
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   157 

 

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางต่อบริการ 

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

Online Marketing Mix Affecting Customers in Mueang Lampang District Towards 

Internet Banking Services of Bangkok Bank Public Company Limited 

ศริิพัฒน ์วิภาศรีนมิิต* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางต่อบริการอินเทอร์เน็ต  

แบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้แก่ 6p’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

ราคาการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การให้บริการแบบเจาะจง และการรักษาความเป็นส่วนตัว เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 300 ราย ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.0) มีอายุต่ า

กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี (ร้อยละ 57.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 69.7) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 

41.7) ใชบ้ริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง มากกว่า 4 คร้ัง/เดอืน (ร้อยละ 55.0) ใชบ้ริการเพื่อเช็คยอดและรายการเคลื่อนไหวใน

บัญชี (ร้อยละ 94.6) มีระยะเวลาใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง มากกวา่ 3 ปี (ร้อยละ 35.0) อุปกรณ์ท่ีใช้บริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิ้งคือ คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 49.7) เหตุผลในการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งคือ สะดวกในการใช้บริการได้

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องค านึงเวลาเปิด-ปิดท าการ (ร้อยละ 65.7) และมีความเห็นในว่าบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง  

ใชง้านยาก (ร้อยละ 49.7)  

การศกึษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการการรักษาความเป็น

ส่วนตัวมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 

และ ด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยย่อยท่ีส าคัญท่ีสุด ของส่วนประสมการตลาดออนไลน ์

แต่ละด้านเป็นดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบใช้งานง่าย / ไม่ซับซ้อน ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม

ทางการเงินถูกกว่าการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขาและ  ATM ของธนาคาร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่  

มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณา 

ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ท าให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ บัวหลวงไอแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ ด้านการให้บริการ 

แบบเจาะจง ได้แก่ มีการให้ค าแนะน า/ปรึกษา เพื่อตอบข้อสงสัย ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และ ด้านการการรักษา

ความเป็นสว่นตัว ได้แก่ มรีะบบการป้องกันความปลอดภัยท่ีสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ใชบ้ริการ 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

 This independent study aims to evaluate the effectiveness of Online Marketing Mix Affecting Customers in 

Mueang Lampang District Towards Internet Banking Services of Bangkok Bank Public Company Limited. A survey is 

the process of collecting and analyzing the data, where the questionnaire is the set of questions. Data were collected 

by 300 questionnaires and analyzed by descriptive statistic consisting of frequency, percentage, and mean.  The 

result of the studies show that most sample group 51.0% are male, under or equal to 30 years old, 57.3% of them 

are single, about 69.7% are private employee, 41.7%  are using Internet Banking Services of Bangkok Bank more 

than 4 times per month, 55.0%  always check their account balance and account activity, 94.6%  use Bualuang 

iBanking service more than 3 years, 35.0%  use the service with computer, 49.7%  think Bualuang iBanking are 

convenient; available 24 hours, 65.7% think that It is hard to use and 49,7% think Bualuang iBanking is difficult to 

use. 

 The results of the effectiveness of online marketing mix in Lampang city towards internet banking services 

of Bangkok Bank Public Company Limited are as follows:  privacy, place, product, price, personalization and 

promotion, respectively. Furthermore the most important of sub-factor of online marketing mix are as follows: 

product ; easy to use and simple, price or transaction fees ; cheaper than counter-branches and ATMs of banks, 

place ; 24 hours per day everywhere, promotion ; advertising Bualuang iBanking via Bangkok Bank website, 

personalization ; individual counseling, and privacy ; security systems. 

