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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของกลุมคนทีม่ีอายุต้ังแต 40-60 ป  

ที่สงผลตอความต้ังใจของประชาชนในการใชบรกิารธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป โดยใชแบบสอบถาในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมคนทีม่ีอายุ 40-60 ป เพื่อศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจแรงจูงใจ  

การเลือกใช และการยอมรับบรกิารโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน เพื่อที่จะนําผลการวิจัยศึกษาไปใช 

เปนขอมลูในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธทางการตลาด และการประชาสมัพันธรวมทัง้สามารถเขาใจถึง

พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลนเพื่อขยายฐานลกูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน สถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน และสถิติทดสอบไค-สแควร 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/ PC เขียนรายงานวิจัยเชิงพรรณนา 

 

คําสําคัญ: การยอมรบันวัตกรรม, โมบายแบงคกิง้, แอพพลิเคช่ัน 
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ABSTRACT 

    

 This research; Innovation Acceptance Mobile Banking Application Between 

The age of 40 - 60 years old. Its objective is to study the Innovation Acceptance 

Mobile Banking Application between the age of 40 - 60 years old by quantitative 

research. To explore the factors of influencing decision making, motivation, selection, 

and acceptance of mobile banking applications to develop the marketing plan, 

marketing strategies and public relations as well as understand the usage habits, 

financial transactions through online media for the organizations to expand customer 

base effectively. The population is random sampling of 100 people between the age 

of 40 - 60 years old. The samples use are frequency, percentage, mean, standard 

deviation. This research use these statistics; frequency, percentage, mean, standard 

deviation and to test hypothesis is Pearson’s correlation coefficient, Chi-square test 

and analyze the data with SPSS/ PC program.  
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 การคนควาอิสระครั้งน้ีสามารถสําเรจ็ลลุวงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย  
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รวมทั้งขอปฏิบัติตาง ๆ สําหรบัการดําเนินงานวิจัย ตรวจทานและแกไขขอบกพรอง ตลอดจนให

คําปรึกษาซึง่เปนประโยชนในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณครบถวนไปไดดวยดี รวมถึง

ขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรูใหแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรูตาง ๆ 

มาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูมาไว ณ โอกาสน้ี 

 ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ใหการอบรม และสนับสนุนสงเสริมการศึกษาของ

ผูวิจัยดวยความรักและความปรารถนาดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณพี่นองและเพื่อนทุกทานที่คอย

หวงใยและใหกําลงัใจจนงานวิจัยครั้งน้ีลุลวง คุณคาและประโยชนของการคนควาอิสระครัง้น้ี ผูวิจัยขอ

มอบใหแกทุกทานที่มสีวนรวมในการศึกษาครั้งน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเปนมา 

  ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามบีทบาทสําคัญในชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําให

การใชชีวิตประจําวันของผูคนเปลี่ยนไป ปฏิเสธไมไดวาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปน้ันสวนหน่ึงเริ่มจากการมี

อินเทอรเน็ตที่มีการใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอร และไดรบัการพฒันาใหสามารถใชงานผานโทรศัพท 

เคลื่อนทีห่รือสมารทโฟน หรืออุปกรณอื่น ๆ ทีส่ามารถรองรบัการใชงานอินเทอรเน็ตได จากจุดเริ่มตนน้ี

ทําใหโลกของเราขับเคลื่อนไปดวยการเช่ือมตอกันของเครอืขายโลกอินเทอรเน็ต ซึ่งอินเทอรเน็ตเขามามี

สวนชวยในการอํานวยความสะดวกมากมาย เอื้อประโยชนตอการใชชีวิตในประจําวัน เชน การสื่อสาร

ผานแอพพลิเคช่ัน การตรวจสอบขอมลูขาวสารผานโทรศัพทมือถือ โดยในปจจบุันสมารทโฟน กลายเปน

ปจจัยหน่ึงของการดํารงชีวิตประจําวันของเราไปเรียบรอยแลว รายงานลาสุดจาก Zenith ระบุวากวา 

70% ของการใชอินเทอรเน็ตทั้งหมดในป 2017 จะมาจากอปุกรณพกพาอยางสมารทโฟน และแท็บเล็ต 

โดยเทคโนโลยีอุปกรณพกพา (Mobile Technology) ซึ่งกคื็อแท็บเล็ต และสมารทโฟนน้ันไดรบัการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และรวดเร็ว ต้ังแตรูปทรงไปจนถึงประสิทธิภาพในการทํางานทีสู่งข้ึนจนทําใหหลาย

คนหันมาสนใจในเทคโนโลยีน้ีมากข้ึน และจากรายงานช้ินใหมของ Zenith ไดแสดงใหเห็นวาในป 2017 

น้ี 75% ของการใชงานอินเทอรเน็ตจะมาจากอปุกรณดังกลาว ยอนกลับไปเมื่อป 2012 จํานวนการใชงาน

อินเทอรเน็ตผานสมารทโฟน และแทบ็เล็ตน้ันคิดเปน 40% ของการใชงานทัง้หมด แตจํานวนการใชงาน 

ก็ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วโดยในป 2016 คือ ไดมีการใชงานอนิเทอรเน็ตผานสมารทโฟน และแทบ็เล็ตมาก

ถึง 68% ของการใชงานทั้งหมด และคาดวานาจะมากถึง 79% ในป 2018 

สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ  

DAAT รวมกบัเว็บไซต MarketingOops.com (“DAAT เผยขอมูลผูใชอินเทอรเน็ตของไทย”, 2559)  

ไดจัดทํา Infographic แสดงตัวเลขภาพรวม และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย พบวา ปจจุบัน

ประชากรของประเทศไทย (Thailand Population) มีจํานวนทั้งสิ้น 68.1 ลานคน มีผูใชงานอินเทอรเน็ต 

(Internet Users) จํานวน 38 ลานคน คิดเปน 56% ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมผีูใชโซเชียล

เน็ตเวิรค (Social Network Users) มากถึง 41 ลานคน คิดเปน 60% สําหรับโซเชียลเน็ตเวิรคที่มี

ผูใชงานมากทีสุ่ดของไทย ไดแก Facebook 92.1% ตามดวย LINE 85.1% และ Google+ 67% 

ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1.1: ขอมูลผูใชอินเทอรเน็ตของไทย ไตรมาส 1 ประจําป 2559 

ที่มา: DAAT เผยขอมลูผูใชอินเทอรเน็ตของไทย ไตรมาส 1 ประจําป 2559. (2559). MarketingOops. 

สืบคนจาก https://www.marketingoops.com/reports/infographic-reports/ thailand-

online-overview-q1-2016/. 

 

กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรกที่ผูใชอินเทอรเน็ตนิยมทําผานอุปกรณเคลื่อนที ่ไดแก  

การพูดคุยผาน Social Network (รอยละ 86.8) รองลงมา เปนการดูวิดีโอผาน YouTube (รอยละ 

66.6), การอานหนังสอือิเล็กทรอนิกส (รอยละ 55.7), การคนหาขอมูล (รอยละ 54.7) และการทํา

ธุรกรรมทางการเงิน (รอยละ 45.9) ตามลําดับ เมื่อแบงเปน Gen ตาง ๆ จะพบวา Gen Y คือกลุมที่

ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด เฉลี่ย 53.2 ช่ัวโมง/ สัปดาห ตามมาดวย Gen X 44.3 ช่ัวโมง/ สัปดาห,  

Gen Z 40.2 ช่ัวโมง/ สัปดาห และ Baby Boomer 31.8 ช่ัวโมง/ สัปดาห ทั้งน้ี เมือ่เฉลี่ยจากคนทั้ง

ประเทศ คนไทยสวนใหญใชอินเทอรเน็ต 45 ช่ัวโมง/ สัปดาห หรือ 6.4 ช่ัวโมง /วัน  
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จากขอมลูจุดที่นาสนใจ คือ กิจกรรมที่นิยมทําผานอุปกรณเคลื่อนที ่1 ใน 5 คือ การทํา

ธุรกรรมทางการเงิน (รอยละ 45.9) โดยพบวา ยอดใชจายออนไลนของนักชอปชาวไทย เพิ่มข้ึนตอเน่ือง 

16% จากป 2559 หรอืคิดเปนมูลคา 325,614  ลานบาท คาดวาในป 2560 จะเพิ่มข้ึนเปน 376,753 

ลานบาท และในป 2561 จะเพิ่มข้ึน 13% หรือคิดเปนมลูคา 426,655 ลานบาท นอกจากน้ีพฤติกรรม

ของคนไทยที่นิยมใชจายผานมือถือผลสํารวจยังพบวา ในชวง 12 เดือนทีผ่านมา มีคนไทย 71% ที่ชอป

ออนไลนผานทั้งเว็บไซตชอปปงออนไลน แอปพลิเคช่ัน และชองทางโซเชียล พบวา นักชอปออนไลน 

ในประเทศไทยจํานวน 55% มีแนวโนมที่จะใชจายออนไลนมากข้ึนในป 2560 เน่ืองจาก 82% เห็นวา 

ความสะดวกสบายของการชอปออนไลนเปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหพวกเขาหันมาชอปดวยวิธีน้ีมากข้ึน 

ในขณะที่ 37% มองวาการสงของทีร่วดเร็วเปนอีกปจจัยหลกั และ 35% คิดวาทําใหประหยัดเงินได

มากกวา 30% คาดวาการจัดสงสินคาจะถูกลง 27% มาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ และเน่ือง 

จากการเติบโตของการชอปปงออนไลนจงึทําใหการทําธุรกรรมทางการเงิน ติดอยูใน 5 อันดับของ

พฤติกรรมทีผู่ใชงานอินเทอรเน็ตนิยมใชกลาวไดวา กระแสโลกออนไลนไดสรางการเปลี่ยนแปลงดาน

พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในการทางธุรกรรมทางการเงิน นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีในโลกการเงินไดสงผลใหเกิดรูปแบบการใหบริการทางการเงินตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวก 

และตอบสนองตอไลฟสไตลของผูบริโภคยุคใหม โดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมที่

สามารถทําธุรกรรมการเงินไดทุกที ่ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผานอปุกรณอิเล็กทรอนิกส 

ตาง ๆ เชน โทรศัพทมอืถือ แท็บเล็ต เปนตน โดยผูบริโภคมแีนวโนม ที่จะใชบรกิารอินเทอรเน็ตแบงกิง้ 

(Internet Banking) เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะการใชบริการ โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) เพราะสะดวกสบายกวา และสามารถทําธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว

ตลอดเวลาดวยตนเองโดยไมตองไปทีส่าขาของธนาคาร สะทอนจากผลสํารวจ PwC’s Global Digital 

Banking Survey ที่ทําการ สํารวจความคิดเห็นผูบรหิารระดับสูงจาก ฝายไอทีจํานวน 157 ราย ใน 14 

ประเทศทั่วโลกพบวา ในป 2559 ปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางสมารทโฟน จะเติบโต

ถึงรอยละ 64 นอกจากน้ี จากขอมูลของบริษัท Statista สะทอนถึงการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือของ

เกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชียแปซิฟก และแอฟริกา ที่คาดวา

ในป 2559 จะมผีูใชบรกิารชําระเงินผานโทรศัพทมือถือสงูถึง 163.6 และ 101.3 ลานคน เพิ่มข้ึนจาก  

ป 2555 ที่มีจํานวน 85 และ 57.8 ลานคน ตามลําดับ  

 เมื่อเปรียบเทียบ โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของไทยกบั

ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ป 2557 พบวา ไทยมีลูกคาที่ ใชบริการทางการเงินดิจิตอลเพียงรอยละ 19 

ของฐานลูกคาที่ใชบริการทางการเงินทัง้หมด ในขณะที่ประเทศในอาเซียน เชน เวียดนาม, มาเลเซีย 

และอินโดนิเซีย มีจํานวนผูใชบริการ ทางการเงินดิจิตอลสูงกวาไทย และจากผลสํารวจของบริษัท 

Gallup ในป 2559 พบวา ไทยยังมีลกูคาที่นิยมใชบริการผาน สาขาสูงถึงรอยละ 83 และมีการใช
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บริการผานชองทาง Online รอยละ 41 และ Mobile App รอยละ 35 แสดงใหเห็นวา บริการทางการ

เงินดิจิตอลของไทยยังคงมีชองวางใหพฒันาอยูอกีมาก ประกอบกบัการพัฒนาโครงขาย 4G ของผูให 

บริการเครือขายโทรคมนาคมจะเปนปจจัยสนับสนุนใหโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของไทยมีแนวโนมเติบโตจึงเปนโอกาสของผูใหบริการทางการเงินที่จะนําโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) มาใชในการพัฒนา ผลิตภัณฑและบรกิารผานทุก

ชองทางดิจิตอล เพือ่ตอบสนอง สภาพแวดลอมทางสงัคมและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซื้อสินคาออนไลนมากข้ึนทําใหมีการทําธุรกรรมการเงินออนไลนมากข้ึน 

เพื่อชําระเงินคาสินคา/ บริการออนไลน ซึง่จากขอมูลการสํารวจของวีซาระบุวา กลุมผูบรโิภคทั้ง Gen x 

และ Gen y นิยมชําระเงินผานสมารทโฟน และแท็บเล็ตในจํานวนเทา ๆ กัน อยูที่รอยละ 81 และ 82 

เพราะประหยัดเวลา รวดเร็ว และสะดวกมากกวาใชเงินสด (สถาบันการเงินในยุคดิจิตอล) อีกทัง้เมือ่

พิจารณาอัตราการเพิ่มข้ึนของธุรกรรมการชําระเงิน ผานทั้ง 2 บรกิาร ในป 2558 เทียบกบัป 2557 

พบวา ปริมาณการทําธุรกรรมการชําระเงินผานบรกิารโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) มีอัตราการเติบโตรอยละ 126.90 แสดงใหเหน็วาการทําธุรกรรมการเงินผานบริการ 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) มีแนวโนมเติบโตสงูข้ึนเน่ืองจาก

สามารถตอบโจทยไลฟสไตลของผูบรโิภคยุคใหมในการทําธุรกรรมไดงาย รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา 

นอกจากน้ีการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซทําให ผูบริโภคนิยมซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคช่ันของสมารท

โฟน และแท็บเล็ตเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการใชงานสะดวกสบาย และงายทําใหโอกาสในการชําระเงินเพือ่

ซื้อสินคาหรือบรกิารผานสมารทโฟนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย 

 จากผลการสํารวจของนีลสัน พบวา กลุมอายุ 25-39 เปนกลุมหลกัที่มกีารซื้อสินคาและบริการ

ออนไลนมากที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึนจากปทีผ่านมาอยู 39% (เพิ่มจาก 4.1% เปน 5.7%) 

โดยกลุมที่รองลงมาคือกลุมผูสูงอายุ 40 ปข้ึนไป โดยมีอัตราการเติบโตทีเ่พิ่มข้ึน 30% (เพิ่มจาก 2.4% 

เปน 4%) ตลาด e - Commerce ในสหรัฐอเมริกาพบวากลุมผูสูงอายุในวัย 55-64 ป จะเปนกลุมที่ใหญ

ที่สุดในตลาด e - Commerce รองลงมาคือกลุมผูใหญที่อายุ 35-44 ป (ขอมูลจาก Invesp) สวนกลุม

เด็ก และวัยรุนจะเปนกลุมทีม่ีการซื้อสินคา และบริการออนไลนที่นอยทีสุ่ด สินคาและบรกิารที่คนไทยให 

ความสนใจกันมากทีสุ่ด โดยแยกตามกลุมอายุตามขอมลูขางตนแลวพบวา กลุมผูสงูอายุ 40 ปข้ึนไปให

ความสนใจในการซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและเครือ่งประดับมากที่สุด อยูที ่25% และ 22% ตามลําดับ 

แตที่นาสนใจคือ สินคาและบริการประเภท เพลง/ ภาพยนตร และทองเที่ยง ไดแชรสัดสวนในการซื้อ

สินคาออนไลนไปที่ 12% เทากัน แตถาเทียบกบัคนทั่วไปแลว กลุมผูสูงอายุกลุมน้ีจะซื้อสินคาและบริการ

ประเภทเพลง/ ภาพยนตร และทองเที่ยวมากกวาถึงประมาณ 4 เทาเลยดีเดียว นอกจากน้ี จากขอมลู

ของ นีลสัน ไดพบขอมูลที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงกคื็อ กลุมผูสงูอายุ 40 ปข้ึนไป จะมีอัตราการคลกิโฆษณา

