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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ีคือ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) ได้แก่ปัจจัยด้านผู ้ใช้บริการ ปัจจัยด้านสถานท่ีท่ีใช้บริการ ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยั  (2) ศึกษาความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์(E-banking) โดยเป็นการศึกษาความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

(3) ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-

banking) เม่ือจาํแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน  (4) 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-banking) ในรายดา้น และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดา้นการเงิน ในดา้นปฏิบติัการ และในภาพรวม จากการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งด้านผูใ้ช้บริการ ด้านสถานท่ีใช้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านระบบรักษาความ

ปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีนําไปสู่ความเส่ียงในระดบัปานกลางและระดบัมาก (2) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์(E-banking)  ในด้านการเงินและดา้นปฏิบติัการจะมีระดบัมาก (3) 

ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking)  เม่ือเปรียบเทียบ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน พบว่า ระดบัความเส่ียงโดยรวมแตกต่างกนั (4) ปัจจยัท่ีนาํไปสู่

ความเส่ียงของดา้นสถานท่ีและดา้นระบบรักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นการเงิน  ปัจจยัท่ีนาํไปสู่
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ความเส่ียงของดา้นระบบรักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นปฏิบติัการ และปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความ

เส่ียงของดา้นระบบรักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นภาพรวม  

 

คาํสําคญั: ความเส่ียง  บริการ  อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

Abstract 

The objectives of the study were to: (1) study factors including service user, place, process format, and 

security system leading to the risks of financial transaction services via the electronic banking (E-banking),  (2) 

study the financial risk and the operational risk of financial transaction services via the electronic banking (E-

banking), (3) study and compare the overall risk level of financial transaction service via electronic banking (E-

banking), classified by gender, marital status, age, education, occupation, monthly income, monthly expense, and 

(4)study the relationship of those factors in the aspect of financial and operational risks and overall risk. Data were 

collected using questionnaires.  

The results revealed that (1) service user, place, process format, and security system led to risks at a 

moderate level and a high level. (2) Risks caused by financial transaction services via electronic banking (E-

banking) in the financial and the operational aspects were high.  (3) Difference in age, education, occupation, 

monthly income, and monthly expense were found to cause risks in different levels. (4) Place and security system 

risks affected the financial risk level, security system risks affected the operational risk level, and security system 

risks affected the overall risk level.   

 

Keywords: Risk, Service, Electronic 

 

1.  บทนํา 

ในปัจจุบนัการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมีมากมาย ตั้งแต่การให้บริการท่ีสํานักงานของ

ธนาคาร ในวนัธรรมดา (วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) การใหบ้ริการของธนาคารท่ีตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ในวนัหยดุ (วนัเสาร์

และอาทิตย)์ ตลอดจนมีการออกแบบตู้อตัโนมัติเพ่ือใช้ในการฝาก ถอน โอน ด้วยตนเอง ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการกบัผูท่ี้มารับบริการ ธนาคารจึงไดมี้การพฒันาโดยใชร้ะบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking : E-banking) โดยจะสามารถให้บริการในหลาย ๆ ดา้น อาทิ การโอนเงิน การ

ชาํระค่าสาธารณูปโภค ชาํระค่าสินคา้และบริการ การขอสินเช่ือ ตลอดจนการอายดับตัร ตรวจสอบยอดเงินในบญัชี  

ขอใบแสดงรายการบญัชีเป็นตน้ ทั้งน้ีการใชร้ะบบ E-banking มีความสะดวกสบายต่อผูที้่ไม่สะดวกเดินทางมาท่ี
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ธนาคาร โดย E-banking สามารถกระทาํได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถกระทาํไดทุ้กวนัและทุกเวลา  

(สาํนกัพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

แต่อยา่งไรก็ดีก็การใชบ้ริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ยงัคงตอ้งคาํนึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัเหตุการณ์ท่ี

เคยเกิดข้ึนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ท่ีผูใ้ช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สูญเสียเงินจากการถูก

โจรกรรมไปร่วมแสนบาท  ทั้งน้ี การเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะน้ีเกิดจากปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยันาํไปสู่ความเส่ียงดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ ปัจจยันาํไปสู่ความ

เส่ียงดา้นรูปแบบกระบวนการให้บริการ และปัจจยันาํไปสู่ความเส่ียงดา้นระบบการรักษาความปลอดภยั  โดยท่ีปัจจยั

ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์  ไดแ้ก่  ความเส่ียงทางดา้น

ของการเงิน  และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ฉะนั้น การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นส่ิงท่ีสมควรจะทาํการศึกษาอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือหา

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีนําไปสู่ความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  

(E-banking) ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบุคคลผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นรูปแบบกระบวนการ