บทน า  

ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร มีการแข่งขันกันมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องมี  

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบการบริการให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคแห่งเทคโนโลยีซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทย

ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ อ านวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ท่ีน ามาใช้ส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได้  

ขยายฐานลูกค้า และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและยังเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของธนาคารได้อกีด้วยท้ังน้ีการพัฒนาทางเทคโนโลยซีึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเอื้ออ านวยการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าให้ ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต แตกต่างจากการท าธุรกรรมแบบเดิมอย่างสิ้น เชิง  

(สุชาดา บัวทองสุข, 2553)  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการเป็นธนาคารแห่งคุณภาพและความก้าวหน้าในด้าน

เทคโนโลยท่ีีรวมถึงการเป็นผู้น าในการใช้ระบบเครอืขา่ยออนไลนแ์ห่งแรกในประเทศไทยมพีัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่

ขึน้มาให้เข้ากับยุคของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจึงได้เกิดบริการ “บัวหลวงไอแบงก์กิง้ (I-Banking)” ท่ีเปิดให้กลุ่มลูกค้าบุคคล

ใช้บริการในปี  2550 โดยน าระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในระบบ งานภายใน  
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และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ธนาคารกรุงเทพ, 2558)  

จากการท่ีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ ธนาคารกรุงเทพจึงเห็นโอกาสใน

การขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้า โดยได้ก าหนดให้จังหวัดล าปางเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการ 

เนื่องจากอัตราส่วนของบัญชีท่ีใช้บริการต่อบัญชีท้ังหมดทีค่าค่อนข้างต่ า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองจังหวัดล าปางในการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน ) รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  

เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง

เพื่อจูงใจให้ลูกค้าธนาคารกรุงเทพในอ าเภอเมอืงล าปางมาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎี  

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์  

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์  ใช้องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ราคา  

การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และเพิ่มองค์ประกอบการตลาดอีก 2P คือ การให้บริการแบบเจาะจง และ  

การรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ประสบความส าเร็จ 

(นติยสาร E-commerce, 2551) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการท่ีบริษัทน าเสนอให้กับลูกค้าการก าหนดกลยุทธ์การบริหาร

การตลาดไม่วาจะเป็นในธุรกิจท่ีผลิตสินค้า หรือบริการก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้ากล่าวคือในการวางแผนเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นหลักเพื่อ ธุรกิจสามารถ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกบความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุดโดยเฉพาะในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงท่ีท าให้ต้องมุ่งเน้นท่ี

ตลาดเฉพาะส่วนการเข้าใจถึงความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้จะสามารถส ร้างความ 

พึงพอใจและความภักดีของ ลูกค้าได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าท้ังด้านรูปแบบและการ

ด าเนนิงาน ดังนัน้กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑส์ าหรับธุรกิจบริการจงึมคีวามแตกตา่งกันไปด้วย  

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าและบริการรวมท้ังเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับการช าระเงินท่ีบริษัท

ก าหนดขึ้น ส าหรับการวางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และ การบริหารแล้ว  

ก็ต้องนึกถึง ต้นทุน (cost) ของลูกค้า เป็นหลักด้วย ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุน และภาระท่ีลูกค้าต้องรับผิดชอบ  

ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี เกี่ยวของด้วยท้ังด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทาง

ร่างกาย และความรู้สึกลบต่างๆ ท่ีลูกค้าอาจ ได้รับด้วย ในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าจะกลายมาเป็น

ตน้ทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกับกลุม่ลูกค้าท่ีชอบซื้อของราคาต่ า  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถงึ หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกบการจ าหน่ายและสนับสนุน การกระจายสนิค้าเพื่อท า

ให้สินค้าและบริการมีพร้อมส าหรับการจ าหน่าย การจัดจ าหน่ายก็ต้องพิจารณาถึง ความสะดวกสบายในการรับบริการ 

การสง่มอบสู่ลูกค้า สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคอืลูกค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดส าหรับ สินค้าและบริการ  

การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งท่ีเราคาดหวัง ได้แก่ การรู้จัก และตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์  

เกิดความตอ้งการใช ้และตัดสินใจซื้อและซือ้มากขึ้น โดยอาศัย เครื่องมอืท่ีแตกตา่งกันในการสง่เสริมพฤติกรรมของลูกค้า 

ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง  

ท่ีมีคุณสมบัต ิข้อด ีและ ข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังนัน้จึงต้องพจิารณาให้เหมาะสมกับความต้องการใช้  

5. การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) หมายถึง การให้บริการลูกค้าเป็นรายบุคคลซึ่งเทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตท าให้เว็บไซตส์ามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ รวมถึงบริการให้ข้อมูลกับลูกค้าแบบเจาะจงรายคนด้วยเช่นกัน ท่ีต้องบริก ารเป็น