ที่สูงที่สุดถึง 68% รองลงมาคือกลุมคนวัยทํางานและกลุมวัยรุนตามลําดับ เมื่อคนกลุมผูสูงอายุกลุมน้ีมี
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อัตราการคลิกเขาชมโฆษณาออนไลนเปนอยางมาก เพราะฉะน้ันสื่อแบนเนอรออนไลนจึงเปนสื่อที่

นาสนใจที่นานํามาใชเจาะคนกลุมน้ี อีกทั้งถาเรามาเปรียบเทียบกันระหวางคนทั้ง 3 กลุมถึงชวงเวลาที ่

คนเหลาน้ีใชอินเทอรเน็ต จะเห็นวา กลุมผูสูงอายุจะเขาใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดในชวงเวลา 3 โมงเย็น

ของวันธรรมดา ซึ่งแตกตางกบักลุมวัยรุนที่ใชอินเทอรเน็ตเปนอยางมากในชวงเวลา 5 โมงเย็น ดังน้ันถา

นักการตลาดที่ตองการขายของออนไลนเจาะกลุมผูสูงอายุ ในชวงเวลาบาย 3 น้ี จึงเปนชวงเวลาทีเ่หมาะ

ที่สุดทีจ่ะใหโฆษณาแบนเนอรของเราข้ึนอยูบนเว็บ เพื่อหวังผลใหไดมากทีสุ่ด ในสวนของวันหยุดเสาร

อาทิตย ทุกกลุมมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่ใกลเคียงกนั คือใชมากต้ังแตชวง 9 โมงเชาถึง 3 ทุม 

(สมาคมผูคาปลีกไทย, 2556) 

นอกจากน้ีพฤติกรรมของกลุมผูสูงอายุยังมีความนาสนใจ โดยที่ผูสูงอายุเหลาน้ีมีเงินสําหรบัใช 

จายฟุมเฟอยและใชจายเฉลี่ยแลวมากกวาคนวัยอื่น ๆ ในสินคาเกือบทกุรายการ  เชน อาหารสําเร็จรูป 

ของตกแตงบาน บันเทงิ ของใชสวนตัว ของชํารวย และสินคาสุขภาพ เปนตน อีกทั้งมีงานวิจัยวา  

ชาวสหรัฐฯ ตลอดชวงชีวิตเฉลี่ยซื้อรถทั้งหมด 13 คัน โดย 7 คัน ซื้อเมื่อหลังอายุ 50 ไปแลว นอกจากน้ี  

ชาวสหรัฐฯ ที่อายุมากกวา 55 ปข้ึนไปชอบใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยว โดยรอยละ 50 เปนการทองเที่ยว

ในสหรัฐฯความสุขของผูที่มอีายุ 55 ปข้ึนไป คือ สนใจการทาํธุรกิจและบริหารเงินทางออนไลนมากข้ึน 

และสนใจการบันเทิง คนกลุมน้ี ซึ่งเปนผูมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป ซื้อบริการทองเที่ยวผานชองทาง

ออนไลนรอยละ 42 และใชจายเพื่อการทองเที่ยวแบบหรูหราถึงรอยละ 80 นอกจากน้ัน 2 ใน 3 ของ 

ชาวสหรัฐฯ ที่อายุมากกวา 50 ปข้ึนไป ซื้อสินคาจากรานคาปลีกออนไลน (เฉลี่ยปละ 7,000,000 ลาน

เหรียญฯ) โดย กลุมสตรีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป ใชจายเงิน 21,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป ในการซือ้

เสื้อผา เครื่องแตงกาย ในป 2555 กลุมกลุมผูสูงอายุใชเวลากับอินเทอรเน็ต 27 ช่ัวโมงตออาทิตย 

(มากกวากลุมอายุ 16-34 ป 2 ช่ัวโมง) โดยรอยละ 89 ของกลุมผูที่มอีายุมากกวา 65 ปข้ึนไป มีอีเมล

สวนตัวและใชงานเปนประจําสม่ําเสมอ และกลุมผูสงูอายุกวา 27.4 ลานคน ใช Social Networking  

และ 19 ลานคน เลน Facebook โดย 4 เว็บไซตยอดนิยมของกลุมผูที่มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

ไดแก Google, Facebook, Yahoo และ YouTube จากขอมูลดังกลาว จงึถือไดวา อินเทอรเน็ตเปน

แหลงคนหาขอมลูทีส่ําคัญของกลุมกฺลุมผูสูงอายุ เมื่อตองตัดสินใจซือ้สินคาหรือบรกิารในเรื่องใหญ ๆ  

เชน ซื้อรถยนต ซื้อบาน หรือเครื่องใชไฟฟา และนิยมหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพือ่สุขภาพและความงาม

อีกดวย 

 ดังน้ันเน่ืองจากสังคมไทยกําลงักาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจะเหน็ไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ประชากรศาสตรสงผลใหเกิดสงัคมใหม มีกฎและกระบวนการใหม ๆ ดังน้ัน จากขอมูลขางตนที่กลาวมา

น้ันผูวิจัยจงึเห็นความสําคัญของการพัฒนาการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคช่ันเพื่ออํานวยความสะดวก

เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป หากสงัเกตจากพฤติกรรมของผูสูงอายุน้ันมีแนวโนมการใช

งานอินเทอรเน็ตมากข้ึน เรือ่งของการใชจายซื้อของออนไลนก็เปนอกีขอหน่ึงทีม่ีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน
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เพราะวาชวงอายุน้ีเปนชวงอายุที่มกีําลงัซื้อสูง คนกลุมน้ีจงึหนัมาซื้อของออนไลนกันมากข้ึน ผูวิจัยจึงเลือก

ศึกษากลุมผูสงูอายุที่มอีายุต้ังแต 40-60 ปข้ึนไป   

  

1.2 ปญหานาํวิจัย  

ปจจัยในการการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของคนกลุมผูสูงอายุเปนอยางไร  

 

1.3 วัตถุประสงค  

1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

(Mobile Banking Application) ของกลุม อายุ 40-60 ป 

1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรบัรูถึงประโยชนกบัการยอมรบันวัตกรรมโมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของของกลุมอายุ 40-60 ป 

1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การรบัรูความงายกบัการยอมรับนวัตกรรม โมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ชองทางการรับรูกบัการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย  

การวิจัยครัง้น้ีมุงศึกษาถึงลักษณะการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป โดยผูวิจัยใชการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

สําหรับในการศึกษาครั้งน้ีทางผูวิจัยเลือกใช วิธีการสํารวจดวย แบบสอบถามที่สรางข้ึนและไดกําหนด

ขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี  

1.4.1 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา คือ พฤติกรรมการใช โมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป ที่ทําธุรกรรมทางการเงินกบั

สถาบันทางการเงินผานระบบออนไลน 

1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษา  

1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย ลักษณะประชากร, 

การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ, การรับรูวาเปนระบบทีง่ายตอการใชงาน  

และชองทางการรับรู 

1.4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การยอมรับนวัตกรรม โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 
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1.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ภาพที่ 1.2: กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั  

1.6.1 เพื่อชวยใหรับทราบถึงแนวทางในการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุม อายุ 40-60 ป วาจะเปนไปในแนวทางใด และรับทราบ

ขอมูลขาวสารจากชองทางใดมากที่สุด เพื่อทีจ่ะสามารถนําไปวิเคราะหปจจัย ทีส่ําคัญทีท่ําใหเกิดการ

การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 

40-60 ป 

1.6.2 เพื่อนําไปใชประโยชนในการคนควาตอยอดหรอืนําไปประยุกตเปนขอมูลเกี่ยวกับเรือ่ง

ของการยอมรบันวัตกรรมในนวัตกรรมในดานอื่น หรือเปนการตอยอดขอมลูการทําธุรกรรมธนาคารให

เกิดประโยชนมากข้ึนตอผูอื่น  

 

ลักษณะประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. รายได 

5. อาชีพ 

 

 

ชองทางการรบัรู 
 

 

การรบัรูวาเปนระบบที่งายตอการใช

งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

การยอมรับนวัตกรรม  
โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

(Mobile Banking Application) 

บนสมารทโฟน ของกลุมผูใชงาน 

อายุ 40-60 ป 
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1.7 นิยามศัพท 

1.7.1 การยอมรบันวัตกรรม หมายถึง กระบวนการในการยอมรบัตอนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป โดยปจจยัที่สงผล

ตอการยอมรับนวัตกรรมมีดวยกัน 2 ปจจัย  

 - การรบัรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) ของโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) หมายถึง เทคโนโลยีน้ันงายตอการนํามาใชงาน ไมตอง

อาศัยความรูความสามารถในการใชงานมากนัก 

 - การรบัรูถึงประโยชนทีเ่กิดจากการใช (Perceived Usefulness) ของโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) หมายถึง การรับรูวาโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) น้ันมีสวนชวยในการสงเสริมคุณภาพชีวิต หรือความสะดวกสบาย

อยางไร ทําใหจัดการบรหิารการเงินไดอยางมีประสทิธิภาพมากข้ึน หรือ ลดระยะเวลาในการเดินทางไป

ทําธุรกรรมการเงินที่ธนาคารทําใหมเีวลาทําอยางอื่นได ซึ่งการรับรูประโยชนมอีิทธิพลโดยตรงตอความ

ต้ังใจใช โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) 

1.7.2 โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) หมายถึง ระบบการ

ทาธุรกรรมทางการเงินที่ประชาชนสามารถทําธุรกรรมไดดวยตนเอง ผานสมารทโฟนหรอืแท็ปเล็ตใน 

ระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android เพื่อจัดการบรหิารบัญชี 

1.7.3 แอพพลิเคช่ัน (Application) หมายถึง ซอฟแวรหรือโปรแกรมที่ชวยใหผูใชสามารถกระทํา 

การบางอยางไดตามความตองการ (“แอพพลเิคช่ัน”, 2556) 

1.7.4 กลุมผูสูงอายุ หมายถึง กลุมคนทีม่ีอายุต้ังแต 40-60 ป ที่ใชโมบายแบงคกิ้ง/ อินเทอรเน็ต

แบงคกิ้ง 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป ผูศึกษาไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัยดังน้ี  

2.1 แนวคิดธุรกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) 

2.2 แนวคิดประชากรศาสตร  

2.3 แนวคิดการยอมรับนวัตกรรม  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการรับรู 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับ Mobile Application  

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

 2.1 แนวคิดธุรกรรม โมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) 

ในปจจบุันธนาคารในบานเราเกิดกระแสต่ืนตัวเรื่องการใหบริการธนาคารทางอเิล็กทรอนิกสกัน

เปนอยางมาก หรือทีเ่รามักเรียกกันวา Mobile Banking เน่ืองจากมีการทําธุรกรรมการชําระเงินผาน

บริการ Mobile Banking เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย ธุรกรรมการชําระ

เงินผานบรกิาร Mobile Banking และ Internet Banking พบวา จํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ, 

ปริมาณรายการที่ทําธุรกรรม, และมูลคารายการ มจีํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในเดือนมิถุนายน 

2555 มีจํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Internet Banking ทั้งหมด 6,051,554 บัญชี ปริมาณรายการที่

ทําธุรกรรมจํานวน 10,299 รายการ และมีมลูคารายการ 1,239 พันลานบาท ในขณะเดียวกันการทํา

ธุรกรรมผานบรกิาร Mobile Banking มีมูลคารายการเพียง 35 ลานบาทเทาน้ัน แตในอนาคตอันใกล

การชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ Mobile Banking มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนจากการทีบ่ริษัทกเูกิล้เปดตัว 

Google Wallet ในปทีผ่านมาเพือ่ใชโทรศัพทที่รองรับการสือ่สารแบบ Near Field Communication 

(NFC) และใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนเหมือนกระเปาสตางคอเิลก็ทรอนิกสที่ชําระเงินไดตาม

จุดเครื่องอานตามรานคาที่รองรบั ซึ่งในปจจุบันมีการใหบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน แตอาจ 

จะขยายการใหบริการมาถึงประเทศไทยในไมชา ดังน้ันเราควรทําความรูจกักับ Mobile Banking 

เพื่อใหทราบวาคืออะไร และสามารถทําอะไรไดบาง 
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Mobile Banking คือ การทําธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคาร โดยผานเครอืขายอินเทอรเน็ต เชน 

การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เปนตน อาจเรียกดวยช่ืออื่น เชน E-Banking, 

Online Banking (ธนาคารออนไลน), Electronic Banking (ธนาคารอิเล็กทรอนิกส), Cyber Banking 

(ธนาคารไซเบอร) เปนตน 

ประเภทของ Internet Banking สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1) ใหบริการผาน Mobile Application  

บริการสําหรบัธนาคารที่ใหบรกิารผานอินเทอรเน็ต มีบริการ อาทิ 

- บริการโอนเงินระหวางบัญชีของผูใชบรกิารเอง หรือการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น 

- บริการสอบถามสถานะเช็ค 

- บริการอายัดเช็ค 

- บริการสอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี 

- บริการสอบถามรายการชําระ 

- บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี 

- บริการชําระคาสินคาหรือบรกิาร 

- บริการชําระคาบัตรเครดิต 

- บริการขอสินเช่ือ   

2) ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 

ธนาคารที่ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ มบีรกิาร อาทิ 

  - บริการเอทีเอ็ม (ATM) 

  - บริการสมารทการด (Smart Card) 

 การใหบริการของ Mobile Banking ยังไมหมดเพียงเทาน้ี ในอนาคตการใหบริการของ 

Mobile Banking ยังสามารถพฒันาไดอีกเรื่อย ๆ เพื่อรองรบัความตองการในการใชบริการของ

ผูใชบริการ Mobile Banking ที่เพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก Mobile Banking ทําใหเกิด

ความรวดเร็วและสะดวกสบายในการทําธุรกรรมมากข้ึน อีกทั้งยังประหยัดทรัพยากรอีกดวย  

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) 

 บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือ บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือชวยคุณจัดการเรื่อง

การเงินในรปูแบบตาง ๆ โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ใหบริการ 

 - สอบถามยอดในบัญชี ดูรายการธุรกรรมยอนหลงัได 

 - โอนเงิน/ ซื้อ สินคาและบรกิาร 

 *หลงัจากทํารายการเรียบรอยแลว สามารถสง SMS แจงการโอนเงินไปยังผูรับ และบันทึกใบ

บันทึก  
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 รายการ ไดฟรี (ตู ATM เคลื่อนที่น่ันเอง) 

 - เติมเงินโทรศัพทมือถือคายตาง ๆ 

 - ทําธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชี  

 - Function เสริมการทํางาน เพื่ออํานวยความสะดวกแตกตางกันไปในแตละธนาคาร 

 

ขอดี ขอเสียของ โมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) 

(“ETOPs: มาทําความรูจัก Mobile Banking”, 2558) 

ขอดี 

- ทุกธนาคารมีใหบรกิาร (ธ.ออมสิน อยูระหวางดําเนินการ ) 

- ฟรี ไมมีคาธรรมเนียมการโอนระหวางจงัหวัด ไมมีรายเดือน รายป 

- ไมตองตอแถว ไมตองเขาคิว ใชงานที่ไหนก็ได 

- ประหยัดเวลา ทําหลากหลายธุรกรรม เพียงแคคลกิ 

- Real-time Update ทําธุรกรรมวันน้ี มีผลวันน้ีทันท ี

ขอเสีย 

- ข้ันตอนการสมัครยุงยาก (เพื่อความปลอดภัยทางการเงินของผูใชเอง) 

- ตองเช่ือมตอ Internet ในการเขาใชงาน 

- มีความเสี่ยงการถูกโจรกรรม จาก Website ปลอม, Call-Center เถ่ือน, เพื่อนขโมยขอมลู 

 

2.2 แนวคิดประชากรศาสตร  

 ศิริวรรณ เสรรีัตน (2538) กลาววา ประชากรศาสตร คือ การแบงสวนตลาดของประชากร 

โดยอาศัยเกณฑทีป่ระกอบดวยในเรื่องของ เพศ อายุ การศึกษา หรือรายได มาเปนตัวแบงลักษณะ

