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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1)พฤติกรรมการใชธ้นาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาว

จีน และ(2) ปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นเหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผู ้บริโภค
ชาวจีน 7 ดา้นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ีคือ 

ผูบ้ริโภคชาวจีนในประเทศจีน (5 จงัหวดัเลือกโดยจบัสลาก) จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ การทดสอบ T ตวัอย่างอิสระและค่าสถิติของการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีอาชีพ ฐวสิาห
กิจ/ขา้ราชการ /ลูกจา้งภาครัฐ มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท (2) พฤติกรรมเลือกใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน สรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใช้ ส าหรับการสอบถามและการออมการโอนและบริการอ่ืน ๆ ทาง
ออนไลน์ มากท่ีสุด โดยใช้บริการธนาคารออนไลน์มากท่ีสุด คือ โอนเงิน โดยโดยทัว่ไปใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ มากท่ีสุดคือ 1-2 สัปดาห์ 1 คร้ังและมกัใชบ้ริการในช่วงบ่าย ซ่ึงใชบ้ริการจากท่ีบา้น
มากท่ีสุด ธนาคารออนไลน์ท่ีใช้ ABC มากท่ีสุดคือ ใช้ธุรกรรมธนาคารออนไลน์จ านวนระหว่าง 
25,001-50,00บาทในหน่ึงปีคือมากท่ีสุด ผูมี้อิทธิพลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์เป็นเพื่อนมาก
ท่ีสุด  

ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีเหตุผลในใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study (1) Chinese consumers' online banking behavior 

and (2) compare opinions of the reasons for choosing online banking among 7 aspects of Chinese 
consumers. This is the population used for this research is There were 400 Chinese consumers in China 
(five provinces selected by lottery). The research instrument was a questionnaire. The statistics used in 
the research were the independent sample T test and the statistical value of the one-way assay. 

The research found that (1) the majority of the sample were female, aged 20-29, occupation of 
enterprises / government officials. / Government employee With income between 20,001-30,000 baht 
(2) Chinese consumers' behavior of choosing online banking services Summarized as followsThe 
samples were mostlyu sed for inquiries and savings, transfers, and other services online. The most 
commonly used online banking was money transfer. In general, the most used online banking is 1-2 
weeks once and usually in the afternoon. Which use the service from home the most The most 
commonly used ABC online banks are the number of online banking transactions between 25,001-
50,00 baht in a year is the most The most influential people on online banking are my friends.  

Consumers with different personalities have different reasons for using online banking.  
 

1.บทน า 
 ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคแห่งการพฒันาอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และ

การประยุกตใ์ชอี้คอมเมิร์ซในอุตสาหกรรมการเงินมีมากข้ึนเร่ือย ๆ สถานะของคอมพิวเตอร์ในระบบ
ธนาคารจะค่อยๆเพิ่มข้ึนกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีขาดไม่ไดข้องธนาคาร ในฐานะหน่ึงในผลิตภณัฑ์ของการ
พฒันาอีคอมเมิร์ซธนาคารออนไลน์ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของธุรกิจธนาคาร มนัใชอิ้นเทอร์เน็ต
เป็นเวทีในการออกแรงมหาศาล เม่ือเทียบกับธนาคารแบบดั้ งเดิมแล้วการธนาคารออนไลน์ไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดเป็นพิเศษเก่ียวกบัขนาดของส่ิงอ านวยความสะดวกและสถาบนัของธนาคารซ่ึง
ท าลายขอ้ จ  ากดั ของธนาคารแบบเดิมในเร่ืองขนาดของขอ้มูล ในขณะเดียวกนัส าหรับธนาคารออนไลน์
ใครก็ตามท่ีเป็นชาวเน็ตก็สามารถเป็นลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพได ้ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ระดบัการพฒันาของ
ธนาคารออนไลน์แสดงถึงส่วนแบ่งการตลาดหลกั นอกจากน้ีบริการธนาคารออนไลน์ไม่ไดถู้ก จ ากดั 
โดยสถานท่ีตั้ งธุรกิจของธนาคารและเวลาท าการ ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีบ้านหรือท่ีท างานคุณสามารถ
ด าเนินการต่อไดต้ราบเท่าท่ีคุณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกและรวดเร็วใชง้านง่ายและคุณสมบติัอ่ืน ๆ 