รายบุคคลนีก้็เพราะลูกค้าแตล่ะกลุ่มต่างสนใจสินคา้ท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ การแนะน าสนิค้าและบริการ ก็ควรจะแนะน าตาม 

ความสนใจของลูกค้าแต่ละรายดว้ยเชน่กัน  

6. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง การรักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลของลูกค้าไป

เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต ผู้ดูแลเว็บไซต์จ าเป็นต้องสร้างระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเชื่อถือได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูก

โจรกรรมออกไปได้ โดยผู้ขายจะต้องระบุนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าให้ชัดเจนบนเว็บไซต ์  

รวมไปถึงไมน่ าข้อมูลท่ีอยูข่องลูกค้าไปขายต่อให้บริษัทการตลาด 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา คือ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์อัน ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการ

รักษาความเป็นส่วนตัว โดยใช้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 300 คน จากลูกค้าท่ีสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์

กิ้งของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) และอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองล าปาง ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ย (Mean)  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.0) มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี    

(ร้อยละ57.3) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 69.7) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 41.7) ใช้บริการบัวหลวง

ไอแบงก์กิ้ง มากกว่า 4 คร้ัง/เดือน (ร้อยละ 55.0) ใช้บริการเพื่อเช็คยอดและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (ร้อยละ 94.6)  

มีระยะเวลาใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง มากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 35.0) อุปกรณ์ท่ีใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งคือ 

คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 49.7) เหตุผลในการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งคือ สะดวกในการใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยไม่ต้องค านึงเวลาเปิด-ปิดท าการ (ร้อยละ 65.7) และมีความเห็นในวา่บัวหลวงไอแบงก์กิง้ ใชง้านยาก (ร้อยละ 49.7) 
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 เมื่อพิจารณา ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของส่วน

ประสมการตลาดออนไลน์แต่ละดา้น สามารถแสดงสรุปได้ดังตารางที่ 1   

ส่วนที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลตอ่บริการอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ 

ส่วนผสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญทีส่ดุ ค่าเฉลี่ยรวม 

ด้านผลิตภัณฑ ์
4.13 

(ส าคัญมาก) 
ระบบใชง้านง่าย / ไมซ่ับซ้อน 

3.98 

(ส าคัญมาก) 

ด้านราคา 
4.39 

(ส าคัญมาก) 

ค่าธรรมเนยีมการท าธุรกรรมทางการเงินถูกกวา่การโอน 

เงินผ่านเคาน์เตอร์สาขาและ ATM ของธนาคาร 

3.97 

(ส าคัญมาก) 

ด้านช่องทาง

การจัดจ าหนา่ย 

4.28 

(ส าคัญมาก) 

มคีวามสะดวกในการเข้าใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

ตลอด 24 ชม 

4.00 

(ส าคัญมาก) 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

3.87 

(ส าคัญมาก) 

มกีารโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ท าให้ท่านทราบขอ้มูล

เกี่ยวกับ  

บัวหลวงไอแบงก์กิง้ของธนาคารกรุงเทพ 

3.54 

(ส าคัญมาก) 

ด้านการ

ให้บริการแบบ

เจาะจง 

4.12 

(ส าคัญมาก) 

มกีารให้ค าแนะน า/ปรึกษา เพื่อตอบข้อสงสัย ต่างๆ  

ให้แกลู่กค้าเป็นรายบุคคล 

3.77 

(ส าคัญมาก) 

ด้านการการ

รักษาความเป็น

ส่วนตัว 

4.55 

(ส าคัญมากท่ีสุด) 

มรีะบบการป้องกันความปลอดภัยท่ีสร้างความเชื่อม่ัน 

ให้ผูใ้ชบ้ริการ 

4.21 

(ส าคัญมาก) 

เมื่อพิจารณา ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของส่วนประสมการตลาดออนไลน์แต่ละด้านแยกตามกลุ่ม เพศ อายุ จ านวน

การใช้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการ พบวา่สามารถแสดงสรุปได้ดังตารางที่ 2   
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญท่ีสุดของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร 