ของประชากร ซึ่งเกณฑเหลาน้ีตองสามารถนามาวัดเปนคาสถิติได เพื่อชวยในการแบงกาหนดกลุม

ตลาดเปาหมาย นอกจากน้ีในดานของลักษณะทางจิตวิทยาและสงัคมวัฒนธรรมของประชากรศาสตร

ก็จะแตกตางกันไปในแตละกลุมประชากร โดยตัวแปรที่สําคัญของประชากรศาสตรจะประกอบ

ดังตอไปน้ี  

 2.2.1 เพศ (Sex) เปนลักษณะประชากรที่มมีาต้ังแตกําเนิด ซึ่งความแตกตางทางเพศ จะมีสวนให

ประชากรมีความแตกตางกันไปในดานของทัศนคติ ความคิด การรับรู รวมถึงการสนใจตาง ๆ เน่ืองจาก

วัฒนธรรมและสังคมของไดมีการกําหนดบทบาทของเพศไวตางกัน นอกจากน้ีพบวาในพฤติกรรมการ

ติดตอสื่อสารตางกัน เพศหญงิจะมีแนวโนมในการตองการรบัและสงขาวสารมากกวาเพศชาย  

 2.2.2 อายุ (Age) เปนลักษณะประชากร ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมหลังการรบัสารที่

แตกตางกัน คนอายุมากผานประสบการณมามาก เขาจะเกดิความผูกพันและยึดติด ดังน้ันถึงไดรับ
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สารใหมมากอ็าจไมกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากนัก ซึ่งแตกตางจากคนทีม่ีอายุนอยผาน

ประสบการณมานอยจะทําใหเปดใจยอมรบัสารและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายมากกวา  

 2.2.3 การศึกษา (Education) เปนลักษณะประชากรอีกหน่ึงตัวสําคัญที่ทาใหพฤติกรรมใน

การรบัสารของคนแตกตางกันไป โดยผูที่มกีารศึกษาสูงจะเปนผูที่รบัฟงสารไดดีกวาผูที่มกีารศึกษาตํ่า 

เพราะผูทีม่ีการศึกษาสูงจะไมเช่ืออะไรงาย ๆ ตองมีเหตุและผลหรือหลักฐานที่ชัดเจน ดังน้ันปจจัย

ทางการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญทีท่าใหคนเกิดทัศนคติ ความคิด หรือพฤติกรรมที่ไมเหมอืนกัน  

 2.2.4 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ภูมิหลังของครอบครัว ถือไดวา

เปนเปนปจจัยที่กอใหเกิดอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม  

 จากแนวคิดประชากรศาสตรทําใหเห็นวา ปจจัยไมวาจะเปน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หรือ 

รายได ลวนแตเปนปจจัยที่ทาใหคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกนัออกไป ดังน้ันจงึทาใหการเปดการรบัรูใน

ดานของขอมูลขาวสารของแตละคนมีไมเทากัน ซึ่งถือไดวาขอมูลการรบัรูไมวาจะในดานของขอมลูเชิง

ประโยชน ขอมลูความงายในวิธีใช หรือแมแตชองทางการรบัรูขาวสาร น้ันเปนปจจัยที่กอใหเกิดการ

ยอมรบันวัตกรรมทัง้สิ้น งานวิจัยครั้งน้ีจึงจําเปนจะตองใช แนวคิดประชากรศาสตรมาเปนกรอบ

ความคิดในการศึกษา เพื่อศึกษาผลของการยอมรับนวัตกรรม  

 

2.3 แนวคิดการยอมรับนวัตกรรม  

 2.3.1 ความหมายของนวัตกรรม  

 คําวา “นวัตกรรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีความหมายวา  

การกระทําหรือสิ่งที่ทาข้ึนใหมหรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ เปนตน  

 Rogers (1995 อางใน วัชรพล คงเจรญิ, 2557) ไดอธิบายความหมายของนวัตกรรม คือ  

การปฏิบัติหรอืวัตถุที่ผูนําไปใชคิดวาเปนสิ่งใหมโดยพจิารณาจากลกัษณะของนวัตกรรม มีความหมาย

ครอบคลมุถึงเรื่องราวตาง ๆ อยางกวางขวาง อาจเปนแนวความคิดใหมการปฏิบัติใหมหรือสิง่ใหมทั้งที่

สามารถและไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดดวยประสาททัง้หา รวมทัง้ทีเ่ปนแบบแผนพฤติกรรมตาม

ระบบสงัคม ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ตลอดจนสิง่ประดิษฐใหม ๆ และดานทีไ่มเปนวัตถุ ไดแก 

ความเช่ือ ความนึกคิด ความศรัทธาซึ่งเปนเรื่องใหม ๆ ทีเ่กดิข้ึนจากภายในจิตใจของบุคคล  

 Bernett (1953 อางใน วัชรพล คงเจริญ, 2557) นวัตกรรม หมายถึง การกระทําหรอืสิง่ที่

บุคคลเห็นวาใหม โดยข้ึนอยูกบับุคคลวาจะมองเห็นเปนสิง่ใหม หรือไมถาเห็นวาเปนสิ่งใหมถือไดวา

เปนนวัตกรรม  

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 อางใน วัชรพล คงเจริญ, 2557) ไดใหความหมายของนวัตกรรม

วา การปฏิบัติสิง่ใหม ๆ โดยตางไปจากเดิม ซึ่งไดมากจากการคนพบสิ่งใหมหรือเปนการพัฒนาข้ึนมา

จากสิง่เดิม และมีการทดลองจนเปนที่ยอมรบัวาสามารถใชไดเปนอยางดี  
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 ดังน้ัน ผูวิจัยใหความหมายวา นวัตกรรม จงึอาจะเปนความคิด อุปกรณ แนวทาง หรือ

สิ่งประดิษฐตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนในยุคของสังคมใดสงัคมหน่ึง และไมใชเพียงแคเปนสิง่ที่เกิดข้ึนใหม แต

หมายรวมถึงสิง่ที่ถูกพฒันา ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ก็ถือวาเปนนวัตกรรมดวยเชนกัน  

 2.3.2 การยอมรบันวัตกรรม  

 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption Process) เปนกระบวนการที่บุคคล

ไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม และนํามาวิเคราะห ประมวลเปรียบเทียบกับความตองการ 

ศักยภาพและบริบทของตนเอง ปรกึษาหารอืและขอความเหน็จากบุคคลรอบขาง ตลอดจนการทดลอง

ใชนวัตกรรมในบริบทของตนเองกอนจะมีการตัดสินใจ ซึง่กระบวนการต้ังแตบุคคลไดรูจักนวัตกรรม 

จนถึงการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม อยางไรก็ตาม บุคคลแตละคนอาจมีข้ันตอนการตัดสินใจในการ

ยอมรบัที่แตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัทัศนคติ ประสบการณเดิม ความตองการและความจําเปนรวมทั้ง

กระบวนการแพรนวัตกรรมน้ัน ๆ จากการศึกษาของนักวิจัยดานการแพรนวัตกรรม พบข้ันตอน  

และกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่หลากหลายรูปแบบโดยรูปแบบทีเ่ปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง

คือ แนวคิดของ Rogers (2003) 

จากการวิเคราะห พบวา ข้ันตอนการยอมรับนวัตกรรมของบุคคล ประกอบดวย 5 ข้ัน ไดแก 

ข้ันความรู (The Knowledge Stage) ข้ันการโนมนาว (The Persuasion Stage) ข้ันการตัดสินใจ 

(The Decision Stage) ข้ันการนําไปใช (The Implementation Stage) และข้ันการยืนยัน  

(The Confirmation Stage) โดยแตละข้ันมรีายละเอียดดังน้ี 

1) ข้ันความรู เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการยอมรบันวัตกรรม โดยในข้ันน้ีบุคคลจะเริ่มได

รับรูสารสนเทศเบื้องตนของนวัตกรรม โดย Rogers (2003) ไดอธิบายวา เพื่อใหบุคคลไดเกิดความ

ตระหนักและสนใจในนวัตกรรมในข้ันน้ีบุคคลจะตองไดรบัสารสนเทศ 3 ลักษณะคือ (1) การตระหนักรู 

(Awareness Knowledge) เปนความรูทีบุ่คคลจะไดรับรูวามีนวัตกรรมเกิดข้ึนแลว และรูวานวัตกรรม

น้ันทําหนาทีห่รือมีความสําคัญอยางไร (2) สารสนเทศทีจ่ะอธิบายวานวัตกรรมน้ันมกีลไกหรือระบบการ

ทํางานอยางไร หรือมีข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติอยางไร (How to Knowledge) (3) สารสนเทศ 

ที่อธิบายเกี่ยวกบัความรูเกี่ยวกับหลกัการหรอืทฤษฎีที่เปนพืน้ฐานของนวัตกรรม (Principles 

Knowledge) ซึ่งเมื่อบุคคลไดรับสารสนเทศทั้ง 3 ลักษณะน้ีแลวจะทําใหเกิดความตระหนักและสนใจที่

จะนํานวัตกรรมไปใช โดยบุคคลอาจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมน้ันเลยหรืออาจจะคนหาสารสนเทศอื่น

เพิ่มเติม เพื่อเปนพื้นฐานในการตัดสินใจตอไป  

2) ข้ันการโนมนาว เปนข้ันจะทําใหบุคคลมทีัศคติที่ดีหรือไมดีตอนวัตกรรม โดยการชักชวน

หรือโนมนาวจากบุคคลอื่นและสารสนเทศทีเ่ปนคุณลักษณะของนวัตกรรม แตทัศคติที่ดีหรอืไมดีตอ

นวัตกรรมของบุคคล จะไมสงผลโดยตรงตอการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม (Rogers, 2003) การที่

บุคคลจะมีทัศคติอยางไรตอนวัตกรรม บุคคลจะตองรูถึงการเกิดข้ึนและขอมูลตาง ๆ ของนวัตกรรม
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กอน แลวไดรับการชักชวนหรือโนมนาวจากบุคคลอื่น ดังน้ัน ข้ันโนมนาวจะเกิดหลงัจากข้ันความรู 

โดยข้ันความรูจะเปนข้ันทีเ่กี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognitive- (or Knowing-) Centered)  

สวนข้ันโนมนาวจะเกี่ยวของกบัความรูสกึ (Affective- (or Feeling-) Centered) ดังน้ัน บุคคล  

(เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรอืบุคคลใกลชิด) จึงมีสวนเกี่ยวของกับรวมในสงัคม เกิดความ

มั่นใจในประสทิธิภาพและการใชงานของนวัตกรรม รวมทั้งจะเปนแรงกระตุนเชิงสังคม (Social 

Reinforcement) ซึ่งจะมีผลตอความคิดเห็นและความเช่ือเกี่ยวกับนวัตกรรม 

3) ข้ันการตัดสินใจ เปนข้ันที่บุคคลจะตองเลือกวาจะปฏิเสธหรือยอมรบันวัตกรรม ซึง่การ

ยอมรบัหมายถึง การนํานวัตกรรมไปใชในการปฏิบัติงานหรอืการเรียนการสอนอยางเต็มรปูแบบ 

(Rogers, 2003) ถาบุคคลมีพื้นฐานในการใชหรือทดลองใชนวัตกรรมอยูแลว นวัตกรรมมักจะไดรบั

การยอมรับอยางรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลสวนใหญตองการทีจ่ะทดลองใชนวัตกรรมในบรบิท

และสถานการณของตนเอง แลวจงึจะตัดสินใจยอมรบัหรือปฏิเสธ โดยการทีบุ่คคลไดทดลองใช

นวัตกรรมจะทําใหสามารถตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไดงายและเร็วย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ในข้ันการ

ตัดสินใจน้ี บุคคลอาจตัดสินใจปฏิเสธนวัตกรรม ซึ่งการปฏิเสธนวัตกรรมอาจเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือ 

ปฏิเสธการใชงาน (Active Rejection) และปฏิเสธโดยสิ้นเชิง (Passive Rejection) ซึ่งหากบุคคล

ปฏิเสธการใชงาน หมายถึง ยังคงมีการคิด ไตรตรองและหาโอกาสในการใชงานนวัตกรรมในโอกาส

และบริบทอื่น ๆ และจะนํานวัตกรรมมาใชเมื่อเห็นวามีความเหมาะสม แตหากปฏิเสธโดยสิ้นเชิง 

บุคคลจะไมใหความสนใจและไมคิดจะนํานวัตกรรมมาใชอีกเลย แมในบริบทและสถานการณใด ๆ 

อยางไรก็ตาม ลักษณะการปฏิเสธทั้ง 2 ลักษณะขางตน ยังไมมีการศึกษาวิจัยที่ลกึซึ้งและแพรหลาย 

ในบางกรณีของการยอมรบันวัตกรรมอาจเริ่มจากข้ันความรู ข้ันตัดสินใจและข้ันโนมนาว โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเทศแถบตะวันออกที่มีวัฒนธรรมเนนสวนรวม (Collectivistic Cultures) อาจเกิด

กระบวนการยอมรับในลักษณะดังกลาวและการยอมรบันวัตกรรมของกลุมสังคมจะมิอิทธิพลตอการ

ยอมรบันวัตกรรมของบุคคลดวย แตสวนใหญแลวจะเกิดข้ันความรู ข้ันโนมนาวและข้ันการตัดสินใจ 

4) ข้ันการนําไปใช เปนข้ันที่บุคคลนํานวัตกรรมไปใชจริงในบริบทการทํางานของตนเอง  

ซึ่งนวัตกรรมจะนํามาซึง่สภาวะและสภาพแวดลอมและกระบวนการทํางานใหม จงึอาจทําใหเกิดความ

ไมแนใจในประสิทธิผลของนวัตกรรม ซึ่งความไมแนใจน้ีจะเปนปญหาสําหรบักระบวนการแพรในข้ันน้ี 

ดังน้ันบุคคลที่ใชนวัตกรรมอาจตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนขอมูลตาง ๆ จากผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Change Agent) และบุคคลอื่น ๆ เพือ่ทีจ่ะลดความไมแนใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

นวัตกรรมซึ่งอาจจะเกิดตามมาหลังจากการใช มากไปกวาน้ันกระบวนการยอมรับนวัตกรรมอาจจะ

สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลไมสามารถคนพบเอกลักษณะที่โดดเดนของนวัตกรรมไดดวยตนเอง อันเน่ืองมา 

จากปญหาในการใชงานและขอสงสัยในผลลัพธทีจ่ะเกิดข้ึนจากนวัตกรรม นอกจากน้ีในข้ันการนําไป 

ใชอาจเกิดการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงนวัตกรรม (Reinvention) โดยผูใชเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
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บริบท ขอจํากัดและสิง่แวดลอมในการทํางาน ดังน้ัน อาจจะตองใชเวลาในการแพรเพิ่มข้ึน แตหาก

ผูใชมีความรูและเครื่องมือดานเทคโนโลยีข้ันสงูในการปรบัเปลี่ยนหรือดัดแปลง อาจจะใชเวลาในการ

แพรเพิม่ข้ึนเพียงเล็กนอยและอาจไดนวัตกรรมหรอืแนวคิดคิดใหมที่เหมาะสมมากกวาเดิม 

5) ข้ันการยืนยัน เปนข้ันทีบุ่คคลจะเสาะแสวงหาการสนับสนุน สงเสรมิและแนวรวมในการใช

นวัตกรรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจและยืนยันที่จะนํานวัตกรรมไปใชอยางตอเน่ือง แมวาหากผาน 4 ข้ัน

ขางตนแลวจะมกีารยอมรบัและใชนวัตกรรมไปแลวก็ตาม Rogers (2003) อธิบายเพิ่มเติมวา หากบุคคล

พบวา สารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมมีความขัดแยงกันแลว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจาก

ยอมรบัเปนปฏิเสธนวัตกรรมก็ได อยางไรก็ตาม เมื่อถึงข้ันน้ีบุคคลจะพยายามคนหาสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนและยืนยันการตัดสินใจของตนเอง และจะพยายามปฏิเสธหรอืขจัดสารสนเทศที่ขัดแยงกัน 

ดังน้ัน ทัศคติของบุคคลจงึเปนสิง่สําคัญในข้ันการยืนยันน้ี ทัง้น้ี ข้ึนอยูกับการสนับสนุน สงเสรมิและ

ชวยเหลือในการใชนวัตกรรม รวมทัง้การแพรสารสนเทศที่สอดคลองกันทั้งกระบวนการ เพือ่ใหบุคคลได

เกิดทัศคติที่ดีและยืนยันการใชนวัตกรรมตอไป หากแตบุคคลอาจมีการปฏิเสธนวัตกรรมหรือไมยืนยันที่

