหนา ผูบริโภคก็จะถือวาขอมูลของตนเองนั้นไมมี

ความปลอดภัย ซึ่งอาจจะสงผลตอขอมูลท่ีแสดงออกไปทําใหเกิดการบิดเบือนของขอมูล รวมถึง

การถูกนําเอาขอมูลไปใชหาผลประโยชนในทางที่ผิดไดนั่นเอง 

8.3 ปจจัยพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน 
 จากขอสรุปผลการศึกษาปจจัยพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน (6Wและ1H) 

ช้ีใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญจะมีการทําธุรกรรมออนไลนประเภท เติมเงินมือถือ และชํารําคาบิล 

มากท่ีสุดเปนสองอันดับแรก เนื่องจากเปนบริการที่ผูบริโภคสวนใหญจะตองใชกันเปนประจําอยู

แลว อีกท้ังการทําธุรกรรมผานทางชองทางออนไลนยังจะไดสวนลดพิเศษเพ่ิมเติมมากกวาชองทาง

อ่ืนๆ จึงทําใหมีผูบริโภคหันเขามาใชบริการผานชองทางนี้เปนจํานวนมาก และในปจจุบันอุปกรณ

ท่ีเปนนิยมในการใชทําธุรกรรมมากท่ีสุดของผูบริโภคก็คือ สมารทโฟนท่ีมีความสะดวกสบาย

สามารถใชไดในทุกท่ีๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง และงายตอการใชงานของคนในยุคนี้เปนอยางมาก และ

ชวงเวลาในการทําธุรกรรมออนไลนสวนใหญของผูบริโภคจะเปนในชวงเวลากลางวัน และเย็น ซึ่ง

ท้ังสองชวงเวลานั้นในประเทศไทยจะเปนชวงเวลาท่ีผูคนจะมีการเขาไปใชงานอินเทอรเน็ตมาก

ท่ีสุดทําใหส งผลตอการเข าไปทําธุรกรรมออนไลนของผูบ ริโภคให เ พ่ิมมากข้ึน   และ

ระบบปฏิบัติการณท่ีไดรับความนิยมของผูบริโภคมากท่ีสุดยังเปนการทําธุรกรรมผานเว็บไซต

ท่ัวไป แตในสวนของระบบปฏิบัติการแอนดรอยนั้นก็ไดรับความสนใจคอนขางมากเปนอันดับ

ตอมา ซึ่งก็นาจะมากจากการผูบริโภคหันมาทําธุรกรรมผานทางสมารทโฟนของผูบริโภค และ

วัตถุประสงคหลักท่ีผูบริโภคขามาใชธรุกรรมออนไลนนั้นก็คือ การเลือกใชบริการทําไดงาย สะดวก

และรวดเร็ว และสามารถใชบริการไดตลอด 24 ชม. และทุกสถานท่ี เพราะวาการทําผานชองทาง

อ่ืนนั้นมีความสะดวกนอยกวารวมถึงไมสามารถทําธุรกรรมไดตลอดเวลา และยังทําใหเกิดการ

เสียเวลา รวมถึงคาใชจายในการเดินทางเพิ่มข้ึน และผูท่ีมีอิทธิพลสองอันดับแรกนั้นจะเปน 

ครอบครัว และเพ่ือน เพราะวาท้ังสองกลุมนี้เปนผูท่ีมีความใกลชิดกับผูบริโภคมากท่ีสุด และเปน

ผูท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมาตอการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงาย และวิธีการโอน

เงินเขามาในระบบเพ่ือทําธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคสวนใหญคือ ผานทางอินเทอรเน็ตแบงก้ิง 

เพราะวามีความสะดวก สามารถทําไดตลอดเวลา และไมเสียเวลาในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทัณฑิมา เช้ือเขียว (2550) ศึกษาพฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซต

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม และมูลคาเฉล่ียของการทําธุรกรรม