เป็นท่ีช่ืนชอบของผูใ้ช้ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตแบ่งรูปแบบธุรกิจของธนาคารแบบดั้งเดิมและ
แนะน าบริการธนาคารท่ีตอ้งใชก้ารด าเนินการของพนกังานกบัคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต รูปแบบธุรกิจ
ถือเป็นนวตักรรมท่ีปฏิวติัวงการและมีความส าคญัในยุคต ่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นแนวโนม้การพฒันาใน
อนาคตของอุตสาหกรรมธนาคารของโลก  

ในปี 1995 ธนาคารออนไลน์รูปแบบใหม่แห่งแรกของโลกคือ Security First Network Bank 
(SFNB) ได้ก่อตั้งข้ึน อุตสาหกรรมการธนาคารท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 300 ปี น ามาสู่ยุคใหม่ ของ
อินเทอร์เน็ต ในปี 1996 Bank of China ไดก่้อตั้งเวบ็ไซตธ์นาคารและเป็นผูบุ้กเบิกการธนาคารออนไลน์
ในประเทศ เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจเครือข่ายไดก้วาดไปทัว่โลกและอุตสาหกรรมการธนาคาร
ซ่ึงเป็นภาคหลกัของเศรษฐกิจของประเทศไดร้วมเขา้กบักระแสของเศรษฐกิจเครือข่ายอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอาวธุส าหรับธนาคารพาณิชยใ์นการดึงดูดลูกคา้ส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์และครอบครองตลาดมากข้ึน วิธีขยายธุรกิจธนาคารออนไลน์วิธีแนะน าธุรกิจใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อดึงดูดลูกคา้และรวมบริการธนาคารแบบดั้งเดิมเขา้กบัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาอยา่ง
รวดเร็วดึงดูดการวิจยัและการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองของผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบติังานจ านวนมาก การ
ธนาคารออนไลน์มีลกัษณะเฉพาะของเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเท่านั้นท่ีเป็น
กฎหมายเดียวท่ีจะรักษาความมีชีวิตชีวาในระยะยาว อย่างท่ีเราทราบกนัดีว่าอินเทอร์เน็ตก าลงัพฒันา
อยา่งรวดเร็วและเม่ือนวตักรรมใด ๆ ไดรั้บการยอมรับจากชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นจุดสนใจของ
คนทัว่โลกในชัว่ขา้มคืน ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการธนาคารมีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือดและธนาคารทุก
แห่งหวงัว่าจะได้รับผลประโยชน์มากข้ึนโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย เม่ือเทียบกับอาคารท่ีสวยงามของ
ธนาคารแบบดั้งเดิมและเวลาท าการตั้งแต่ 9 ถึง 5 ชัว่โมงการธนาคารออนไลน์มีขอ้ดีตามธรรมชาติ ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการตกแต่งตราบใดท่ีลูกคา้สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกบั
บริการท่ีรวดเร็วของธนาคารไดทุ้กท่ีทุกเวลาและไม่วา่ดว้ยวิธีใดก็ตาม แต่ดว้ยการท าให้ระบบธนาคาร
ออนไลน์และเทคโนโลยกีารธนาคารออนไลน์เป็นเน้ือเดียวกนัวธีิการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ไดก้ลายเป็น
กุญแจส าคญัในการอยู่รอดของธนาคารออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากการเขา้ร่วมของจีนการ
แข่งขนัและแรงกดดนัจากธนาคารต ่างชาติเพิ่มข้ึน ในบริบทน้ีผูเ้ขียนหวงัวา่จะน าเสนอค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพฒันาการธนาคารออนไลน์โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ 
 
 



2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
วตัถุประสงคข์องวิจยัจากค าถามในการวจิยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้สามารน ามาก าหนดเป็น

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคน 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้นเหตุผลในการใชธ้นาคารออนไลน์ จ านวนปัจจยัส่วน

บุคคล 
 

3.สมมติฐานของการวจิัย 
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีเหตุผลในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์

