
 ง

51602307 : สาขาวชิาการประกอบการ  
คาํสําคญั :   สว่นประสมการตลาด/ทศันคติ/บริการอินเตอร์เนตแบงค์กงิ 
  จิวรัส  อินทร์บาํรุง  :  ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เนต
แบงค์กงิ  บมจ.  ธนาคารกรุงไทย  ในเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม .  อาจารย์ทีปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ    : ผศ.นภนนท์  หอมสุด.  119 หน้า. 
  การคน้ควา้อิสระครังนีมวีตัถุประสงค์เพือ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และ
ทศันคติของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพือให้รู้ถึงปัจจยัส่วนบุคคลทีส่งผลตอ่การเ ลือกใช ้บริการ 
รูปแบบการใชบ้ริการ ทงันีขอ้มลูทงัหมดทีไดท้าํการวจิยั กเ็พอืนํามาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ดา้นอินเตอร์เนตแบงค์กงิ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้มปีระสิทธิภาพและมีรูปแบบทีทันสมยัตรง
ตามทศันคติของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย งานวิจัยนี เ ป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยกาํหนดขอบเขตของการวจิยัดา้นประชากรคือลูกค้า บมจ .ธนาคารกรุงไทยในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม  
  ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบวา่  ด้านผลิตภ ัณฑ์ลูกค้าผู ้ใช ้บริการ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐมให้ความเชือถือในการใช ้บริการ 
Ktb Online เพราะมรูีปแบบทีทนัสมยัใชง้านง ่าย มีความสะดวกรวดเ ร็วในการเข้าถึงข้อมูล  ด้าน
ราคา พบวา่ การที บมจ.ธนาคารกรุงไทยไมเ่กบ็คา่ธรรมเนียมรายปีเ ป็นสาเหตุหลักในการเ ลือกใช ้
บริการ และอตัราคา่ธรรมเนียมการชาํระเ งินและโอนเ งินมีอัตราทีถูกกวา่การไปทําธุรกรรมทีอืน 
ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย มกีารเปิดให้บริการตลอด 24 ช ัวโมง  ทําให้สะดวกตอ่การ โอนเ งิน 
ช ําระค ่าสินค้าและบริการตลอดจนการช ําระค ่าสินค้าที สังซือผ ่าน ระบบอีคอมเมิ ร์ซของ
ผูป้ระกอบการอืนทีตอ้งการความสะดวกในการรับช ําระเ งิน  ด้านการส่ง เสริมการตลาดพบวา่ มี
พนักงานธนาคารคอยแนะนําการใชแ้ละการสมคัรใชห้ากเกดิปัญหาก็มีพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ให้บริการ 24 ชวัโมงจึงสร้างความเชือมนัให้แกลู่กคา้ในการใชบ้ริการไดสู้ง  
  ผลการศึกษาด้านทัศนคติพบวา่ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใ จเ กียวก ับบริการ
อินเตอร์เนตแบงค์กงิของธนาคารมาก มคีวามเชือถือไวว้างใจในบริการของธนาคารมาก และลูกค้า
สว่นใหญจ่ะทราบวา่ธนาคารมีการให้บริการอินเตอร์เนตแบงค์กิง  ภายใต้ชือบริการ Ktb Online 
และไวว้างใจใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ Ktb Online  
สาขาวชิาการประกอบการ          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร                  ปีการศึกษา 2553 
ลายมอืชือนักศึกษา........................................  
ลายมอืชืออาจารย์ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................  
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 JIWARUS  INBUMRUNG : MARKETING  MIX  AND  ATTITUDES  OF  INTERNET  
BANKING  USERS  OF  KRUNG  THAI  BANK  PUBLIC  CO.,LTD  IN  MUEANG  DISTRICT, 
NAKHON PATHOM  PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :NOPBHANONT  HOMSUD.  
119 pp. 
 
 
 The research concern the study of market component and customer attitude of 
Krung Thai Bank(KTB) for understanding about service decision factor and type of service. All 
of data are brought to develop the internet banking service of KTB for the bes t performance. 
The boundaries   of survey research are customer and document of KTB in A. Muang Nakorn 
Prathom , Nakorn Prathom Province. 
 
 The result of market component research found that the customer believe in KTB 
online service due to modern style and more comfortable. Moreover , KTB does not take 
annual fee , payment fee and transfer fee are cheaper than another company. There are 
service stations all over the day that is very comfortable and there are employees that willing 
to suggest the customer about correct application. These are the reason that customer use to 
select the service product of KTB. 
     The result of customer attitude research found that the customer can understand 
about internet banking service and most customer know that the bank has the internet 
banking service under the name “KTB online system” and they willing to use it for financial 
activities. 
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กิตติกรรมประกาศ  
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีสามารถสําเร็จลุลว่งไปได้ดว้ยดี โดยการได้รับความชว่ยเหลือ
และความอนุเคราะห์จากบุคคลเหลา่นี  
 
 ขอขอบพระคุณผู ้ช ว่ยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด อาจารย์ทีปรึกษา ทีให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูตา่งๆ รวมถึงให้แนวทางในการวจิยัและพัฒนา  ซึง เ ป็นประโยชน์
อยา่งยิง รวมทงัติดตามให้ความเอาใจใสผ่ลงานอยางใกลช้ิด 
  
 ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ประสพช ัย  พสุนนท์ เ ป็นผู้ให้คําแนะนําการใช ้
แบบสอบถาม เครืองมอืทางสถิติ และให้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ทางสถิติสําหรับการวิจัยใน
ครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ผู ้ช ว่ยศาสตราจารย์ ดร .พิทักษ์  ศิริวงศ์ เ ป็นผู้ให้คําแนะนําการใช ้
แบบสอบถามสําหรับการวจิยัในครังนี 
 
 ขอขอบพระคณุ อาจารย์ศกัดิศรี   อินทร์บํารุง  และ  อาจารย์วิไล  อินทร์บํารุง  ทีเ ป็นครู
สอนการใชช้ีวติของขา้พเจา้ รวมไปถึงใหทุ้นการศึกษาตลอดชีวติแกข่า้พเจา้ 
 
 ขอขอบคณุเพือนๆ ในกลุม่ทุกทา่นทีคอยให้กาํลังใจและร่วมกนัผลักดันให้ข้าพเจ้ามี
กาํลงัใจในการทาํศึกษาคน้ควา้อิสระในครังนี ขอบคณุเพือนนุม่มติรภาพ  10 ปีและตลอดไปขอบคุณ
ทุกแรงกดดนัในทีทาํงานทีทาํให้ขา้พเจา้มวีนันีไดข้อบคุณความล้มเหลวทีผา่นมาทีทําให้ข้าพเจ้ามี
จุดเริมตน้ทีสวยงามในวนันี 
 
 
 