ใชนวัตกรรมตอไป เมื่อเห็นวาไมมีความเหมาะสมกบับริบทและไมพึงพอใจในประสิทธิผลของนวัตกรรม 

 ดังน้ันการยอมรบันวัตกรรมจงึหมายถึง การใชเทคโนโลยีอยางใดอยางหน่ึง เปนระยะเวลาหน่ึง 

ซึ่งผูใชตระหนักแลววาสิ่งน้ันมีประโยชนตอการดํารงชีวิต หรือทําใหการดาเนินชีวิตงายข้ึน ปจจัยทีส่ง 

ผลตอการยอมรบันวัตกรรมตาง ๆ ประกอบดวย การรบัรูประโยชน การรับรูความงาย ทัศนคติตอ 

การใช และพฤติกรรมการใชจริง สงผลตอการใชงานนวัตกรรมในชวงเวลาสั้นหรือยาวแตกตางกัน  

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและการรับรู 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารและความพึงพอใจของการสือ่สาร ผลของการ

สื่อสารเกิดจากองคประกอบของกระบวนการสื่อสารทีป่ระกอบไปดวย ผูสงสารทําการสงขาวสารโดย

ผานชองทางการสื่อสารไปยังผูรับสารและเมื่อผูรบัสารไดรับสารน้ัน แลวยอมเกิดปรากฏการณอยาง 

ใดอยางหน่ึงข้ึน โดยสิง่ทีเ่กิดข้ึนอาจเปลี่ยนแปลงดานความรูสึก นึกคิดอารมณรวมไปถึงความรูความ

เขาใจและพฤติกรรมของผูรบัสารน้ันดวย  

 สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549) ไดสรปุไววาการเปลี่ยนแปลงจากผลของการสือ่สารอาจกอใหเกิดผล 

3 ประการ กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงความรู (Knowledge Change) การเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude 

Change) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Practice Change) โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถแบงได

ตามหลกัเกณฑ ความดีและไมดีของผลทีเ่กิดข้ึน ซึ่งเปนการพิจารณาวาผลของการสื่อสารในครั้งน้ัน ๆ 

กอใหเกิดผลดีตอบุคคลหรือเปนผลทีท่ําใหผูสงสารบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังใจหรือไม ทั้งน้ีสามารถ 

แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  
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1) ประเภทแรกคือผลทางบวก (Positive Effect) ซึ่งเปนผลของการสื่อสารทีบ่รรลุ

วัตถุประสงคของผูสงสารที่ต้ังไวและกอใหเกิดผลดีตอบุคคล  

 2) ประเภทที่สองคือผลทางลบ (Negative Effect) เปนผลของการสื่อสารที่ไมบรรลุวัตถุ 

ประสงคที่ผูสงสารไดคาดหมายไวอีกทั้งยังกอใหเกิดผลไมดีตอตัวบุคคลอีกดวย  

 เมื่อผลของการสื่อสารเกิดในทางบวกหรือลบก็ตามสิง่ทีเ่กิดข้ึนตอมาแกผูรับสารก็คือ ความพึง

พอใจของการสื่อสาร Vroom (1964) ไดกลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจตอสิ่งหน่ึง สามารถใชแทน

กันไดเพราะทั้งสองคําน้ีหมายถึงผลที่ไดจากการทีบุ่คคลเขาไปมีสวนรวมในสิง่น้ัน หากผูรับสารมีทัศนคติ

ในดานบวกก็จะแสดงใหเห็นความพงึพอใจในสิ่งน้ัน และในทัศนคติดานลบ ก็จะแสดงใหเห็นสภาพ

ความไมพึงพอใจเชนกัน  

 วิมลสทิธ์ิ หรยางกูร (2549) ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา เปนการใหคาความรูสึกของคนเราที่

เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม โดยคาความ รูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน 

เชน ความรูสึกดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไม สนใจ เปนตน  

 สมยศ นาวการ ี(2527) ไดกลาวอีกวา ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารข้ึนอยูกบัสิง่ที่บุคคล

ไดมาแลวเปรียบเทียบกับสิ่งทีบุ่คคลตองการ ถาหากวาการติดตอสื่อสารเปนไปตามตองการความพึง

พอใจกจ็ะเกิดข้ึนอีก 

 วินเซนต โนแลนด (2534) ไดกลาววา สิ่งสําคัญที่สุดในการติดตอสื่อสารคือการสรางอารมณ

และความรูสึกพึงพอใจเพราะจะทําใหขาวสารน้ันไหลออกไปอยางราบรื่น ในทางกลับกันถาความ 

สัมพันธไมดีเพราะขาดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารขาวสารกจ็ะถูกชะงักลงโดยสามารถอธิบาย

กระบวนการทีก่อใหเกิดความพึงพอใจเปนแบบจําลอง ไดดังน้ี 

 

ภาพที่ 2.1: กระบวนการที่กอใหเกิดความพงึพอใจจากการสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: วรรณพร หวลมานพ. (2558). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลเิคช่ันเคโมบาย 

แบงกกิง้พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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จากแบบจําลองสามารถอธิบายไดวาสวนใหญมนุษยจะใชการสื่อสารระหวางบุคคลเปนชองทาง

ในการสื่อสารเพื่อที่จะไดมาซึ่งขาวสารความตองการของขาวสาร (Information Need) จากบุคคลอื่นจึง

นําไปสูความคาดหวังที่จะไดขาวสารน้ัน จนกอใหเกิดการสื่อสารระหวางบุคคล และสงผลใหเกิดความพึง

พอใจ นอกจากน้ีความพึงพอใจในการสื่อสารจะไมเกิดข้ึนถาหากผูสงสารไมไดพิจารณาถึงปจจัยของผูรบั

สารหรือคุณลักษณะของผูรบัสารในฐานะทีเ่ปนผูรบัการติดตอสื่อสารโดยตรง การที่จะประเมินวาขาวสาร 

ที่สงไปน้ันเปนที่นาพึงพอใจเพียงใดก็นาจะเปนผูรบัสารเปนผูกําหนดเน่ืองจากบุคคลแตละคนมีภูมหิลัง 

สวนตัวที่แตกตางกัน จึงมีการพิจารณาและตีความที่แตกตางกันไป  

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับ Mobile Application 

 Mobile หมายถึง อุปกรณสื่อสารที่ใชในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใชงานไดตามพื้นฐานของ

โทรศัพทแลว ยังทางานไดเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร เน่ืองจากเปนอุปกรณที่พกพาไดจึงมีคุณสมบัติ

เดน คือ ขนาดเล็กนํ้าหนักเบาใชพลังงานคอนขางนอย ปจจบุันมักใชทําหนาที่ไดหลายอยางในการ

ติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกบัคอมพิวเตอร  

Application หมายถึง ซอฟตแวรที่ใชเพื่อชวยการทํางานของผูใช (User) โดย Application 

จะตองมีสิง่ที่เรียกวา สวนติดตอกบัผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ  

 Mobile Application จึงเปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสาหรับอปุกรณเคลื่อนที ่เชน 

โทรศัพทมือถือ, แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะชวยตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน 

ใหผูใชโทรศัพทไดใชงายย่ิงข้ึน ในปจจุบันโทรศัพทมือ หรือสมารทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พฒันา

ออกมาใหผูบริโภคใช สวนที่มีคนใชและเปนที่นิยมมากก็คือ iOS และ Android จึงทาใหเกิดการเขียน

หรือพฒันา Application ลงบนสมารทโฟนเปนอยางมาก เชน แผนที่, เกมส, โปรแกรมสนทนาตาง ๆ 

และหลายธุรกจิกเ็ขาไปเนนในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิม่ชองทางในการสื่อสารกบั

ลูกคามากข้ึน ตัวอยาง Application ที่ติดมากับโทรศัพท อยางแอพพลเิคช่ัน Facebook ที่สามารถ

แชรเรื่องราวตาง ๆ ไมวาจะเปนความรูสึก สถานที ่รูปภาพ ผานทางแอพพลเิคช่ันไดโดยตรงไมตองเขา

เว็บบราวเซอร (วรฤทธ์ิ วงรจุินันท, แกวฟา พุฒจันทร, อัญชลี สมจิตร, มนตรี เตชะธนาพาณิชย และ 

กิตติยา วงศนรเศรษฐ, 2556) 
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ภาพที่ 2.2: แสดงสถาปตยกรรมโมบายแบงคกิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: พรชนก พลาบลูย. (2558). การยอมรบันวัตกรรมและเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยี และ

พฤติกรรมผูบริโภคทีส่งผลตอความต้ังใจของประชาชนในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

ระบบพรอมเพย (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย. การคนควาอิสระปรญิญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ.  

 

2.5.1 ชองทางการทําธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Channel 

Platforms) 

 Mobile Marketing Association (2009) กลาววา ปจจุบันมีชองทางที่ใชสําหรับทําธุรกรรม

ทางการเงินบนโทรศัพทไดหลายชองทาง ดังน้ี 

 1) ใชบริการผานขอความ (Short Message Service: SMS) เปนการทําธุรกรรมทางการเงิน

โดยลูกคาสงความตองการไปยังธนาคารผานขอความบนโทรศัพทมือถือ เชน ขอขอมูลยอดเงินคงเหลือใน

บัญชี และธนาคารจะตอบกลับความตองการของลกูคาผานขอความบนโทรศัพทมือถือเชนกัน ซึ่งการรอง

ขอความตองการของลูกคา หรือการตอบกลบัจากธนาคารจะทําไดไมเกิน 140-160 ตัวอักษรตอหน่ึง

ขอความตามแตผูใหบริการของโทรศัพทน้ัน ๆ 

 2) ใชบริการผานเว็บไซตบนโทรศัพท (Mobile Web) เปนการทําธุรกรรมทางการเงินจาก

เว็บไซตของธนาคารบนโทรศัพทมือถือโดยลูกคาใชบริการผานเว็บเบราวเซอรของโทรศัพทเพื่อเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตและพิมพ URL เว็บไซตของธนาคาร ซึ่งหนาเว็บไซตของธนาคารจะถูกปรับใหเหมาะสมกบั
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หนาจอโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อใหลูกคาทํารายการทางการเงินผานหนาเว็บไซตของธนาคารผาน

โทรศัพทมือถือไดดวยตัวเอง 

 3) ใชบริการผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท (Mobile Client Application) เปนการทําธุรกรรม

ทางการเงินของลกูคาจากโทรศัพทมือถือมายังธนาคารผานแอพพลเิคช่ันที่ธนาคารกําหนด โดยลกูคา

จะตองทํา การติดต้ังแอพพลเิคช่ันลงบนโทรศัพทมอืถือกอน หลังจากน้ันจงึจะสามารถทํารายการ

ธุรกรรมบนมือถือมายังธนาคารได ซึ่งการใชบริการผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือน้ัน ลกูคาจะ 

ไดหนาจออินเตอรเฟส (Interface) ที่สวยงาม และมีฟงกช่ันการใชงานที่คอนขางครบถวน 

 

ตารางที่ 2.1: เปรียบเทียบชองทางการทําธุรกรรมทางการเงนิบนโทรศัพทมือถือ 

ที่มา: วรรณพร หวลมานพ. (2558). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลเิคช่ันเคโมบาย 

แบงกกิง้พลัส ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

2.5.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยในระบบโมบายแบงคก้ิง  

(The Security Information Technology in Mobile Banking) 

 Mobile Marketing Association (2009) ไดอธิบายถึงการรักษาความปลอดภัยในโมบาย

แบงคกิ้งไววา ผูใชบริการตางกม็ีความคาดหวังถึงความปลอดภัยจากการทําธุรกรรมทางการเงิน ดังน้ัน

การตระหนักถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะกระตุนและสงเสรมิทีเ่กิดการนําบริการ

โมบายแบงคกิ้งไปใช โดยสถาบันการเงินตองคํานึงความปลอดภัย ดังน้ี 

 1) มีความปลอดภัยในการสงผานขอมลู (Data Transmission must be Secure) ในเรื่อง

ของการรักษาความปลอดภัยในการสงผานขอมูลน้ี สวนใหญจะมุงไปยังเรื่องของการรักษาขอมลูให

เปนความลบั เชน การเขารหสัในการติดตอระหวางอุปกรณโทรศัพทมือถือและธนาคาร 

 2) มีการควบคุมการเขาถึงขอมลูและการเขาถึงแอพพลเิคช่ัน (Application and Data 

Access must be Controlled) กอนทีลู่กคาจะไดรับขอมูลทางการเงิน ควรจะตองมีการยืนยันตัวตน
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ของลูกคาทีเ่ช่ือถือไดกอน เพราะโดยความเปนจริงแลวอาจจะมีการรองขอพรอมกันจากลูกคาหลาย

รายซึ่งอาจทําใหเกิดชองโหวในเรื่องของความปลอดภัยในบางข้ันตอนของการทํางานได 

 3) ขอมูลจะตองมกีารรวบรวมใหเปนหน่ึงเดียวและมั่นคง (Data Integrity must be Provided) 

ขอมูลทางการเงินที่ถูกเกบ็ไวในอุปกรณโทรศัพทมือถือน้ัน ควรที่จะมีการปองกันการไมอนุญาตใหเขาดู

ขอมูลเพิ่มข้ึน เพื่อปองกันการโกงและการผิดพลาดทีเ่กิดจากการลบขอมลูน้ัน ๆ 

 4) มีขอจํากัดของผลกระทบจากการเสียหายของอุปกรณ (Loss of Device must have 

Limited Impact) ควรที่จะออกแบบบริการโมบายแบงคกิ้งใหมีขอจํากัดของผลกระทบเมื่อลูกคาทํา

อุปกรณโทรศัพทเสียหรือสูญหาย เชน การมีฟงกช่ันรีโมทเพือ่ติดตามและระงบัการใชงานบรกิารโมบาย

แบงคกิ้งเมื่อโทรศัพทสญูหาย เปนตนนอกจากความปลอดภัยดังกลาวแลว ธนาคารยังตองมีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในแตละชองทางการใชบริการโมบายแบงคกิ้งและเครือขายโทรศัพทดวย ดังน้ี 

 6) ความปลอดภัยในชองทางการใชบริการโมบายแบงคกิง้ (Security Measures by Mobile 

Channel) ความปลอดภัยในชองทางการใชบรกิารโมบายแบงคกิ้ง เปนการรักษาความปลอดภัยในแตละ

ชองทางการใชบรกิารโมบายแบงคกิ้ง เชน 

  6.1) ใชบริการผานขอความ (Short Message Service: SMS) ควรที่จะมกีาร

เขารหสัขอมลูทัง้บนโทรศัพทมือถือและบนสัญญาณโทรศัพท 

  6.2) ใชบริการผานเว็บไซตบนโทรศัพท (Mobile Web) ควรที่จะมีการใช “https” 

เพื่อปองกันการถูกขโมยขอมูล 

  6.3) ใชบริการผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท (Mobile Client Application) ควรที่

จะมีการรกัษาความปลอดภัยข้ันสงูสําหรบัชองทางทีจ่ะใชสงผานขอมูลเพราะการเช่ือมตอกันระหวาง

แอพพลเิคช่ันบนโทรศัพทกบัเซิรฟเวอรของธนาคารน้ัน ควรจะใหมกีารยืนยันตัวตนและมีการเขารหัส

ขอมูลทางการเงินดวย 

  6.4) ความปลอดภัยในเครือขายโทรศัพท (Mobile Network Operator Security) 

ความปลอดภัยในเครอืขายโทรศัพท เปนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครอืขายอุปกรณ

โทรศัพท 2 แบบ คือ 

   (1) การรกัษาความปลอดภัยในระบบเครอืขาย GSM (GSM Network 

Security) เปนอลักอริทมึการรักษาความปลอดภัยที่ประกอบไปดวยเรือ่งของการยืนยันตัวตนและการ

เช่ือมตอสญัญาณของผูใชบริการบนเครือขาย GSM และจะมีการสรางรหัสขอมูลเพื่อปองกันการถูก

ขโมยขอมูลตามสญัญาณโทรศัพทดวย 
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   (2) การรกัษาความปลอดภัยในระบบเครอืขาย CDMA (CDMA Network 

Security) เปนการรกัษาความปลอดภัยที่ใชเฉพาะในเรื่องการสงขอมูลผานชองทางการเช่ือมตอ 

เชน เสนทางเดินของขอมูลจากที่ต้ังของผูใหบริการไปยังอุปกรณโทรศัพท ซึ่งเสนทางในการสงขอมลู