            กรุงเทพจ ากัด (มหาชน) โดยจ าแนกตามกลุม่ เพศ อายุ จ านวนการใชบ้ริการ และระยะเวลาการใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษา พบวา่มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้อยู่

ระหว่าง 10,000-29,999 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกับ รัตน์ธิดา พุฒตาล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจใช้

บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภค กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากร

ส่วนใหญ่ มอีายุ 25-35 ปี (ร้อยละ37.5) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 47.8) มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท (ร้อยละ 27.5) 

เมื่อพิจารณาส่วนประสมการตลาดออนไลน์ พบว่าปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมากท่ีสุด พบว่า 

ความส าคัญสูงท่ีสุด คือ มีระบบการป้องกันความปลอดภัยท่ีสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ (P.62) ซึ่งสอดคล้องกับ 

จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคตขิองลูกค้าตอ่บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ในอ าเภอเมืองราชบุรีท่ีพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือด้านความปลอดภัย 
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และสอดคล้องกับ รัตน์ธิดา พุฒตาล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต 

ของผู้บริโภค กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีปัจจัยย่อยท่ีส าคัญท่ีสุดคือด้านความปลอดภัย  

ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสุด คือ ระบบใช้งานง่าย / ไม่ซับซ้อน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านธุรกรรมทางการเงินมีความ

หลากหลายตรงความต้องการ และไม่สอดคล้องกับ รัตน์ธิดา พุฒตาล (2552) และ จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ซึ่งพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครัง้นี้สว่นใหญ่มีระยะเวลาในการใช้บริการน้อยกวา่ 3 ปี ซึ่งแตกต่างกับท้ัง 3 ท่านท่ีกลุม่ตัวอย่างมกีารใช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 3 ปี จึงมีความรู้และความเขา้ใจในใชบ้ริการมากกวา่จึงให้ความส าคัญกับปัจจัยอ่ืน  

ด้านราคา พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสุด คือ ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการเงินถูกกว่าการโอนเงินผ่าน

เคาน์เตอร์สาขาและ ATM ของธนาคาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) รัตน์ธิดา พุฒตาล (2552)  

และจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) คือธนาคารทางอินเทอร์เน็ตไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การเก็บข้อมูลใน

การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการหลังจากท่ีทุกธนาคาร มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อจูงใจ

ให้มีการใช้บริการเพิ่มขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้จึงให้ความส าคัญกับเร่ืองอื่น ซึ่งแตกต่างจากงานของท้ัง  

3 ท่าน ที่ท าการศึกษาก่อนยกเลิกค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ความส าคัญกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

รายปี  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสุด คือ มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการผ่าน

อนิเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณวมิล ชูศูนย ์(2551) รัตนธิ์ดา พุฒตาล (2552) และ จุฑาภรณ์ ไร่วอน

(2558) ซึ่งพบวา่สามารถท ารายการและใชบ้ริการต่างๆ ได้ตลอด 24 ชม.  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสุด คือ มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร  

ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ บัวหลวงไอแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) และ 

จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้ค าแนะน าของพนักงานธนาคารหน้า

เคาน์เตอร์ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการฯ และไม่สอดคล้องกับ รัตน์ธิดา พุฒตาล  (2552) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทางสื่อโทรทัศน์ ทางสื่อ  วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ์

และมกีารส่งเสริมการขายของธนาคารอิเล็กทรอนกิส์ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปัจจุบันลูกค้าใช้บริการผ่านสาขาธนาคารลดลง 

และมกีารท าธุรกรรมผ่านอนิเตอร์เน็ตมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ให้ความส าคัญกับข้อมูลท่ีโฆษณาผ่าน

เว็บไซต์ของธนาคารมากกวา่ชอ่งทางอื่น  

ด้านการให้บริการแบบเจาะจง พบว่า ไม่สามารถอภิปรายเทียบกับ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) รัตน์ธิดา 

พุฒตาล (2552) และจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ทั้งนี้เนื่องจาก ทั้ง 3 ท่านใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P) 

และแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด(4P) แตใ่นการศึกษาครัง้นี้ใชแ้นวคิดสว่นประสมทางการตลาดออนไลน(์6P)  