ใหบ้ริการ  และปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยั  

2) เพ่ือศึกษาความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาํการศึกษา

ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความเส่ียงในภาพรวมจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-banking) เม่ือจาํแนกตามดา้น เพศ  สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

และรายจ่ายต่อเดือน  

4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-banking) ในรายดา้น และ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดา้นการเงิน ในดา้นปฏิบติัการ และในภาพรวม จาก

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจานวนทั้ งส้ิน 5,692,284  คน 

(กระทรวงมหาดไทย, 2557) ทั้งน้ีในการศึกษาน้ีจะใช้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจะทาํการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ

(Accidental Sampling) จากประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นจาํนวน 400 คน 
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การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary  data) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (Taro, 

1973) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่  95%  ท่ีระดบันยัสาํคญั   0.05  สาํหรับในการศึกษาน้ีจะใช ้ 400 คน  ทั้งน้ี ไดท้าํ

การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-stage  random  sampling) 

 

3.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์ในคือ 1. การศึกษา

พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ

ออนไลน์ (online Banking) ของลูกคา้ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน) และ 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ของลูกคา้ธนาคาร ซี

ไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ผลจากการศึกษาพบว่า 1.ถา้หากลูกคา้ทาํธุรกรรมผ่านระบบธนาคารออนไลน์ จะไดรั้บ

ความถูกตอ้งแม่นยาํ  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินของลูกคา้ จะเป็นปัจจยัทางดา้นราคา

การให้บริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานให้บริการ กระบวนการให้บริการ 

และดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 

จิดาญา แก้วแทน (2557) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน: กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ความเช่ือมัน่ในการออนไลน์และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

ใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ การรับรู้ความเส่ียง ความ

เช่ือมัน่ในการออนไลน์ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ชลธิชา ศรีแสง (2555) การยอมรับการใชง้านของระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั ( มหาชน ) พบว่า ผูใ้ห้บริการระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควรท่ีจะมีการวางโครงสร้าง

ในการสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน โดยจดัตั้งทีมงานดูแลเร่ืองของระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น

รูปธรรม โดยมีการวางเร่ืองการสร้างความไวว้างใจให้เป็นเป้าหมายท่ีสําคญัขององคก์ร และจะตอ้งดาํเนินการเขียน

แผนการสร้างความไวว้างใจแบบเป็นขั้นตอน และสามารถนาํไปปฏิบติัพร้อมประเมินผลจากการปฏิบติัเพ่ือนาํไปใช้

พฒันาปรับปรุงแผนงานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยืน  

ปิยะฉัตร ทองนาค. (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ของผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย ์พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นมิจฉาชีพ รองลงมาคือ

ปัจจยัดา้นบุคคลและดา้นความปลอดภยั ในดา้นของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงกบั

ความเส่ียงของการใชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงดา้นของความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดกบั

ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
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สญัชยั อุปะเดีย (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการชาํระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผล

การศึกษา พบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีความแตกต่างกนัทางดา้นของเพศ 

และสถานภาพสมรส ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ยวุดี จริยานนัทศกัด์ิ (2558) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเทอร์เนตในการ

ธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี พบว่า ปัจจยัท่ีนาํไปสู่โอกาส

เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภัย ด้านมิจฉาชีพและด้านสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กับความเส่ียงในการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตในการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั  (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  และ

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี  ดา้นความปลอดภยั และดา้นมิจฉาชีพส่งผลต่อความเส่ียงใน

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขา

อุบลราชธานี 
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3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

  

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยนําไปสู่ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงจากการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงนิผ่าน  

E-Banking 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ /อาย/ุสถานภาพสมรส /ระดบัการศึกษา /อาชีพ /รายไดต่้อเดือน   

และ รายจ่ายต่อเดือน 

ผู้ใช้บริการ 

-การเก็บรักษารหสัลบัในการใชบ้ริการ  

-การเปล่ียนรหสัลบัสมํ่าเสมอ 

-การขาดความรอบคอมระมดัระวงัในการทาํธุรกรรม  

-การขาดความรอบคอบในการเลิกใชบ้ริการจะตอ้งมีการ log out เสมอ 

-การขาดความรู้และการศึกษาวิธีปฏิบติั ในการใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต 

-การใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกบัการเขา้เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ 

 
สถานท่ีท่ีใช้บริการ 

การใชบ้ริการจากร้านอินเทอร์เน็ต / ห้องสมุดสาธารณะ / คอมพิวเตอร์ท่ี

ติดตั้งในท่ีสาธารณะ / การใชบ้ริการบนโทรศพัทมื์อถือ  

รูปแบบกระบวนการให้บริการ 

รูปแบบของเวบ็เพจง่ายต่อการใชบ้ริการ/ ขั้นตอนในการทาํรายการต่าง ๆ 

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น / การใหค้าํแนะนาํสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 