ดังกลาวจะเปนเฉพาะของผูใชบริการแตละราย กลาวคือจะเปนเครือขายที่สงขอมลูทั้งหมดในเสนทาง

เดียวกัน แตคนที่สามารถรับขอมลูไดจะเปนคนที่มีรหสัที่ใชสําหรับถอดรหสัขอมลูน้ันเทาน้ัน 

2.5.3 ปจจัยท่ีทําใหบริการโมบายแบงคก้ิงประสบความสาํเร็จ (Keys to Mobile 

Banking Success) 

Sun Microsystems (2008) ไดอธิบายถึงปจจัยที่จะเปนตัวชวยสรางความสําเรจ็ใหกบั

บริการโมบายแบงคกิ้ง ดังน้ี 

 1) ทําใหงาย (Make It Easy) ออกแบบโมบายแบงคกิง้ใหมคีวามเรียบงาย ซึ่งแอพพลเิคช่ันของ

โมบายแบงคกิ้งที่ดีน้ันจะตองเขาใจและทํางานไดบนขีดจํากดัของเครื่องโทรศัพทมือถือ เชน การใชงาน 

WAPbrowsers การใชงานระบบการยอมรบัหนาตาอินเตอรเฟสของระบบและตองคํานึงถึงประสบการณ

ในการใชงานของลูกคา 

2) ทําใหเล็กและรวดเร็ว (Make It Small and Fast) แอพพลิเคช่ันของโมบายแบงคกิ้งจะตอง

งาย รวดเร็ว และสามารถใชงานไดโดยสัญชาตญาณของลูกคาเอง ซึ่งแอพพลเิคช่ันจะตองเล็กพอที่จะใช

งานไดและลกูคาสามารถที่จะคนหาโมบายแอพพลิเคช่ันไดงาย ยืนยันตัวตนได และเขาทํารายการดวย

การเคาะแปนพิมพเพียงเลก็นอย ซึ่งทั้งหมดจะตองทําไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 3) ลมเร็ว-แกไขเร็ว (Fail Fast, Scale Fast) เน่ืองจากปจจบุันเปนยุคของนวัตกรรมทางดาน

เทคโนโลยีที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกคา ดังน้ันธุรกิจธนาคารจึงจําเปนทีจ่ะตองสราง

แอพพลเิคช่ันใหม ๆ ข้ึนมาไดอยางรวดเร็วเมือ่ลูกคามีความตองการ และตองสามารถแกไขไดเร็วเมื่อ

ลูกคาไมตองการแลวเชนกัน 

 4) การรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในธุรกิจธนาคาร (Bank-grade Security Overall)  

การทีลู่กคาจะมีความวางใจในการนําแอพพลิเคช่ันโมบายแบงคกิ้งไปใชน้ัน ธุรกิจธนาคารจะตองมกีาร

รักษาความปลอดภัยในทุก ๆ แอพพลเิคช่ัน ซึ่งธนาคารจะตองสรางความปลอดภัยลงในสถาปตยกรรม

ของธุรกิจธนาคารเลย ไมใชสรางลงในเฉพาะบางแอฟพลิเคช่ันเทาน้ัน 

 5) โมบายคอมเมิรชคือเปาหมาย (Mobile Commerce is the Goal) ทุก ๆ แอพพลิเคช่ัน

และบริการในโมบายแบงคกิ้งจะตองมุงไปยังทิศทางของความสามารถในการใชโมบายคอมเมิรชของ

ลูกคา เชน การใชจายผานโทรศัพทมือถือ การตรวจสอบขอมูลทางบัญชี การตรวจสอบการใหบริการ

ของธนาคาร และอื่น ๆ 
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2.5.4 การวัดความนาเชื่อถือของบริการโมบายแบงคก้ิงในมุมมองของผูบริโภค 

(Behavioral Measurement of Customer Trust) 

 Mcknignt, Choudhury และ Kacmar (2002) กลาววา ความเช่ือมั่นในการใชบริการของ 

ลูกคาเปนสิง่สําคัญที่จะสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอผูใหบริการ ซึ่งผูใชบริการจะใหความสําคัญกับความ

นาเช่ือถือในตัวสินคาและบริการมากกวาโครงสรางของผลิตภัณฑ อีกทั้งความเช่ือมั่นในตัวผูใหบริการก็จะ

ทําใหผูใชบริการกลาเสี่ยงทีจ่ะซือ้หรือใชสินคาและบรกิารน้ัน ๆ และที่สําคัญความเช่ือมั่นในการใชบริการ

จะมีอทิธิพลตอเจตนา (Intention) ในการเขาใชบริการของผูบริโภคอยู 3 ประการ คือ 

 1) การยอมรับคําแนะนํา (Intention to Follow Advice) 

  ก. การยอมรับคําแนะนําจากผูใหบริการ 

  ข. การยอมรบัคําแนะนําจากบุคคลรอบขางในสังคม 

 2) การยินดีใหขอมลู (Intention to Share Information) 

  ก. การใหขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 

  ข. การใหขอมลูหรือคําแนะนําในการใชบริการแกบุคคลรอบขางในสังคม 

 3) การใชบริการ (Intention to Purchase) 

  ก. การตัดสินใจใชบรกิาร 

  ข. ความถ่ีในการใชบริการ 

 

ภาพที่ 2.3: โมเดลในการสรางความนาเช่ือถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กิตติศักด์ิ แกวนิลประเสรฐิ. (2559). การประยุกตใชตัวแบบในการสรางความเช่ือถือไววางใจในการ

ทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 36(3),  

18-31.   

 

เจตนาของพฤติกรรม 

(Behavioral Intentions) 

 

ความเชื่อมั่นในตัวสินคา 

และบริการ 
 

 

ความเชื่อมั่น (Trust) 

 

ความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริการ 

 

ความเชื่อมั่นในตัวผูใหบริการ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 ณัฐวุฒิ เปรมปราชญ และอจัฉรา ปณฑรานุวงศ (2557) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติใน 

การยอมรับนวัตกรรมบนสมารทโฟนดานการรบัรูถึงประโยชนไววา ประโยชนจากการใชนวัตกรรม

เปนประโยชนที่ไดรับจากความสะดวกสบาย ดานการรบัรูความงายถึงปจจัยดานคุณสมบัติประโยชน

เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ในประเด็นสะดวกในการใชงานและในประเด็นความพึง

พอใจ ในดานความเขากันได มีความสอดคลองและเหมาะสมกับตนในดานความตองการของบุคคล 

ดานคุณสมบัติความซับซอน (Complexity)  

 เทิดรัฐ แววศักด์ิ (2556) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติในการยอมรับนวัตกรรมบนสมารทโฟน

ดานการรบัรูความงายวา หากผูบริโภคเห็นวาไมมีความสลับซับซอนมากนัก (Simplicity) จะทําใหเกิด

การยอมรับนวัตกรรมไดงายข้ึน และดานความตองการหากผูบริโภคมีความตองการซื้ออยูแลวจะทาให

เกิดการยอมรับนวัตกรรมในทันที  

 วิยะดา ไทยเกิด (2557) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติในการยอมรบันวัตกรรมบนสมารทโฟน

ดานการรบัรูถึงประโยชนวา คุณลักษณะดานประโยชนทีเ่หน็ไดชัดเจน และสามารถเขาถึงไดมผีลทํา

ใหผูบริโภคยอมรับนวัตกรรม ในดานการรบัรูความงาย ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพรอมใชงาน

สงผลใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจ และความตองการทีจ่ะใชบริการเปนประจํา สวนดานความตองการ 

หากเทคโนโลยีตอบสนองตอความตองการในชีวิตประจําวัน หรือสามารถตอบสนอง Lifestyle ของ

ผูบริโภคไดจะทําใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมในเชิงบวกอยางมาก  

 ธีรพงศ อุนตันเตยานนท (ม.ป.ป.) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติในการยอมรบันวัตกรรมบน

สมารทโฟนดานการรบัรูถึงประโยชนวา หากผูใชบริการไดรบัประโยชนจากการใชบริการอยางเห็นได

ชัดในดานตาง ๆ ทําใหเกิดการยอมรบันวัตรกรรม แตในดานการรบัรูความงาย ความซบัซอน ไมมผีล

ตอการยอมรับนวัตกรรม  

 จิรวัฒน วงศธงชัย และกาญจนา สุคัณธสริิกุล (2557) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติในการ

ยอมรบันวัตกรรมบนสมารทโฟนดานการรับรูถึงประโยชนวา หากเทคโนโลยีมผีลในการอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวันใหงายข้ึน สงผลทําใหผูบริโภครบัรูถึงประโยชน และเกิดการยอมรบั ในดาน

การรบัรูความงาย หากนวัตกรรมมีความงายตอความเขาถึง และงายตอการใชงานตามความตองการ 

และมีความยืดหยุนตอการใชงาน ทําใหเกิดความเช่ียวชาญไดงาย เปนปจจัยหลักทาใหผูใชเกิดการ

ยอมรบันวัตกรรม  

 สุรพงษ ทวีวัฒน (2547) กลาวถึงปจจัยดานคุณสมบัติในการยอมรับนวัตกรรมบนสมารทโฟน

ดานการรบัรูถึงประโยชนวา ประโยชนดานความสะดวกสบาย สงผลโดยตรงตอการรบัรูประโยชนของ

นวัตกรรม ในดานการรับรูความงาย ตองมีข้ันตอนการเขาถึงไมซับซอนจนเกินไป และสามารถใช

บริการไดดวยตนเองโดยไมจาเปนตองใชความพยายามอยางมากในการเรียนรู และทําความเขาใจกับ
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วิธีการหรือข้ันตอนตาง ๆ สงผลใหผูบรโิภคมีพฤติกรรมความต้ังใจในการยอมรับนวัตกรรมเพิม่ข้ึน 

สวนดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน การสรางการรับรูหรือโปรโมทนวัตกรรมเพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึง

ความสําคัญสงผลตอความงายในการยอมรับนวัตกรรม และดานความตองการ ผูบริโภคที่มีความต้ังใจ

ในที่จะใชบริการอยูแลวทาใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมไดงายข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป ซึ่งผูวิจัยไดดาเนินการศึกษาคนควาตามลาดับดังน้ี  

 3.1 ประเภทของงานวิจัย  

 3.2 ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง  

 3.3 เครื่องมอืที่ใชในการศึกษา  

 3.4 วิธีการเก็บขอมลู  

 3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห  

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย  

 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยมีการใช

แบบสอบถาม เปนเครื่องมอืในการเกบ็ขอมูล เพื่อมุงคนหาขอเทจ็จริงจากการเกบ็ขอมลูความคิดเห็น 

ในการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

ผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป 

 

กรอบแนวความคิดวิจัย 

 จากผลงานวิจัยฉบับอางอิง ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานความสัมพนัธระหวางปจจัยที่สงผลตอการ

ยอบรบัเทคโนโลยี และการตัดสินใจการใช โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ภายใตกรอบการวิจัย 
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ภาพที่ 3.1: กรอบแนวความคิดวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง  

 3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ คือ กลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่มีการทํา

ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบันทางการเงินผานระบบออนไลนโดยศูนยขอมูลกรุงเทพมหานครไดมกีาร

ใหขอมูลถึงจํานวนประชากรของคนกรงุเทพมหานครี่ชวงอายุที ่40-60 ป (2559, ธันวาคม) มีจํานวน 

925,980 คน  

 3.2.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ คือ กลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป จํานวน 100 คน  

 3.2.3 ขนาดตัวอยาง ศึกษาจากกลุมประชากรในเขตกรงุเทพมหานครที่มีการทําธุรกรรม

ทางการเงินกับสถาบันทางการเงินไมวาจะผานระบบออนไลนหรือผานเคาเตอรและรบัทราบขอมูลของ 

การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) จํานวนไมนอย

กวา 100 คน โดยใชสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาด

เคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±10 แตทางผูวิจัยเก็บเพิ่มเติมเปนจํานวน 100 คน เพื่อความแมนยาที่มากข้ึนใน

การประมวลคา ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกกลุมตัวอยางที่มกีารทําธุรกรรม

ลักษณะประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. รายได 

5. อาชีพ 

 

 

ชองทางการรบัรู 
 

 

การรบัรูวาเปนระบบที่งายตอการใช

งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

การยอมรับนวัตกรรม  
โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

(Mobile Banking Application) 

บนสมารทโฟน ของกลุมผูใชงาน 

อายุ 40-60 ป 
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ทางการเงินประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่มีการทําธุรกรรม

ทางการเงินกับสถาบันทางการเงินผานระบบออนไลน 

การสุมกลุมตัวอยางทางผูวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลอืกตัวอยาง ดังน้ี  

  3.2.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ กลุมผูใชงาน ทีม่ีอายุ 40-60 ป ที่มีการ

ทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินผานระบบออนไลน 

  3.2.3.2 ทางผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยทาง

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามแบบสุมแจกแกคนที่มอีายุ 40-60 ป  

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถาม จาํนวน 100 ชุด โดยเก็บรวมรวม 

ขอมูลจาก กลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ซึ่งภายในแบบสอบถามหน่ึงชุดจะประกอบดวยสวนสําคัญ 

5 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูสวนตัวของของกลุมผูใชงาน ทีม่ีอายุ 40-60 ป ที่มีการทํา

ธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบันทางการเงินผานระบบออนไลน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับชองทางการรบัรูและรูจักระบบ โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชงานของระบบนวัตกรรม 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการรับรูถึงประโยชนทีเ่กิดจากการใชงานของระบบ

นวัตกรรมของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป 

สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมในการจะเลือกใชโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ในอนาคตของกลุมผูใชงาน ที่มอีาย ุ40-60 ป  

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อรวบรวมขอมลู ผูวิจัยมวิีธีการสรางดังน้ี  

1) ศึกษาคนควาเน้ือหาขอมูลจากชองทางขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนทั้งขาวออนไลนและ

ออฟไลน รวมถึงรายละเอียดตาง ๆ จากหนังสอื เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลมุเน้ือหาของการวิจัย  

3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยทีป่รกึษาและปรับปรงุแกไขจนกวา

อาจารยทีป่รึกษาจะอนุมัติ เมื่ออาจารยอนุมัติจึงจงึคอยทาการแจกแบบสอบถามชุดทดลอง  

4) แกปรับปรงุและนาเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถามรอบจรงิ  

5) เริ่มการแจกแบบสอบถาม  
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3.4 วิธีการเก็บขอมลู  

 ขั้นตอนเก็บขอมูลมีดังเตอไปนี้  

การเกบ็รวบรวมขอมูลในครัง้น้ีผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทีมงานอกี  

2 คน เพื่อสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

ข้ันตอนเก็บขอมลูมีดังตอไปน้ี 

1) แจกแบบสอบถามผานสื่อสังคมออนไลน บน Google Form จํานวน 50 ชุด 

2) ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามที่กลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป จํานวน 50 ชุด 

3) ตรวจสอบขอมลูหลังจากไดรบัแบบสอบถามอกีครั้งวามกีารลงขอมลูครบถวนตามที่

ตองการหรอืไม หากชุดใดมีขอมลูที่ไมครบถวนจะรีบแจงแกผูทําหรือหากผูทําไมสะดวกก็จะมีการคัด

แยกชุดดังกลาวออกและหาผูทําคนใหมแทน 

4) มีการนําเอาขอมลูกลบัมารวมและตรวจสอบความถูกตองอกีครั้งจนไดครบ 100 ชุด 

ตามจํานวนที่กําหนดไว 

5) สถิติที่ใชในการวิเคราะหในการศึกษางานวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะห ดังน้ี 

 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percent) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอ

ในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการทีม่ีลักษณะใกลเคียงกับการใช 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean: ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจจัยการยอมรบันวัตกรรมมีความสัมพันธการยอมรับ

นวัตกรรมตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนทีห่รือโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean: ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) นําเสนอ

ในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโนมในการจะเลือกใชโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ในอนาคตของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป วิเคราะหหาคาเฉลี่ย 
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(Mean: ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) นําเสนอในรูปของตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

การวิเคราะหโดยวัดระดับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน    

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป ในมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 

โดยมีเกณฑการใหความพงึพอใจ 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2549) ดังน้ี 
 

 ระดับความพึงพอใจ        คะแนน 

 นอยที่สุด    1 

 นอย     2 

 ปานกลาง    3 

 มาก     4 

 มากที่สุด    5 

 