แตกต่างกนั 
 

4.ขอบเขตการวจิัย 
4.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี  

ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ีคือคนจีนในประเทศจีน(หา้จงัหวดัเลือกโดยจบัสลาก) 
4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การธนาคารออนไลน์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเทศจีน 
4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 1 สิงหาคม 2563 ถึง 1 ธนัวาคม 2563 
 

5.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชi้nternet bankingของผูบ้ริโภคชาวจีน สามารถน าขอ้มูลท่ีได้

จากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  
5.1 สามารถน าผลท่ีไดรั้บจากการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้

ธนาคาร ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
5.2 ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไป

แนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ี เก่ียวขอ้งต่อไป 
 



6.ระเบียบวธิีวจิัย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ประชากร และตวัอยา่ง 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

6.2.1 ประชากร 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเร่ิมดีข้ึนเร่ือย ๆ การธนาคารออนไลน์จึงไดรั้บความนิยมมากข้ึน

เร่ือย ๆ เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนเราจึงตดัสินใจ
เลือกผูบ้ริโภคชาวจีนใน 5 จงัหวดัของประเทศจีนเป็นกลุ่มตวัอยา่งนกัวิจยัไดท้  าการส ารวจชาวจีนท่ีใช้
บริการธนาคารออนไลน์ 

 

พฤติกรรม Internet banking 
1.บริการท่ีใช ้Internet banking 
2.เหตุผลท่ีใช ้
3.ความถ่ีท่ีใช ้
4.เวลาท่ีใช ้
5.สถานท่ีใช ้
6.จ านวนเงินท่ีใช ้
7.ผูมี้อิทธิพลต่อการใช ้

 

ธนาคาร 
ICBC 
CCB 
PBC 
ABC 
CMB 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  
-อาย ุ 
-การศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 



6.2.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบริโภคชาวจีนใน 5 จงัหวดัของประเทศจีนมหานครไม่

ทราบจ านวนท่ีแน่นอนดงันั้นทางผูว้จิยัจึงเลือกใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

การค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรดงัน้ี 

จากสูตร  𝑛 =
𝑧2

4𝑒2 
โดย  n =  ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

e  =  ระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  
Z  =  ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 

สามารถแทนค่าสูตรไดด้งัน้ี 𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2 

 n  =  384.16 ≈ 385 คน 
จากการแทนค่าสูตรท าใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 385 คน  

 
6.2.3 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม 2 ชั้น (Two-stage 

cluster) โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1 วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัฉลากเลือก

ตวัอยา่งต่อไปน้ีไดม้าจาก 5 จงัหวดัจาก 23 จงัหวดัในจีน: มณฑลยนูนาน, มณฑลกวางสี, มณฑลเหอ
เป่ย, จงัหวดัเจอ้เจียง, มณฑลฝเูจ้ียน 

2 ในการสุ่มแต่ละพื้นท่ีนกัวจิยัจะเลือกคนจีน ในประเทศจีนเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
ส ารวม เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 ขอ้มูลบางส่วนสามารถรวบรวมไดท้างออนไลน์เท่านั้น 
 
 
 
 
 



เขต ขนาดตัวอย่าง 
มณฑลยนูนาน 80 
มณฑลกวางสี 80 
มณฑลเหอเป่ย 80 
จงัหวดัเจอ้เจียง 80 
มณฑลฝเูจ้ียน 80 
รวมทั้งหมด 400 

 
6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษาคน้ควา้
จากทฤษฎีนกัวิชาการและนักปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายกุารศึกษา 
อาชีพ รายได ้เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดมีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบ
เดียวรวมจ านวน หลาย ขอ้ 

ตอนที ่2 แบบสอบถามส ารวจวา่สถานการณ์พื้นฐานของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีใชธ้นาคาร มีค าตอบ
ใหเ้ลือก หลาย ขอ้และผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับใช้เพื่ออธิบายผลกระทบของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีลกัษณะปลายปิดจ านวนรวม 7 ขอ้โดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด 
ระดบั 2 นอ้ย 
ระดบั 3 ปานกลาง 
ระดบั 4 มาก 
ระดบั 5 มากท่ีสุด 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 