 
ระบบรักษาความปลอดภัย 

- ระบบการเก็บรักษารหสัลบัของผูใ้ชบ้ริการ   

- การนาํระบบการ log out มาใชอ้ตัโนมติัเม่ือระบบเกิดความขดัขอ้ง   

- ระบบมีการยนืยนัความถูกตอ้ง   

- ระบบมีการส่งขอ้ความยนืยนัหลงัการทาํรายการ 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

-ความเส่ียงในการชาํระเงิน 

-ความเส่ียงจากการจ่ายหน้ี 

-ความเส่ียงจากการถูก

โจรกรรม   

  

 ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร 

ความเส่ียงภยัจากการไดรั้บ

ไวรัสทางอินเทอร์เน็ต 

 เงินในบญัชี 
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จากรูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระจะมี 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

ประชากรศาสตร์ และกลุ่มปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงซ่ึงมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูใ้ชบ้ริการ ดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ ดา้น

รูปแบบกระบวนการให้บริการ และดา้นระบบรักษาความปลอดภยั  ส่วนตวัแปรตาม จะประกอบไปดว้ย ความเส่ียง

ดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

 

3.4 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจัย 

3.4.1 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีใชสุ่้มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-stage  random  sampling) โดยมีขั้นตอนคือ การสุ่ม

เลือกเขตตวัแทนในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามสัดส่วนของจาํนวนประชากรในเขตตวัแทน  และ ทาํการสุ่มตวัอยา่งใน

แต่ละเขตโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ 

3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ชุด ทั้งน้ี 

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงคือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ีสองคือ ปัจจยั

ท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนท่ีสามคือ ความเส่ียงใน

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษา ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2) จดัเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3) รวบรวมขอ้มูลท่ีรับคืน เพ่ือไปดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนการวิจยัต่อไป 

4) ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืน โดยคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์ 

5) นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  จะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ

วิจยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science Program) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1) การศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) ทางดา้นของปัจจยับุคคลผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นรูปแบบ

กระบวนการให้บริการ  และปัจจยัดา้นความปลอดภยั  จะวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติร้อยละและค่าเฉล่ีย ทั้งน้ีในการวดั

ค่าเฉล่ียจะทาํการวดัจากการวดัความคิดเห็น 5 ระดบั 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

184 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

2) การศึกษาศึกษาความเส่ียงจากการใช้บริการทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ทาํการศึกษาความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จะวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติร้อยละและค่าเฉล่ีย ทั้งน้ี

ในการวดัค่าเฉล่ียจะทาํการวดัจากการวดัความคิดเห็น 5 ระดบั 

โดยการให้คะแนนระดบัความเส่ียงทั้งในขอ้ 1  และขอ้ 2 จะใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงระดบั

ความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) มี 5 ระดบั ดงัน้ี (ปิยะฉัตร  

ทองนาค, 2553) 

มีความเส่ียงมากท่ีสุด  5    คะแนน 

มีความเส่ียงมาก    4    คะแนน 

มีความเส่ียงปานกลาง     3    คะแนน 

มีความเส่ียงนอ้ย  2    คะแนน 

มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด      1    คะแนน 

ทั้งน้ี การแปลผลทั้งในขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ สามารถนาํมาเป็นเกณฑค์่าระดบัเหตุผลสาํคญัท่ีเป็นโอกาสใน

การเกิดความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-banking) ดงัน้ี 

1.0 - 1.80 หมายถึง     เป็นคะแนนระดบัท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

1.81 - 2.60 หมายถึง     เป็นคะแนนระดบัท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

2.61 - 3.40 หมายถึง     เป็นคะแนนระดบัท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 

3.41 - 4.20 หมายถึง     เป็นคะแนนระดบัท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมาก 

4.21 - 5.00 หมายถึง     เป็นคะแนนระดบัท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 คือปัจจยัท่ีนําไปสู่ความเส่ียงในการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทาํการศึกษาความเส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านปฏิบติัการ จะมีการนํามาทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีไม่ใช่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีเป็นจาํนวน 30 ตวัอย่าง หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามดงักล่าวมาทาํการหา

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha) 

ไดผ้ลการคาํนวณเท่ากบั 0.671 (Wikipedia, 2017) 

3) การศึกษาเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) เม่ือจาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ทางดา้น  เพศ  สถานภาพสมรส  ระดับ

การศึกษา อาชีพ  อาย ุ รายไดต่้อเดือน  และรายจ่ายต่อเดือน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  จะวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติ  T-test 

และค่าสถิติ F-test  

4) การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น

ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-banking) ในรายดา้น และ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดา้นการเงิน ในดา้นปฏิบติัการ และใน
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ภาพรวม จากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอย

จากแบบจาํลองดงัน้ี 

Y    =     β0 +  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

 

โดยท่ี    Y     คือ  ระดบัความเส่ียงในดา้นการเงิน ในดา้นปฏิบติัการ  และในภาพรวม จากการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

             X1     คือ    ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในภาพรวมของดา้นผูใ้ชบ้ริการ 

             X2      คือ    ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในภาพรวมของดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ 

             X3    คือ    ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในภาพรวมของดา้นรูปแบบกระบวนการใหบ้ริการ 

             X4    คือ    ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในภาพรวมของดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 

 

3.3.5 การทดสอบสมมติฐาน 

1) ทดสอบเพศท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับความเส่ียงในภาพรวมจากการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) ท่ีแตกต่างกันหรือไม่ ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 โดยใช้  Independent 

Sample T- test 

2) ทดสอบสถานภาพสมรส  อาย ุการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน  ท่ีแตกต่าง

กนั จะมีระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking) ท่ี

แตกต่างกนัหรือไม่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  โดยใช ้One way ANOVA 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการวิจัย 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได ้3 ประเดน็ดงัน้ี 

1) การศึกษาปัจจยัท่ีนาํสู่ความเส่ียงในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ 

ปัจจยัดา้นผูใ้ชบ้ริการจะเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในระดบัปานกลางและระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในระดบัปานกลางและระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นรูปแบบกระบวนการใหบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในระดบัปานกลางและ 

ระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยัส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงของผูใ้ชบ้ริการในระดบัมาก 
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2) การศึกษาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดา้นการเงินจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินทางผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะมี

ความเส่ียงในระดบัมาก 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดา้นปฏิบติัการจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์จะมีความ

เส่ียงในระดบัมาก 

3) การศึกษาเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคาร 

อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือจาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ  สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน พบว่า  ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน 

ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของความเส่ียงในภาพรวมของผูใ้ช้บริการจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 

มีความแตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตาม อาย ุการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน  และรายจ่ายต่อเดือน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

นอกจากน้ียงัไดมี้การทดสอบเป็นรายคู่ อาทิ ค่าเฉล่ียระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของอาชีพนกัเรียน /นกัศึกษา  มีค่าสูงกว่า  ค่าเฉล่ียระดบัความเส่ียงในภาพรวมจากการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของอาชีพรับจา้ง / พนกังานบริษทั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็น

ตน้ 

4) การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ ตามระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการในรายด้าน และ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในดา้นการเงิน ในด้าน

ปฏิบติัการ และในภาพรวม จากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ 

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ของดา้นสถานท่ี

ท่ีใชบ้ริการ และดา้นระบบรักษาความปลอดภยั ส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นการเงิน   

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของดา้นระบบ

รักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นปฏิบติัการ 

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของดา้นระบบ

รักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในภาพรวม 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ พบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะฉัตร ทองนาค (2553) ปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

ความเส่ียงในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นบุคคลและดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยวุดี จริยา

นนัทศกัด์ิ (2558) นัน่คือ ปัจจยัท่ีนาํไปสู่โอกาสเกิดความเส่ียงปัจจยัดา้นสถานท่ี  และดา้นความปลอดภยั จะส่งผลต่อ

ความเส่ียงจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ ผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน และผูป้ระกอบการการให้บริการทางการเงินสามารถนาํ

ผลงานวิจัยไปใช้ในการพิจารณาและป้องกันความเส่ียงจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ได ้นัน่คือ 1)  ปัจจยัดา้นผูใ้ชบ้ริการ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นรูปแบบกระบวนการ และ

ปัจจยัดา้นระบบรักษาความปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความเส่ียงในระดบัมาก และระดบัปานกลาง  2)  ความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความ

เส่ียงในดา้นปฏิบติัการ มีความเส่ียงในระดบัมาก  3)  ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่าย

ต่อเดือน ส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของความเส่ียงในภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  4)  ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความเส่ียงจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์ในดา้นระบบรักษาความปลอดภยัส่งผลต่อระดบัความเส่ียงในดา้นการเงิน ความเส่ียงในดา้นปฏิบติัการ 

และความเส่ียงในภาพรวม 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

งานศึกษาวิจยัฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมวิทย ์เทอดอุดมธรรม  

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ และแกไ้ขในขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดการดาํเนินงานของ

งานวิจยั สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัน้ีทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จนกระทัง่

งานวิจยัเร่ืองน้ี สําเร็จลงไดด้ว้ยดี ความดีหรือประโยชน์ท่ีพึงมีจากงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัขอมอบให้แก่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

ตลอดจนครู อาจารย ์ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ผูวิ้จยั 
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