คะแนนที่ไดตามระดับความพงึพอใจ ไดนํามาวิเคราะหและหาคาเฉลี่ยของแตละรายการโดย

ไดกําหนดชวงคาเฉลี่ย เพื่อวิเคราะหและแปรผล ดังน้ี 

คาเฉลีย่ 1.00 – 1.49  จัดอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  จัดอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  จัดอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  จัดอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  จัดอยูในระดับมากที่สุด 

 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน 

 1) วิเคราะหหาความแตกตางของปจจัย เพศ อายุ อาชีพ รายได จะมีความพึงพอใจในการใช

แตกตางกันโดยใชสถิติ T-test และ One Way ANOVA (F-Test) ในการหาความแตกตาง ตามสมมติฐาน 

ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้  

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 รายไดที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 4 ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 สมมติฐานท่ี 5 การรับรูความงายมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้  

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป  

 สมมติฐานท่ี 6 การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจากเทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม มีความ 

สัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรมชองทางการรบัรูกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 สมมติฐานท่ี 7 ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม มีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมชอง

ทางการรับรูกบัการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

ที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน 100 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับ 100% ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลพรอมทั้งทดสอบ

สมมติฐาน โดยแบงหัวขอเปนดังตอไปน้ี  

4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 4.2 การวิเคราะหขอมูลดานประสบการณในการมใชงานและบริการทีม่ีลกัษณะใกลเคียงกับ 

การใชโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

 4.3 การวิเคราะหขอมูลการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลือ่นที่หรือโมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

- ความคาดหวังจากการใชงาน 

- การรบัรูความงายตอการใช เทคโนโลยี 

- อิทธิพลของสังคมในการใชงานในการใชงานนวัตกรรม 

- สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานในการใชงานนวัตกรรม 

- การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจากเทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม 

- แรงจงูใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรม  

- ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม 

4.4 การวิเคราะหแนวโนมในการจะเลือกใช โมบายแบงคกิง้แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ในอนาคตของของกลุมผูใชงาน ทีม่ีอายุ 40-60 ป 

 4.5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู  

เพื่อความสะดวกในการนําเสนอผลงานการวิเคราะหขอมลู และเพือ่สื่อความหมายใหเขาใจ

ตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและความหมายไวตังตอไปน้ี  

X แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

SD  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

t    แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution  
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r    แทน คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

Sig  แทน ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

และอาชีพ ทางผูวิจัยไดใช คาความถ่ีและคารอยละ มาเปนสถิติในการประมวลผลขอมลู โดยสรุปขอมูล

เปนตารางพรอมรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1: ขอมูลสวนตัวของของผูตอบแบบสอบถามโดยการจําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

40-45 ป 67 67.0 

45-50 ป 16 16.0 

50-55 ป 8 8.0 

55-60 ป 5 5.0 

60 ปข้ึนไป 4 4.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที ่4.1 ศึกษาขอมูลพบวา ผูทําแบบสอบถาม การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมอีายุ อยูที ่

ชวงอายุ 40-45 ป มีจํานวน 67 คน รองลงมาคือ ชวงอายุ 45-50 ป มีจํานวน 16 คน ชวงอายุ 50-55 ป 

มีจํานวน 8 คน ชวงอายุ 55-60 ป มีจํานวน 4 คน มีอายุ 60 ปข้ึนไป มีจํานวน 4 คน 

 

ตารางที่ 4.2: ขอมูลสวนตัวของของผูตอบแบบสอบถาม โดยการจําแนกตามเพศ  

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 55 55.0 

หญิง 45 45.0 

รวม 100 100 
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จากตารางที ่4.2 ผูทําแบบสอบถาม การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดย

สวนใหญเปน เพศชาย มีจํานวน 55 คน และรองลงมาเปนเพศหญิงจํานวน 45 คน  

 

ตารางที ่4.3: ขอมูลสวนตัวของของผูตอบแบบสอบถามโดยการจําแนกสถานะภาพครอบครัว 

 

สถานะภาพครอบครัว จํานวน (คน) รอยละ 

สมรส 53 53.0 

โสด 33 33.0 

หยา/ หมาย/ แยกกันอยู  14 14.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที ่4.3 ผูทําแบบสอบถาม การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดย

สวนใหญมสีถานะภาพครอบครัว สมรส มีจํานวน 53 คน และรองลงมามีสถานะภาพครอบครัว โสด 

33 คน 

 

ตารางที ่4.4: ขอมูลสวนตัวของของผูตอบแบบสอบถามโดยการจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา 5 5.0 

อนุปรญิญา ปวส. หรือเทียบเทา 48 48.0 

ปริญญาตร ี 38 38.0 

สูงกวาปริญญาตร ี 9 9.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที ่4.4 ผูทําแบบสอบถาม การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดย 

สวนใหญมกีารศึกษาในระดับอนุปรญิญา ปวส. หรือเทียบเทา 48 คน รองลงมาปริญญาตรีจํานวน 38 คน

สูงกวาปริญญาตรจีํานวน 9 คน และมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา จํานวน 5 คน 
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ตารางที่ 4.5: ขอมูลสวนตัวของของผูตอบแบบสอบถาม โดยการจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 20,000  บาท 25 25.0 

20,000 - 30,000 บาท 48 48.0 

40,001 - 50,000 บาท  20 20.0 

50,001 - 60,000 บาท 4 4.0 

60,000 บาท ข้ึนไป 3 3.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที ่4.5 ผูทําแบบสอบถาม การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงานที่มอีายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดย

สวนใหญมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 - 30,000 บาท เปนจํานวน 48 คน รองลงมาคือนอยกวา 

20,000 บาท เปนจํานวน 25 คน และ 40,001 - 50,000 บาท เปนจํานวน 20 คน  50,001 - 

60,000 บาท เปนจํานวน 4 คน และ 60,000 บาท ข้ึนไป เปนจํานวน 3 คน 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการท่ีมลีักษณะใกลเคียงกับการใช

งานโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น 

 ในการวิเคราะหขอมลูดานประสบการณที่มลีักษณะใกลเคียงกับการใชงานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการแปลผล เพื่ออธิบายถึงขอมลูในการวิเคราะหการใชงานวามีความสัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรม 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป  

โดยสรปุไดตามตาราง และคําอธิบายตอไปน้ี  
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ตารางที่ 4.6: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและ

บริการที่มลีักษณะใกลเคียงกับการใชโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

 

ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการ 

ท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกับการใช 
Mean S.D 

ระดับ

ความเห็น 

1. การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน ATM 3.54 0.80 มาก 

2. การใชบริการอินเทอรเน็ต ผานโทรศัพทมือถือ  

( Mobile Internet or M commerce )  
3.50 1.04 มาก 

3. การใชโมบาย เซอรวิส (Mobile Service) เชน   

การดาวนโหลด ภาพ Mobile Theme  
2.71 1.06 ปานกลาง 

4. ใชการบริการธุรกรรมการเงินผานโทรศัพท  

(Telephone Banking/ Mobile Banking) 
2.94 1.25 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.82 ปานกลาง 

 

จากตารางที ่4.6 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานประสบการณในการใชงานและบริการทีม่ี

ลักษณะใกลเคียงกบัการใชโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

ผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามโดยเห็นวาระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับเห็นดวย ปานกลาง ประสบการณในการใชงานและบริการมีระดับความสําคัญมาก 

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.17 (S.D. = 0.82) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช

บริการธุรกรรมทางการเงินผาน ATM มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.54 (S.D. = 0.80) รองลงมาคือ การใชบริการ

อินเทอรเน็ต ผานโทรศัพทมือถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D. = 1.04) ใชการบรกิารธุรกรรมการเงินผาน

โทรศัพท (Telephone Banking/ Mobile Banking) มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.94 (S.D. = 1.25) ละสุดทายคือ 

การใชโมบาย เซอรวิส (Mobile Service) เชน การดาวนโหลดภาพมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.71 (S.D. = 1.06) 
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ตารางที่ 4.7: จํานวนครั้งในการใชฟงกช่ันหรือโปรแกรมผานโทรศัพทเคลือ่นที่โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 

 

จํานวนครั้งในการใชฟงกชั่นหรือ 

โปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนโดยเฉลี่ย 1 สัปดาห 
จํานวน (คน) รอยละ 

มากกวา 30 ครั้ง  49 49.0 

มากกวา 20-30 ครั้ง  33 33.0 

มากกวา 10 - 20 ครั้ง  8 8.0 

5 - 10 ครั้ง  5 5.0 

0 - 4 ครั้ง  5 5.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที ่4.7 ผูทําแบบสอบถาม โมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเรื่องจํานวนครั้งในการใช

ฟงกช่ันหรือโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนทีโ่ดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห มากกวา 30 ครั้ง 49 คน รองลงมา

มากกวา 20-30 ครั้ง 33 คน มากกวา 10 - 20 ครั้ง 8 คน 5 - 10 ครั้ง 5 คน และ 0 - 4 ครั้ง 5 คน 

 

ตารางที่ 4.8: การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

 

การใชบริการธรุกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หรือโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น 
จํานวน (คน) รอยละ 

ใชบริการ 67 67.00 

ไมใชบริการ 33 33.0 

รวม 100 100.0 

 

 จากตารางที ่4.8 ผูตอบแบบสอบถามการใชธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป  

จาก 100 คน มีคนใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

ทั้งหมด 67 คน และไมใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนทีห่รอืโมบายแบงคกิง้ จํานวน 

33 คน 
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ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทเคลือ่นที่หรือโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

 

ขอมูลและประสบการณดานการใช Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. ทานคาดวาจะใชบริการน้ีในอนาคตหรือไม 3.3 1.14 ปานกลาง 

รวม 2.3 0.43 นอย 

 

 จากตารางที ่4.9 ผลการศึกษาขอมลูพบวาการคาดการณทีจ่ะใชงาน โมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป ในอนาคตจาก

ผูตอบแบบสอบถาม 100 คน มีคาเฉลี่ยรวมเทากบั 2.3 (S.D. = 0.4) 

 

4.3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธการยอมรบันวัตกรรมตอการใช

บริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น  

 ในการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยการยอมรบันวัตกรรมมคีวามสัมพันธการยอมรบันวัตกรรม

ตอการใชบรกิารธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ันโดยใช 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เพือ่อธิบายถึงขอมลูในการ

วิเคราะหการใชงานวามีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ทีม่ีอายุ 40-60 ป โดยสรุปไดตามตาราง และคําอธิบายตอไปน้ี  

 

ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคาดหวังจากการใชงาน 

 

ความคาดหวังจากการใชงาน Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ชวยใหตรวจสอบขอมูลได อยางรวดเร็ว 
3.54 0.80 มาก 

2. การใชบริการโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ันมีความ

สะดวก 
3.89 0.66 มาก 

(ตารางมีตอ) 

 



38 

ตารางที่ 4.10 (ตอ): คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคาดหวังจากการใชงาน 

 

ความคาดหวังจากการใชงาน Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

3. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน เหมาะสําหรับใชในแบบการดําเนินชีวิต

ของทาน 

3.76 0.78 มาก 

4. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันชวยเพิ่มความนาเช่ือถือของขอมลูสวน

บุคคล 

3.85 3.13 มาก 

รวม 3.80 0.96 มาก 

 

จากตารางที ่4.10 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานความคาดหวังจากการใชงานของกลุม

ผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมาก ความคาดหวังตอการใชงาน โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน มีคาเฉลี่ย

รวมเทากับ 3.80 (S.D. = 0.96) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การใชบริการโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ันมีความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (S.D. = 0.66) รองลงมาคือการใชบรกิาร 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ันชวยเพิ่มความนาเช่ือถือของขอมูลสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  

(S.D. = 3.13) การใชโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เหมาะสาํหรับใชในแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบ

คําถาม มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.76 (S.D. = 0.78) และสุดทายการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

ชวยใหตรวจสอบขอมลูไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (S.D. = 0.80) 
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ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การรบัรูความงายตอการใชเทคโนโลยี 

 

การรับรูความงายตอการใชเทคโนโลย ี Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. ทานสามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ไดถึงแมวาทานอาจจะไมเคยใชมา 

กอนเลย 

3.61 0.72 มาก 

2. ทานมีความรูและมีอุปกรณ (มือถือ) ที่พรอมในการ

ทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 
3.70 0.75 มาก 

3. ทานไมมีความกังวลใจหรืออึดอัดใจในการทําธุรกรรม

ผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 
3.44 0.82 มาก 

4. ทานรูสึกวาทานสามารถทําธุรกรรมผานโมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน โดยไมติดขัด 
3.54 0.83 มาก 

5. ทานพบวาการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน เปนเรื่องที่ทําใหทานพึงพอใจ 
3.67 0.75 มาก 

6. ทานสามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน เสรจ็ไดอยางรวดเร็ว 
3.74 0.82 มาก 

รวม 3.61 0.66 มาก 

 

จากตารางที ่4.11 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานการรบัรูความงายตอการใชเทคโนโลยี

ของกลุมผูใชงานทีม่ีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวาระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมาก การรบัรูการงายตอการใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ย

รวมเทากับ 3.61 (S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถทําธุรกรรม

ผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เสร็จไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (S.D. = 0.82) รองลงมา

คือมีความรูและมีอุปกรณ (มือถือ) ที่พรอมในการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน มีคา 

เฉลี่ยเทากับ 3.70 (S.D. = 0.75) การทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนเรือ่งทีท่ําให   

พึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.67 (S.D. = 0.75) ทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ไดถึงแมวา

อาจจะไมเคยใชมากอนเลยคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (S.D. = 0.72) สามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน โดยไมติดขัดคาเฉลี่ยเทากบั 3.54 (S.D. = 0.83) และสุดทายไมมีความกังวลใจหรืออึดอดั

ใจในการทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน คาเฉลี่ยเทากบั 3.44 (S.D. = 0.82) 
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ตารางที่ 4.12: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรม 

 

อิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรม Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. กลุมคนที่มีความใกลชิดกับทาน คาดหวังใหทานใช

ทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 
3.67 0.81 มาก 

2. บุคลรอบตัวทานมองผูที่มีการทําธุรกรรมผานโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนบุคคลทีม่ีความทันสมัย 

และดูดี 

3.70 0.78 มาก 

3. การใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันจะชวยทาน

ไดมากในชีวิตประจําวัน 
3.85 0.77 มาก 

4. การใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันชวยมี

ประโยชนตอชีวิตทาน 
3.79 0.78 มาก 

5. ทานเช่ือวาทานสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นถึง

วิธีการใชงานและการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันได 

3.71 0.79 มาก 

รวม 3.74 0.67 มาก 

 

 จากตารางที ่4.12 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานอิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรม

ของกลุมผูใชงานทีม่ีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวาระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมาก อิทธิพลของสงัคมในการใชงานนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.74 (S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การใชงาน 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน จะชวยทานไดมากในชีวิตประจําวันมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.85 (S.D. = 0.77) 

รองลงมาคือการใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ชวยมีประโยชนตอชีวิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79  

(S.D. = 0.78) เช่ือวาสามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นถึงวิธีการใชงานและการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.71 (S.D. = 0.79) การทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

ไดถึงแมวาอาจจะไมเคยใชมากอนเลยคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (S.D. = 0.72) สามารถทําธุรกรรมผานโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน โดยไมติดขัดคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (S.D. = 0.83) และสุดทายไมมีความกงัวลใจ

หรืออึดอัดใจในการทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน คาเฉลีย่เทากบั 3.44 (S.D. = 0.82) 
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ตารางที่ 4.13: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรม 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรม Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. ทานคิดวา มีการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันทําใหทานไมตองมีเงินสด ติดตัว และลด

ความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใชจาย 

3.80 0.81 มาก 

2. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน สะดวก ในการรบั-โอนเงิน ผาน

โทรศัพทเคลือ่นที่ โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน

เทาน้ัน 

3.68 0.89 มาก 

3. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันเปนความตองการนิตินัยเพื่อใหเขาถึงการ

ใชงานภาครัฐและภาคเอกชน 

3.71 0.85 มาก 

4. ทานคิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน มีแนวโนมที่จะคอย ๆ เริ่มใชกันมากข้ึน

ในเร็ว ๆ น้ี 

3.91 0.85 มาก 

รวม 3.77 0.69 มาก 

 