6.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บราก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
1.ท าการแจกแบบสอบถามกบับริโภคชาวจีนใน 5 จงัหวดัของประเทศจีนจ านวน 400 โดยให้

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ 
2.เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จใหต้วัอยา่งน าแบบสอบถามส่งคืนใหก้บัผูว้จิยั 
3.ผูว้จิยัน าแบบสอบถามกลบัเพื่อตรวจสอาวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของ

แบบสอบถามทุกฉบบัดว้ยตนเองเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
6.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป PSPP และใชร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ท่ีระดบัเป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวจิยัโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

6.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
(1) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน 
(2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชเ้พื่อ

อธิบายอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีต่อ
การปรับโครงสร้างองคก์ารและก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใชร้ะดบัค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบดว้ย
คะแนนต ่าสุดแลว้หารดว้ยจ านวนชั้นจึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึงระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเหน่ีย 3.41-4.20 หมายถึงระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึงระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึงระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึงระดบันอ้ยท่ีสุด 
6.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าทดสอบ  
T-test F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
 
 



7.ผลการวจิัย 
7.1.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75อายุระหว่าง 20-29ปี จ  านวน 162คนคิดเป็นร้อย
ละ 40.50การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 200คน คิดเป็นร้อยละ50เป็นรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ /
ลูกจา้งภาครัฐ จ านวน 131คนคิดเป็นร้อยละ 32.75และมีรายได ้ไม่เกิน 10,000บาทและระหวา่ง20,001–
30,000บาท จ านวน 92คนคิดเป็นร้อยละ 23 

7.1.2 สถานการณ์พื้นฐานของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีใชธ้นาคาร 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น หตุผลเก่ียวกบัการใช้ธนาคารออนไลน์ของ

ลูกคา้ เป็นใชส้ าหรับการสอบถามและการออมการโอนและบริการอ่ืน ๆ ทางออนไลน์  จ านวน 300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75 โดยใช้บริการธนาคารออนไลน์มากท่ีสุดคือโอนเงิน  จ านวน 312 คนคิดเป็นร้อย
ละ 78 โดยทัว่ไปใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 1-2 สัปดาห์ จ านวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 37.25 และมกั
ใช้บริการในช่วงบ่าย จ านวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 36.75 ซ่ึงใช้บริการจากท่ีบา้นจ านวน 243 คนคิด
เป็นร้อยละ 60.75 ธนาคารออนไลน์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ABC จ านวน 138 คนคิดเป็นร้อยละ 34.5 ธุรกรรม
ธนาคารออนไลน์จ านวนมากท่ีสุดในหน่ึงปีคือระหว่าง 25,001-50,00บาท จ านวน 107 คนคิดเป็นร้อย
ละ 26.75และ ผูมี้อิทธิพลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์เป็นเพื่อนจ านวน 151 คนคิดเป็นร้อย
ละ 37.75 

7.1.3 ขอ้มูลความส าคญัของปัจจยัส่วนต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ชาวจีน 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคชาวจีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90) รองลงมาคือ ใช้ง่าย อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70) ความ
หลากหลายในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) ตราสินคา้และอิทธิพลของธนาคาร อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.60) ค่าธรรมเนียมถูก อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.59) ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.58) และบริการคุณภาพสูง อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.53) ตามล าดบัโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

สามารถดูขอ้มูลทั้งหมด ค่าเฉล่ีย (Mean)ในระหวา่งค่าเหน่ีย 3.41-4.20 หมายถึงวา่ อิทธิพลของ
เหตุผลท่ีใช ้(ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ความหลากหลายในการท างาน ค่าธรรมเนียมถูก บริการ



คุณภาพสูง ตราสินคา้และอิทธิพลของธนาคาร ใช้ง่ายและ รวดเร็ว)ท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน ระดบัความคิดเห็น เป็น มาก  

7.1.4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลจะมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ชาวจีนดา้นเหตุผลในการใชธ้นาคารออนไลน ์
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและ

รายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ความหลากหลายในการท างาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและ
รายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน โดยการศึกษาส่งผลใน
ระดบัสูงสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค่าธรรมเนียมถูก พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

บริการคุณภาพสูง พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพและรายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน โดยอายุส่งผลในระดบัสูงสุด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ตราสินคา้และอิทธิพลของธนาคาร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได ้
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ใชง่้าย พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน  โดยการศึกษาส่งผลในระดับสูงสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รวดเร็ว พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 
7.1.4 

 
 
 



ตารางท่ี 7.1.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

เหตุผลทีใ่ช้ 

ความ
ปลอดภัยใน
การท า
ธุรกรรม 

ความ
หลากหลาย
ในการ
ท างาน 

ค่าธรรมเนียม
ถูก 

บริการ
คุณภาพสูง 

ตราสินค้า
และอทิธิพล
ของธนาคาร 

ใช้ง่าย รวดเร็ว 

เพศ ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล 

อาย ุ ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล 

การศึกษา ส่งผล ส่งผล - - - ส่งผล - 

อาชีพ ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล 

รายได ้ ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล ส่งผล 

 

8. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน 

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีใชธ้นาคารพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกั

ใชบ้ริการในช่วงบ่าย ซ่ึงใชบ้ริการจากท่ีบา้น ส่วนใหญ่ใชบ้ริการคือ สอบถามขอ้มูล โอนเงินและช้อป
ป้ิง  จากนั้ นโดยทั่วไปใช้บริการธนาคารออนไลน์ 1-2 สัปดาห์  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lidong (2004) ศึกษา Research on the Development Strategy of Online พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้
บริการคือ ใชส้ าหรับการสอบถามและการออมการโอนและบริการอ่ืน ๆ ทางออนไลน์ เราพบไดว้า่การ
ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงในชีวติของเราและสะดวกส าหรับเราดว้ย 

2.ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่อเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคชาวจีน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ีมีต่อ 
ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ความหลากหลายในการท างาน ค่าธรรมเนียมถูก บริการคุณภาพสูง 



ตราสินค้าและอิทธิพลของธนาคาร  ใช้ง่ายและ รวดเร็ว มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน สรุปไดด้งัน้ี 

เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ชาย เลือกเหตุผลท่ีความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ความหลากหลาย
ในการท างาน ค่าธรรมเนียมถูก บริการคุณภาพสูง ตราสินค้าและอิทธิพลของธนาคาร ใช้ง่ายและ 
รวดเร็ว มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่ง หญิง 

อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 20-29 ปี และ50 ปี ข้ึนไปต ่ากวา่20 ปี เลือกเหตุผลท่ีความปลอดภยัใน
การท าธุรกรรม ความหลากหลายในการท างาน ค่าธรรมเนียมถูก บริการคุณภาพสูง ตราสินคา้และ
อิทธิพลของธนาคาร ใชง่้ายและรวดเร็ว มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 30-39ปีและ 40-49 ปี เด็กและผูสู้งอายุให้
ความส าคญักบัเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารเนน้มากข้ึน 

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนมี
เหตุผลไม่แตกต่างกนั โดยทัว่ไปไม่มีผลกระทบ  

อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง พนกังานเอกชน รัฐวสิาหกิจ/ขา้ราชการ /ลูกจา้งภาครัฐและนกัเรียน / 
นักศึกษา  เลือกใช้บริการท่ีความปลอดภัยในการท าธุรกรรม  ความหลากหลายในการท างาน 
ค่าธรรมเนียมถูก บริการคุณภาพสูง ตราสินคา้และอิทธิพลของธนาคาร ใช้ง่ายและ รวดเร็ว มากกว่า 
กลุ่มตวัอยา่ง ธุรกิจส่วนตวัและ อ่ืนๆ 

รายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 20, 001 – 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาทและมากกวา่ 40,000 
บาท เลือกเหตุผลท่ีความปลอดภยัในการท าธุรกรรม ความหลากหลายในการท างาน ค่าธรรมเนียมถูก 
บริการคุณภาพสูง ตราสินคา้และอิทธิพลของธนาคาร ใชง่้ายและ รวดเร็ว มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ไม่เกิน 
10, 000 บาท และ 10,000 - 20,000 บาท  