ด้านการการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่า ไม่สามารถอภิปรายเทียบกับ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) รัตน์ธิดา 

พุฒตาล (2552) และจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ท้ังนี้เนื่องจาก ท้ัง 3 ท่านใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P)  

และส่วนประสมทางการตลาด (4P) แต่ในการศึกษาครัง้นี้ใชแ้นวคิดสว่นประสมทางการตลาดออนไลน ์(6P)  
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ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบใช้งานง่าย / 

ไม่ซับซ้อน และ มีค าแนะน าในการใช้บริการท่ีหน้าเว็บไซต์ให้เข้าใจอย่างชัดเจนในขณะท ารายการ ดังนั้นทางธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งให้ใช้งานง่ายโดยใช้สัญลักษณ์แทนตัวหนังสือ

ส าหรับ เช่นสัญลักษณ์บัญชีเงินฝาก กองทุนรวม และบัตรเครดิต และมีค าอธิบายขณะท ารายการ และมีคู่มือหรือ

ภาพยนตร์สัน้แนะน าข้อมูล รวมถึงการลดขั้นตอน ให้สะดวกรวดเร็ว ไมซ่ับซ้อน  

ด้านราคา พบว่ามีปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ อัตราค่าธรรมเนียม  

การท าธุรกรรมทางการเงินถูกกว่าการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขาและ ATM ของธนาคาร และ การไม่เก็บค่าธรรมเนียม

แรกเข้าและรายปี ดังนัน้ทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรคงอัตราค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารฯ และยกเวน้ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้และรายปีตอ่ไป 

ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่ามีปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่  

มคีวามสะดวกในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารกรุงเทพได้ตลอด 24 ชม. และ มพีนักงานให้ค าปรึกษาการ

ใช้งานได้อย่างถูกตอ้ง ดังนั้นทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรคงการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร

กรุงเทพตลอด 24 ชม. รวมถึงสามารถท าธุรกรรมทุกประเภทได้ตลอด 24 ชม. และเพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านท้ัง

สาขาและบริการบัวหลวงโฟน (โทร 1333) โดยท่ีสาขาควรมีเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ของธนาคารฯโดยเฉพาะเพื่อตอบปัญหาหรอืขอ้สงสัยในการใชบ้ริการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่ามีปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่  

การส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ และ มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัวหลวง  

ไอแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ ดังนั้นทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรมีโฆษณาผ่านหน้าเว็บไซต์และท าให้มี

ความน่าสนใจมากขึ้นเชน่ มีคลิปโฆษณาหรือข้อความ/รูปภาพท่ีหนา้สนใจขณะใชบ้ริการ รวมถึงการส่งเสริมการขายท่ีควร

มีอย่างสม่ าเสมอ เช่น การให้โอนเงินภายในธนาคารท้ังในเขตและข้ามเขตฟรี และแจกของท่ีระลึกแก่ลูกค้าท่ีใช้บริการ

ปัจจุบัน หรือแจกของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ เป็นต้น เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มการใช้บริการกับธนาคาร

มากขึ้นและใชบ้ริการกับธนาคารฯต่อไป  

ด้านการให้บริการแบบเจาะจง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มให้ความส าคัญท่ีสุดกับปัจจัย มีการให้

ค าแนะน า/ปรึกษาเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้นธนาคารควร เพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อสงสัยต่างๆ  

ให้ลูกค้าท้ังบริการผ่านบัวหลวงโฟน (1333) และสามารถส่งข้อความท่ีหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือข้อความในระบบบัว

หลวงอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้ให้รวดเร็วเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าหรือแก้ไขปัญหาได้ทันทันที  

ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่ามีปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่มให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่        

มีระบบการป้องกันความปลอดภัยท่ีดีท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ และ มีการก าหนด รหัสประจ าตัวและรหัสลับ

ส่วนตัว ในการเข้าใชบ้ริการทุกครัง้ ดังนั้นทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควรพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ทันสมัย

อยู่เสมอ รวมถึงการท าให้ลูกค้าทราบถึงระบบความปลอดภัยของธนาคารผ่านทางโฆษณา 
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