ออนไลนในแตละคร้ัง สวนใหญนั้นจะอยูท่ี 101-500 บาท และ 501-1,000 บาท เพราะวา

ผลิตภัณฑหรือการคิดคาใชจายในการใหบริการสวนใหญจะอยูในชวงของราคาประมาณนี้จึงทําให

มีผูใชจายอยูในชวงราคาประมารนี้เปนจํานวนมากนั่นเอง 
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8.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

ธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย  

จากขอสรุปผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคสวนใหญมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อ

สินคาและบริการผานชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ท่ีพบวา เพศ ระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธกับการซื้อสินคาและบริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลนมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยไม

สอดคลองกับงานของใครจากบทที่ 2 

จากขอสรุปผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ

ธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคสวนใหญไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย โดยผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลน

ของผูบริโภคในประเทศไทยท่ีแตกตางกันนั้นมีการใหระดับความสําคัญในปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยไมสอดคลองกับงานของใคร

จากบทที่ 2 

จากขอสรุปผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาปจจัยปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ออนไลนของผูบริโภคสวนใหญไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของ

ผูบริโภคในประเทศไทย โดยผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภค

ในประเทศไทยท่ีแตกตางกันนั้นมีการใหระดับความสําคัญในปจจัยความปลอดภัยในการทํา

ธุรกรรมออนไลนไมแตกตางกัน 

ดังนั้นจากการทดสอบสมมติฐานพบวา สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทยเปนไป

ตามท่ีตั้งสมมติฐานไว แตสมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรม

ออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย

เพียงบางสวน และสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลนมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมออนไลนของผูบริโภคในประเทศเพียงบางสวน ก็อาจจะ

เพราะวา ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันมีการใหระดับความสําคัญในเร่ืองของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการธุรกรรมออนไลน และปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ออนไลนไมแตกตางกันหรือมีความคิดเห็นท่ีคอนขางจะคลายคลึงกันนั่นเอง 
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9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
9.1 ขอเสนอแนะจากขอมูลดานสวนบุคคล 

9.1.1 จากผลการศึกษาพบวาชวงอายุท่ีมีการทําธุรกรรมออนไลนมากท่ีสุดคือ 

ชวงอายุ21-30 ป ดังนั้นการจะทํากิจกรรมทางการตลาดหรือการออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม

ตางๆ ก็ควรทําใหมีความสอดคลองและตรงใจกับกลุมผูบริโภคกลุมนี้เปนหลักเพราะวาเปนกลุม

ผูบริโภคนี้มีการทําธุรกรรมออนไลนอยูเปนจํานวนมากถึงเกือบคร่ึงหนึ่งของจํานวนผูบริโภค

ท้ังหมด 

9.1.2 จากผลการศึกษาพบวาอุปกรณส่ือสารท่ีผูบริโภคมีอยูในปจจุบันและ

สามารถนําเอาใชทําธุรกรรมออนไลนไดสวนใหญคือสมารทโฟน ดังนั้นผูประกอบการจึงควรให

ความสําคัญกับชองทางท่ีจะมารองรับการใชงานบนสมารทโฟนผานทางแอพพลิเคช่ันใหเพ่ิมมาก

ข้ึน เนื่องจากการใชงานผานทางแอพพลิเคช่ันนั้นคอนขางมีความสะดวกและงายตอกาใชงานเปน

อยางมาก จึงอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจะมีสวนชวยในการเพ่ิมโอกาสในการ

เติบโตของการดําเนินธุรกิจธุรกรรมออนไลนตางๆ 

9.2 ขอเสนอแนะจากขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
ธุรกรรมออนไลนและปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน 

9.2.1 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ

ธุรกรรมออนไลนควรใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการตางๆ และปจจัยดานพนักงาน

ใหบริการเปนพิเศษ โดยอาจจะวางระบบหรือเขียนโปรแกรมที่มีความเสถียรใหสามารถสงรับ

ขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง รวมถึงการเทรนพนักงานใหบริการใหมีใจรักบริการสามารถให