 

9.ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจยัน้ี สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะท่ีได ้จาก

การศึกษาวจิยั และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 9.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
1. ผูบ้ริโภคชาวจีนนิยมโอนเงินและสอบถามขอ้มูลมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารตอ้งตรวจสอบ

ระบบใหเ้ขา้ถึงและใชไ้ดต้ลอดเวลาและ update ขอ้มูลใหท้ าสมยั 
2.ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีน 

มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 



2.1 ปรับปรุงความปลอดภยัของเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถดา้นนวตักรรม 
ความปลอดภยัของการท าธุรกรรมออนไลน์เป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญ

เม่ือพฒันาบริการธนาคารออนไลน์ การช าระเงินออนไลน์เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงของ
ธนาคารออนไลน์ ควรมีความพยายามมากข้ึนในการพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พฒันาระบบรักษา
ความปลอดภยัเครือข่ายอยา่งจริงจงัและฝึกอบรมผูมี้ความสามารถดา้นเครือข่ายเพื่อป้องกนัปัญหาดา้น
ความปลอดภยัของเครือข่ายก่อนท่ีจะเกิดข้ึน 

การพฒันาธนาคารออนไลน์นั้นแยกออกจากการสนับสนุนลูกค้าไม่ได้และนวตักรรมมี
ความส าคญัต่อการพฒันาธนาคารออนไลน์ เฉพาะลูกคา้เป็นศูนยก์ลางและบริการท่ีน่าพอใจเท่านั้นท่ี
สามารถท าให้ธนาคารสามารถพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วการธนาคารออนไลน์ไม่สามารถมีโอกาสในการ
ส่ือสารแบบตวัต่อตวัได้เพียงพอเหมือนธนาคารแบบเดิม ความตอ้งการของลูกคา้ไม่สามารถมีการ
วิเคราะห์และท าความเขา้ใจในเชิงลึกได้ ดงันั้นธนาคารออนไลน์ควรปรับปรุงดา้นน้ี เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของลูกคา้ในบริการธนาคาร ธนาคารควรมีทศันคติเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

2.2 ใชก้ลยทุธ์การก าหนดราคาท่ีแตกต่างกนัส าหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 
ส าหรับลูกคา้ผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารออนไลน์มีความปลอดภยัและสะดวกสบาย 

ดึงดูดกลุ่มลูกค้า ท่ีแตกต่างกันส าหรับลักษณะท่ีแตกต่างกันเหล่าน้ี  สอดคล้องกับต้นทุนและ
ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั การพฒันาอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจเครือข่าย ธนาคารตอ้งใช้กลยุทธ์ท่ี
แตกต่างกนัเม่ือเผชิญหนา้กบัลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ธนาคารควรให้ความส าคญักบัจิตวทิยาของลูกคา้อยา่ง
เตม็ท่ี แบ่งตามระดบัลูกคา้ พฒันามาตรฐานและกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั 

 9.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
1. เน่ืองจากขอ้ จ ากดั ดา้นเวลาและพลงังานขอบเขตการวิจยัของการศึกษาน้ีส่วนใหญ่มีอยู่ 5 

แห่ง ไดแ้ก่ ยูนนานกวางสีเหอเป่ยเจอ้เจียงและฝูเจ้ียน ขอแนะน าวา่ในการศึกษาในอนาคตควรกระจาย
ตวัอยา่งให้กวา้งขวางท่ีสุดในภูมิภาคต่างๆ ไม่วา่จะมีความแตกต่างระหวา่งกนัหรือไม่และอาจน าไปสู่
ขอ้สรุปท่ีกวา้งข้ึน 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือลูกคา้ท่ีใช้บริการธนาคารออนไลน์อยูแ่ลว้ ในการศึกษาเรา
เพียงแค่นบัสัดส่วนของประชากรท่ีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ไม่มีการส ารวจลูกคา้ท่ีไม่ไดใ้ช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ดงันั้นขอแนะน าใหศึ้กษาติดตามผลเพื่อส ารวจดา้นน้ีเพิ่มเติม 
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