จากตารางที ่4.13 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานสิง่อํานวยความสะดวกในการใชงาน

นวัตกรรมของกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวา ระดับความคิดเห็น

โดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมากสิง่อํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรมมี

คาเฉลี่ยรวมเทากบั 3.77 (S.D. = 0.69) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือคิดวาการ  

ใชบริการโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน มีแนวโนมที่จะคอย ๆ เริ่มใชกันมากข้ึนในเร็ว ๆ น้ีมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.91 (S.D. = 0.85) รองลงมาคือการใชบรกิารโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ันทําใหทานไมตอง 

มีเงินสด ติดตัว และลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใชจาย มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.71 (S.D. = 

0.85) คิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนความตองการนิตินัยเพื่อใหเขาถึงการใช

งานภาครัฐและภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.71 (S.D. = 0.85) และคิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน สะดวก ในการรบั-โอนเงิน ผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน

เทาน้ันคาเฉลี่ยเทากบั 3.68 (S.D. = 0.89) 
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ตารางที่ 4.14: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจาก

เทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม  

 

การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลย ี

ในการใชงานนวัตกรรม  
Mean S.D 

ระดับ

ความเห็น 

1. การจายเงินดวย โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

ชวยลดคาใชจายของทาน เชน คาธรรมเนียม  

หรือคาเดินทางในการไปทําธุรกรรมเปนตน 

3.80 0.80 มาก 

2. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน ชวย

ลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร 
3.90 0.74 มาก 

3. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน ชวย

ใหทานทําธุรกรรมทางการเงินไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 
3.91 0.69 มาก 

4. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน  

มีประโยชนตอชีวิตประจําวันของทาน 
3.81 0.80 มาก 

รวม 3.85 0.68 มาก 

 

 จากตารางที ่4.14 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานการรบัรูถึงประโยชนที่ไดรับจาก

เทคโนโลยีในการของกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวา ระดับความ

คิดเห็นโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมากการรบัรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีใน

การใชงานนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.85 (S.D. = 0.68) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือการจายเงินดวยโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน ชวยใหทานทําธุรกรรมทางการเงินไดรวดเร็ว

ย่ิงข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.91 (S.D. = 0.85) รองลงมาคือการจายเงินดวยโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

ชวยลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร มีคาเฉลีย่เทากับ 3.90 (S.D. = 0.74) การจายเงิน

ดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน มีประโยชนตอชีวิตประจาํวันของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 (S.D. = 

0.80) และการจายเงินดวย โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ชวยลดคาใชจายของทาน เชน คาธรรมเนียม 

หรือคาเดินทางในการไปทําธุรกรรมเปนตนมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.80 (S.D. = 0.80) 
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ตารางที่ 4.15: คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจงูใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรม 

 

แรงจูงใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรม Mean S.D 
ระดับ

ความเห็น 

1. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน เปนความคิดที่ดี 
3.83 0.77 มาก 

2. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ทําใหทานสะดวกสบาย 
3.90 0.78 มาก 

3. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน เปนความคิดที่นาสนใจ 
3.91 0.72 มาก 

รวม 3.88 0.711 มาก 

 

 จากตารางที ่4.15 ผลการศึกษาขอมลูพบวาขอมลูดานแรงจงูใจดานอารมณในการใชงาน

นวัตกรรมของกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวา ระดับความคิดเห็น

โดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับเห็นดวยมากแรงจงูใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรมมีคาเฉลี่ย

รวมเทากับ 3.85 (S.D. = 0.68) เมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือคิดวาการใชจายผาน 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนความคิดที่นาสนใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (S.D. = 0.72) รองลงมา

คือ ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ทําใหทานสะดวกสบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.90 (S.D. = 0.78) และสุดทายคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนความคิดที่ดี  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.83 (S.D. = 0.77) 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยใชเครื่องมือในการประมวลผลทางสถิติ SPSS ในการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบแบบ T-test, One Way ANOVA (F-Test) และคาสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ Pearson 

สมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

H0: เพศที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

(Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 
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H1: เพศที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการทดสอบระดับการยอมรับนวัตกรรม  

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ระหวางกลุมประชากรที่

มีเพศแตกตางกัน  

 

เพศ จํานวน Mean S.D t-test  
P-Value  

(Sig)  

ชาย 55 1.44 0.86 

-1.41 0.76 หญิง 45 1.80 1.25 

รวม 100 1.48 0.55 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

จากตารางพบวา การทดสอบระดับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน

(Mobile Banking Application) ระหวางกลุมประชากรที่มเีพศแตกตางกัน โดยรวม โดยทดสอบ 

ดวยคาสถิต t -test พบวาคา Sig ไดอยูที ่0.76 ซึ่งมีคามากกวา  = 0.05 แสดงวาทั้งทําใหยอมรบั

สมมติฐาน H0: เพศที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

H0: ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.17: แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มรีะดับ 

การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ที่แตกตางกัน 

 

ระดับการศึกษา จํานวน Mean S.D t-test 
P-Value 

(Sig) 

มัธยมหรือต่ํากวา 5 1.4 0.54 

1.29 0.20 

อนุปริญญา 48 1.8 0.69 

ปริญญาตรี 38 2.1 1.00 

สูงกวาปริญญาตรี 9 3.2 1.09 

รวม 100 2.42 0.76 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

 จากตารางพบวา การทดสอบระดับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับการศึกษาที่แตกตางกัน โดยรวมทดสอบดวยคา

สถิต t -test พบวาคา Sig ไดอยูที ่0.20 ซึ่งเกินนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐาน 

H1: ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 3 รายไดที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

H0: รายไดที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: รายไดที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.18: แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายไดที่แตกตางกัน มีระดับการ

ยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ที่แตกตางกัน 

 

รายได จํานวน Mean S.D t-test 
P-Value 

(Sig) 

นอยกวา 20,000  บาท 25 2.30 0.735 

-0.17 0.02 

20,000 - 30,000 บาท 48 2.33 0.55 

40,001 - 50,000 บาท  20 2.94 0.77 

50,001 - 60,000 บาท 4 3.25 0.95 

60,000 บาท ข้ึนไป 3 3.33 0.57 

รวม 100 2.5 0.73 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

จากตารางพบวา การทดสอบระดับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน

(Mobile Banking Application) ระหวางกลุมประชากรที่มรีะดับการศึกษาที่แตกตางกัน โดยรวมมี

คานอยกวา  = 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐาน H1: รายไดที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับ

นวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานชองทางการรับรูมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรม Prompt 

Pay (พรอมเพย) ของคนกรงุเทพมหานคร ผูวิจัยเลอืกใชการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรโดยวิธี

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบหาสภาวะรวม (Multicollinearity) 

วาตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางปกติหรือไม เหมาะสมทีจ่ะนําไปทดสอบสมมติฐานในลําดับตอไปน้ี  

 

สมมติฐานท่ี 4 ความคาดหวังจากการใชงานมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

H0: ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: ความคาดหวังจากการใชงานมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.19: ตารางคาแสดงสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธความคาดหวังจากการใชงานมีความสมัพันธกับ

การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 

ความคาดหวังจากการใชงาน 

การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับ 

การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application)  

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

คาสหสมัพันธ p – value (Sig) 

.696** 0.00 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

จากตารางพบวา ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป โดยรวม มีคานอย

กวา  = 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐาน H1: กลาวไดวาความคาดหวังจากการใชงานมรีะดับการ

ยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน     

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 5 การรับรูความงายมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

H0: การรับรูความงายมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: การรับรูความงายมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.20: ตารางคาแสดงสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธการรับรูความงายมีความสมัพันธกับการยอมรบั

นวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

อายุ 40-60 ป 

 

การรับรูความงาย 

การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

การรบัรูความงายมีความสัมพันธกับการยอมรับ

นวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

คาสหสมัพันธ p – value (Sig) 

.651** 0.00 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

  

จากตารางพบวา การรับรูความงายมีความสมัพันธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป โดยรวมมีคานอยกวา  = 

0.05 ทําใหยอมรบัสมมติฐาน H1: กลาวไดวาการรับรูความงายมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบั

นวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 6 การรบัรูถึงประโยชนมีความสมัพันธกับการยอมรบันวัตกรรมชองทางการรบัรู

กับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

อายุ 40-60 ป 

H0: การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.21: ตารางคาแสดงสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธการรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธกับการยอมรบั

นวัตกรรมชองทางการรับรูกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 

การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธ 

กับการยอมรบันวัตกรรม 

การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

การรบัรูถึงประโยชนมีความสมัพันธกับการยอมรบั

นวัตกรรมชองทางการรับรูกับการยอมรบันวัตกรรม 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

คาสหสมัพันธ p – value (Sig) 

.686** 0.00 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

  

จากตารางพบวา การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธกบัการยอมรับนวัตกรรมชองทางการรับรู

กับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 

40-60 ป โดยรวมมีคานอยกวา  = 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐาน H1: กลาวไดวาการรบัรูความงาย 

ความสัมพันธมีระดับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ที่แตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 7 ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรม

ชองทางการรบัรูกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

H0: ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่ไมแตกตางกัน 

H1: ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.22: ตารางคาแสดงสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสมัพันธ 

กับการยอมรับนวัตกรรมชองทางการรับรูกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

 

ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม 

มีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม 

การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธกับ 

การยอมรับนวัตกรรมชองทางการรับรูกบัการยอมรบั

นวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน  

(Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

คาสหสมัพันธ p – value (Sig) 

.695** 0.00 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

  

 จากตารางพบวา ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมชอง

ทางการรับรูกบัการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป โดยรวมมีคานอยกวา  = 0.05 ทําใหยอมรบัสมมติฐาน H1: ความต้ังใจในการ 

ใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธมรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ที่แตกตางกัน 
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ตารางที ่4.23: สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ขอท่ี สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่

1 

เพศที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกัน 

ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

2 

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม  

โมบายแบงคกิ้งแอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ที่แตกตางกัน 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

3 

รายไดที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบาย 

แบงคกิ้งแอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ที่แตกตางกัน 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

4 

ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับ

นวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

5 

การรบัรูความงายมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม 

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

6 

การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจากเทคโนโลยีในการใชงาน

นวัตกรรม มีความสัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรมชองทาง 

การรบัรูกับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที ่

7 

ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม มีความสัมพันธกบัการยอมรับ

นวัตกรรมชอง ทางการรบัรูกบัการยอมรับนวัตกรรม โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ของกลุมอายุ 40-60 ป 

เปนไปตาม 

สมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 
 



บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป โดยวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกบัการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุม อายุ 40-60 ป 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูถึงประโยชนกบัการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของของกลุมอายุ 40-60 ป 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การรบัรูความงายกับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง  

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ชองทางการรบัรูกบัการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้  

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูกลุมผูที่มอีายุ 40-60 ป 

จํานวน 100 ราย โดยขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยคาสถิติ

ที่ใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย สามารถสรปุผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ  

และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

จากการศึกษาที่ทําแบบสอบถาม การยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ทีม่ีอายุ 40-60 ป ที่ทําการตอบแบบสอบถามมจีํานวนทั้งหมด 

100 คน โดยสวนใหญเปน เพศชาย มีจํานวน 55 คน และรองลงมาเปนเพศหญงิจํานวน 45 คน อยูที่ 

ชวงอายุ 40-45 ป มีจํานวน 67 คน รองลงมาคือ ชวงอายุ 45-50 ป มีจํานวน 16 คน ชวงอายุ 50-55 ป  

มีจํานวน 8 คน ชวงอายุ 55-60 ป มีจํานวน 4 คน มีอายุ 60 ปข้ึนไป มีจํานวน 4 คน โดยสวนใหญมี

สถานะภาพครอบครัว สมรส มจีํานวน 53 คน และรองลงมามีสถานะภาพครอบครัว โสด 33 คน มีการ 

ศึกษาในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 45 คน รองลงมาปรญิญาตรีจํานวน 38 คน มัธยมศึกษา

หรือตํ่ากวา จํานวน 10 คน และสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 7 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 - 

30,000 บาท เปนจํานวน 48 คน รองลงมาคือนอยกวา 20,000 บาท เปนจํานวน 25 คน และ 40,001 -  
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50,000 บาท เปนจํานวน 20 คน 50,001 - 60,000 บาท เปนจํานวน 4 คน และ 60,000 บาท  

ข้ึนไป เปนจํานวน 3 คน 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกับการใช

กับการใชโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) 

 จากการศึกษาพบวา ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการที่มลีักษณะใกลเคียง 

กับการใชโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) เห็นวาระดับความคิดเห็น

โดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับเห็นดวย ปานกลาง ประสบการณในการใชงานและบริการมรีะดับ

ความสําคัญมากมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.17 (S.D. = 0.82) โดยประสบการณการใชงานที่สงูทีสุ่ดคือ  

การใชบรกิารธุรกรรมทางการเงินผาน ATM รองลงมาคือ การใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 

(Mobile Internet or M commerce) และจากกลุมที่ทําการสอบถามใชโทรศัพทเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยใน  

1 สปัดาห มากกวา 30 ครั้ง 49 คน รองลงมามากกวา 20-30 ครั้ง 33 คน มากกวา 10-20 ครั้ง 8 คน  

5-10 ครั้ง 5 คน และ 0-4 ครั้ง 5 คน โดยจาก 100 คน มีคนใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพท 

เคลื่อนทีห่รือโมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน ทั้งหมด 67 คน และไมใชบรกิารธุรกรรมทางการเงินผาน

โทรศัพทเคลือ่นที่หรือโมบายแบงคกิ้ง จํานวน 33 คน และสวนใหญมีแนวโนมไปในทางเดียวกันวาใน

อนาคตคิดวาจะใชงานบริการน้ี 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานความคาดหวังจากการใชงาน  

 จากการศึกษาพบวา ขอมูลดานความคาดหวังจากการใชงานของกลุมผูใชงาน ที่มอีายุ 40-60 ป 

ที่ทําการตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยการรับรูถึงความงายในดานการสมัครใชงานอยูในเกณฑ “มาก” 

โดยที่กลุมตัวอยางสวนมากเห็นวาปจจัย ความคาดหวังตอการใชงาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน  

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.80 (S.D. = 0.96) ขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือ การใชบรกิาร โมบายแบงคกิ้ง

แอพพลเิคช่ัน มีความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.89 (S.D. = 0.66) รองลงมาคือการใชบริการ โมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ซึ่งกลุมผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป มีความคาดหวังตอการใชบรกิารโมบายแบงคกิ้ง

แอพพลเิคช่ัน 

สวนท่ี 4 ขอมูลดานการรับรูความงายตอการใช เทคโนโลยี 

 ปจจัยการรับรูถึงความงายตอการใชงานอยูในระดับ “มาก” โดยที่กลุมตัวอยางสวนมากเห็นวา

ปจจัยการที่สามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เสรจ็ไดอยางรวดเร็วและการมีความรู

และมีอปุกรณ (มือถือ) ที่พรอมในการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนปจจัยทีส่งผล 

ใหเกิดการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

ผูใชงาน ที่มีอายุ 40-60 ป เปนอันดับ 1 และ 2 สวนอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการยอมรับคือ การทําธุรกรรม

ผานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เปนเรื่องที่ทําใหพึงพอใจ การทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ 
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แอพพลเิคช่ัน ไดถึงแมวาอาจจะไมเคยใชมากอนเลยสามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน โดยไมติดขัดและสุดทายไมมีความกงัวลใจหรอือึดอัดใจในการทําธุรกรรมผาน โมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 อิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรม 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยขอมลูดานอิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรมของกลุม

ผูใชงานที่มีอายุ 40-60 ป สงผลตอการ การยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile 

Banking Application) อยูในระดับเห็นดวย “มาก” โดยการใชงานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน  

จะชวยทานไดมากในชีวิตประจําวันการใชงานโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน ชวยมีประโยชนตอชีวิต 

และยังเช่ือวาสามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นถึงวิธีการใชงานและการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ันได ซึ่งเปนปจจัยหลักทีท่ําใหเกิดการยอมรับ พรอมทัง้ การทําธุรกรรมผานโมบาย 

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ไดถึงแมวาอาจจะไมเคยใชมากอนเลยสามารถทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน โดยไมติดขัด และสุดทายไมมีความกังวลใจหรอือึดอัดใจในการทําธุรกรรมผาน โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนเหตุผลรองลงมาตามลําดับ 