คําแนะนําและคอยชวยแกปญหาใหกับลูกคาไดตลอดเวลา เพ่ือใหลูกคาเกิดความมั่นใจและเกิด

ความเช่ือม่ันท่ีจะใชบริการธุรกรรมออนไลนใหเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง 

9.2.2 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยความปลอดภัยในการทําธุรกรรมออนไลน

ผูบริโภคมีการใหระดับความสําคัญมากท่ีสุดในดานความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ดังนั้นผู

ใหบริการควรเก็บรักษาขอมูลสวนนี้ใหเปนความลับ หรือถาหากมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง

ขอมูลก็ควรท่ีจะแจงขออนุญาตผูใชบริการใหทราบลวงหนา เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสบายใจและ

กลาท่ีจะเขามาใชงานไดอยางเต็มท่ี 

9.3 ขอเสนอแนะจากขอมูลดานพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน 
9.3.1 จากผลการศึกษาพบวาประเภทของธุรกรรมออนไลนท่ีผูบริโภคเขามาใช

มากท่ีสุดคือ การเติมเงินมือถือ ดังนั้นผูใหบริการก็ควรมีการใหความสําคัญกับประเภทของการทํา

ธุรกรรมออนไลนนี้เปนพิเศษ โดยอาจจะตองมีการดูแลและมีการปองกันระบบการใชบริการนี้ใหมี

ความเสถียรสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงใหเกิดขอผิดพลาดใหนอยท่ีสุด เพราะวา
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ผูบริโภคกวา 1 ใน 3 จะมีการเขามาใชบริการนี้หากเกิดขอผิดพลาดข้ึนก็อาจจะสงผลตอภาพรวม

ของการใชบริการดวยนั่นเอง 

9.3.2 จากผลการศึกษาพบวาอุปกรณส่ือสารท่ีใชในการทําธุรกรรมออนไลนของ

ผูบริโภคสวนใหญคือ สมารทโฟน ดังนั้นผูใหบริการจึงควรจะหันมาใหความสําคัญเปนอยางมาก

ในการพัฒนาและนําระบบแอพลิเคช่ันเขามาใช เพ่ือใหสามารถรองรับกับพฤติกรรมการใชบริการ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปของผูบริโภคในปจจุบันท่ีตองการความงาย และความสะดวกสบายในการ

ใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง 

9.3.3  จากผลการศึกษาพบวาชวงเวลาท่ีมีผูเขามาทําธุรกรรมออนไลนมากท่ีสุด

คือชวงเวลากลางวัน และเย็น ดังนั้นในสวนของการกิจกรรมทางการตลาดไมวาจะเปนการจัดการ

สงเสริมการตลาด การแนะนําสินคาใหม หรือการประกาศแจงขอมูลก็ควรทําในชวงเวลาดังกลาว 

เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับทราบขอมูลกันไดอยางท่ังถึงมากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหเกิดการรับรูได

มากข้ึนนั่นเอง 

9.3.4 จากผลการศึกษาพบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของผูบริโภคท่ีเขามาใช

งานธุรกรรมออนไลนนั้นก็คือความงายในการใชงาน และความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นถา

ผูประกอบการสามารถปรับปรุงในจุดนี้ใหมีประสิทธิภาพก็นาจะเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักใหผูบริโภค

หันเขามาทําธุรกรรมออนไลนไดมากข้ึน 

9.3.5 จากผลการศึกษาพบวาชองทางท่ีผูบริโภคจะนําเงินเขามาในระบบสวน

ใหญคือชองทางอินเทอรเน็ตแบงก้ิง ซึ่งคอนขางเปนชองทางที่มีความสะดวกและงายตอการใชงาน

เปนอยางมาก ดังนั้นผูใหบริการจึงควรมีระบบการรับเงินเขาท่ีรองรับ รวมถึงวิธีการแนะนํา

ผูบริโภคใหหันเขามาใชชองทางนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการลดตนทุนของผูบริโภคเอง รวมถึงชวยให

ผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมออนไลนไดตลอด 24 ช่ัวโมงอีกดวยนั่นเอง 
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