สวนท่ี 6 สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรม 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยขอมลูดานสิง่อํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรมของ 

กลุมผูใชงานที่มอีายุ 40-60 ป สงผลตอการ การยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) อยูในระดับเห็นดวย “มาก” โดยคิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน มีแนวโนมที่จะคอย ๆ เริ่มใชกันมากข้ึนในเร็ว ๆ น้ีการใชบริการโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน ทําใหทานไมตองมีเงินสด ติดตัว และลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใชจาย  

เปนปจจัยหลักทีท่ําใหเกิดการยอมรบัและคิดวาการใชบรกิารโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เปนความ

ตองการนิตินัยเพื่อใหเขาถึงการใชงานภาครัฐและภาคเอกชนคิดวาการใชบริการโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน สะดวก ในการรบั-โอนเงิน ผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เปนเหตุผลรองลงมาตามลําดับ 

สวนท่ี 7 การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรบัจากเทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม  

 จากการศึกษาขอมูลพบวา ขอมูลดานการรบัรูถึงประโยชนทีไ่ดรับจากเทคโนโลยีในการของ

กลุมผูใชงานที่มอีายุ 40-60 ป สงผลตอการ การยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) อยูในระดับเห็นดวย “มาก” โดยมองวาการจายเงินดวยโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ชวยใหทานทําธุรกรรมทางการเงินไดรวดเร็วย่ิงข้ึนการจายเงินดวยโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ชวยลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร เปนปจจัยหลักทีท่ําให 

เกิดการยอมรบั และเห็นผลรองลงมาคือเรื่องของ การจายเงนิดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน  
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มีประโยชนตอชีวิตประจําวันของทานการจายเงินดวย โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ชวยลดคาใชจาย

ของทาน เชน คาธรรมเนียม หรอื คาเดินทางในการไปทําธุรกรรมเปนตน 

สวนท่ี 8 แรงจูงใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรม 

 จากการศึกษาขอมูลพบวา ขอมูลดานการศึกษาขอมูลพบวา ขอมูลดานแรงจูงใจดานอารมณ 

ในการใชงานนวัตกรรมของกลุมผูใชงานทีม่ีอายุ 40-60 ป สงผลตอการ การยอมรับนวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) อยูในระดับเห็นดวย “มาก” โดยคิดวาการใช

จายผาน โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน เปนความคิดที่นาสนใจและคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน ทําใหทานสะดวกสบายการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนความคิดที่ดี 

ตามลําดับ เปนปจจัยหลกัที่ทําใหเกิดการยอมรบั 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานขอท่ี 1 เพศที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกันผลการวิจัยพบวาจากตัวแปรในดาน 

ของ เพศ โดยทดสอบดวยคาสถิตพบวาคา Sig ไดที่อยูที่ 0.76 ซึ่งเกินนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จึงถือวาไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว 

 สมมติฐานขอท่ี 2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับการยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกันพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันกบั

การยอมรับนวัตกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 

 สมมติฐานขอท่ี 3 รายไดที่แตกตางกัน มรีะดับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ที่แตกตางกันพบวารายไดที่แตกตางกัน กับการยอมรับ

นวัตกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 

 สมมติฐานขอท่ี 4 ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพนัธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป พบวา ความคาดหวัง

จากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยเปนไปตาม

สมมติฐานที่กําหนดไว 

 สมมติฐานขอท่ี 5 การรบัรูความงายมีความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป พบวา การรับรูความงายมี

ความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05โดยเปนไปตามสมมติฐานที่

กําหนดไว 
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 สมมติฐานขอท่ี 6 การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธกบัการยอมรับนวัตกรรมชองทางการ

รับรูกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุม

อายุ 40-60 ป พบวา การรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว 

 สมมติฐานขอท่ี 7 ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมีความสัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรม 

ชองทางการรบัรูกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) 

ของกลุมอายุ 40-60 ป พบวา ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมมคีวามสมัพันธกับการยอมรบันวัตกรรม 

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 

 

5.2 การอภิปรายผล  

 การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application)  

ของกลุมผูใชงาน ที่ มีอายุ 40-60 ป มีประเด็นปจจัยตามสมมติฐานโดยสามารถนามาอภิปรายผล ดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบวาจากตัวแปรในดานของ เพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพมีการยอมรบั

นวัตกรรมที่ไมแตกตางกันการวิจัยพบวาจากตัวแปรในดานของ เพศ มีการยอมรบันวัตกรรมที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองสมมติฐานที่ต้ังข้ึน รวมถึงไมสอดคลองกบังานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรรีัตน 

(2538) ที่กลาววา ประชากรที่แตกตางกันจะมกีารรับรูขาวสารที่แตกตางกัน เน่ืองมากจากการรับรู

ขาวสารของโมบายแบงคกิ้งแอพพลเิคช่ันไมไดมีการแบง เพศ อายุ การศึกษา รายได หรือ อาชีพในการ

รับรูขาวสาร ดังน้ัน จงึถือไดวาประชาชนโดยสวนมากไมวาจะเปนเพศใด อายุเทาไหร มีอาชีพแตกตาง 

หรือ มรีายไดที่แตกตางออก ไดรับขาวสารที่เทากันซึง่สงผลใหเมือ่เกิดการรับสารทีเ่หมือนกันจึงสงผล 

ใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมที่ไมแตกตางกันไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา หวังศิริ (2553) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับนวัตกรรม สมุดหนาเหลืองของผูใชโทรศัพทในกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เทเล อินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน) พบวา ไมวาจะเพศหญงิหรือเพศชาย

ลวนมีการยอมรบันวัตกรรมที่ไมแตกตางกัน  

 ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบาย แบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป พบวา ความคาดหวังจากการ

ใช งานมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโดยเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดโดยสอดคลองกับ

แนวความคิดของเดอเช็คโค วาการกําหนดความคาดหวังของบคุคล นอกจากข้ึนอยูกบั ระดับความยาก

งายของงานแลวยังข้ึนอยูกับประสบการณที่ผานมาในครั้งน้ัน ๆ ดวยเดอเช็คโค ไดกลาวไววา การที่

บุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทํางานน้ัน ๆ มากอน กจ็ะกําหนดความคาดหวังในการทํางานใน

คราวตอไปสูงข้ึน และใกลเคียงกบั ความสามารถจรงิมากข้ึน แตในทางตรงกันขามระดับความคาดหวัง

ตํ่าลงมา เพือ่ปองกันมิใหตนเกิดความรูสกึลมเหลวจากการทีว่างระดับความคาดหวังไวสงู ซึ่งความ
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คาดหวังของผูใชงานน้ันสวนใหญมีพื้นฐาน มาจากประสบการณในการใชงานทีเ่คยสะสมมากอนซึง่หาก

มีพฤติกรรมที่ดีมากอนกจ็ะสงผลใหความคาดหวังใน การใชงานสูงข้ึนไปดวย  

 การรบัรูความงายมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

(Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป จากการศึกษาพบวา ปจจัยการรบัรูความ

งายมีความสัมพันธกับการ ยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking 

Application) มีความสัมพันธกบัการยอมรับ นวัตกรรมซึง่เปนไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2554) ที่พบวา ปจจัยความงายสงผลตอการตัดสินใจใชบรกิารและ

ปจจัยที่ทําใหคนเกิดการยอมรับ คือ การทําใหกลุมคนรับรูถึง ความงายในการใชงาน จะทําใหกลุม

เกิดกระบวนการยอมรับได ซึ่งลวนเปนไปตามทฤษฎีของ Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) 

เมื่อบุคคลเกิดความรูสกึวา นวัตกรรมน้ันมกีารใชงานทีง่ายและสะดวกแลว พวกเขาก็จะรูสึกวา 

นวัตกรรมน้ันกอใหเกิดประโยชนและเกิดการยอมรบันวัตกรรมในทีสุ่ด  

การรบัรูถึงประโยชนที่ไดรบัจากเทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม มีความสัมพันธกับการ

ยอมรบั นวัตกรรมชองทางการรับรูกับการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile 

Banking Application) ของกลุมอายุ 40-60 ป จากการศึกษาพบวา ปจจัยการรบัรูถึงประโยชนมี

ความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) 

มีความสัมพันธกบัการยอมรบันวัตกรรมซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวโดยเปนดานการรบัรูถึง

ประโยชนทีเ่กิดจากตอตัวผูใชงานโดยขอที่ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการยอมรับสูงสุด คือ ดานการรบัรูถึง

ประโยชนทีเ่กิดจากตอตัวผูใชงานกอใหเกิดการยอมรบันวัตกรรมเปนไปตามทฤษฎีของ Davis และคณะ

(1989) ที่ช้ีใหเห็นวาการที่รบัรูประโยชนน้ันจะมีสวนทําใหคนเกิดการยอมรับนวัตกรรม ชัชฎาภรณ  

เดชาเสถียร (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพงึพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ในดานของการยอมรับนวัตกรรมกลุมตัวอยางทีเ่ห็นถึงความสาคัญในการ

ยอมรบันวัตกรรม น้ันปจจัยสวนใหญเกิดจากการที่ทราบถึงประโยชนจากการใชงาน โดยการรับรู

ประโยชนเปนปจจัยทีส่ําคัญมากเปนอันดับหน่ึงในการยอมรบันวัตกรรมในดานของ วัชรพล คงเจริญ 

(2557) พบวา ปจจัยการรบัรูประโยชนสงผลใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมในการใชบรกิารธนาคารผาน

โทรศัพทเคลือ่นที่มากเปนอันดับสอง  

 ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม มีความสัมพันธกบัการยอมรับนวัตกรรมชอง ทางการรบัรูกับ

การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking Application) ของกลุมอายุ 

40-60 ป จาก การศึกษาพบวาปจจัยการรับรูถึงประโยชนมคีวามสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน (Mobile Banking Application) และมีความสัมพันธกับการยอมรบันวัตกรรม

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวโดยขอที่ทําใหกลุมตัวอยางเกดิการยอมรับสูงสุด คือ จายผานโมบาย
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แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนความคิดที่นาสนใจ ซึง่จากการเห็นถึงประโยชนหลาย ๆ อยางทําใหมีความ

ต้ังใจทีจ่ะใชงานในอนาคต สงผลใหเกิดการยอมรบันวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับ Zeithaml (1988)  

การรบัรูคุณคาเปนตัวแปรหลักในกรอบการวิจัยตาง ๆ ประกอบดวยการประเมินดานราคาและประโยชน

ที่ไดรับหรือการรับรูคุณคาเปนการประเมินอรรถประโยชนโดยรวมของผลิตภัณฑบนความตระหนักถึงสิง่

ไดรับและสิ่งที่เสยีไปจากพฤติกรรมการบริโภค ทั้งน้ีการรบัรูคุณคามักถูกเช่ือมโยง เปนกรอบแนวคิดที่

เกี่ยวของกบัการประเมินของผูบรโิภคซึ่งประกอบดวยการ ยอมรบัประโยชนและการยอมเสียบางสิง่เพื่อ

แลกกับสิ่งที่ตองการซึ่งเห็นเหลาน้ีจะนําไปสูความต้ังใจในการใชงานตามมา  

 

5.3 การนําไปใชงาน  

จากผลวิจัยการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน ของกลุมผูคนอายุ 40-60 ป

ข้ึนไป พบวา การยอมรบันวัตกรรมของกลุมคนน้ีแบงเปน 4 หัวขอใหญ ๆ ในการนําไปใชงานและ

ตัวอยางของการนําไปใช 

1) ระดับความรูและประสบการณในการใชงาน  

 จากงานวิจัยการยอมรบันวัตกรรม โมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน (Mobile Banking 

Application) ของกลุมผูคนอายุ 40-60 ปข้ึนไป ในเรื่อง ระดับความรู และประสบการณในการใช

งาน แบงตัวแปรไดเปน 2 ประเภท 

  1.1) ระดับความรู หมายถึง ผูคนอายุ 40-60 ปข้ึนไป มีระดับความรูความสามารถ

ในการใชงานแอพพลิเคช่ันเพียงใดและสามารถใชงานแอพพลิเคช่ันไดมากหรือนอยอยางไร โดยย่ิงมี

ระดับการศึกษาสงู ทําใหเกิดการเขาใจความซบัซอนของระบบ หรือการสื่อสารที่เราตองการบอกน้ัน

งายข้ึน แตเน่ืองจากแตละคนมรีะดับการศึกษาที่แตกตางกัน การที่เราจะนําไปใชงานจึงตองสรางการ

รับรูที่ทําใหคนระดับปรกติ - สูงเขาใจไดเทากัน (การรบัรูความงาย) โดยเราตองไมทําใหเกิดการรับรูที่

ยากเกินกวาคนทั่วไปจะเขาใจได โดยตองใชการสื่อสารพื้นฐานที่กลุมคนน้ันเคยเห็น หรือเคยใชงาน

เปนพื้นฐานอยูแลว ตัวอยางกลุมคํา หรือสัญลักษณ ที่คนทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย 

ตัวอยางการสื่อสาร คือ 
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ภาพที่ 5.1: ตัวอยางกลุมคํา หรอืสญัลักษณ ที่คนทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
   

1.2) ประสบการณการใชงานหมายถึง การมปีระสบการณทีเ่คยใชงาน หรือ

ประสบการณทีม่ีความใกลเคียงกันในการใชงานแอพพลิเคช่ันมากหรือนอยเพียงใด ซึ่งจะสงผลทํา 

ใหเกิดความรูสึกงายตอการใชงาน (การรับรูความงาย) ซึ่งหากกลุมคนเหลาน้ีมปีระสบการณในการใช 

งานในแอพพลเิคช่ันพื้นฐานอยูแลว เราสามารถใหความรูหรอืโปรโมทผานชองทางเหลาน้ัน หรือสราง

รูปแบบการสื่อสารที่คุนเคยทําใหเกิดความคุนเคยและความเขาใจมากข้ึนในการสื่อสาร 

ตัวอยางการสื่อสาร คือ 

 

ภาพที่ 5.2: รูปแบบการสื่อสารการโฆษณาถึงประสบการณที่ใชแลวงาย     
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โอน จาย 

โอน 

จาย 

จากระดับความรูและประสบการณการใชงานจึงสงผลใหเกิดการรบัรูความงาย ซึง่จะมีผลตอ

การรบัรูประโยชน โดยนําไปสูการนําไปใชในที่สุด 

2) การรับรูความงาย 

 การทําใหคนเกิดการยอมรับน้ันตองทําใหรับรูความงายจากการใชงานเมือ่รบัรูความงายแลว

คนเหลาน้ันจะรับรูวา นวัตกรรมน้ันมีประโยชนและเกิดการยอมรบั โดยการรับรูวางายสวนมากมา

จากประสบการณดานการใชงานทีเ่คยใชงานมาแลวหรือประสบการณใกลเคียง อาจจะสรางไดโดย

การใชงานพวกสญัลกัษณตาง ๆ ที่คนมองแลวเขาใจไดงาย มองแลวเขาใจ ในสวนของพื้นหลงัขนาด

ของตัวอักษรและขนาดของปุม ตองทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน การออกแบบการใชงาน

หนาจอที่เหมาะสมสําหรับผูสงูอายุจะมีการแบงออกเปนสวนของพื้นหลังที่มีสพีื้นหลังสบายตาและ

ขนาดของตัวอักษรที่ตองมีความเหมาะสมในการใชงาน ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป และแสดงสถานะ

ขอมูลสมบรูณครบถวนพรอมแสดงผล 

ตัวอยางการสื่อสาร คือ 

 

ภาพที่ 5.3: การออกแบบการใชงานหนาจอที่เหมาะสมสําหรับผูสงูอายุ แสดงสถานะขอมลูสมบรูณ 

ครบถวนพรอมแสดงผล 
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3) การรับรูประโยชน  

 จากการวิจัยการยอมรับนวัตกรรมของผูใชงานอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันของกลุมคน

ที่มีอายุ 40-60 ปข้ึนไป โดยการเกิดการยอมน้ันคือการรบัทราบถึงความคาดหวังวาจะไดรับประโยชน

และทราบถึงประโยชน โดยเราควรเลือกสรางการสือ่สารที ่ที่สื่อถึงการใชงานวาเกิดประโยชนอยางไร

บางหากใชงานผลิตภัณฑ หรือสรางการสื่อสารที่สื่อถึงการอาํนวยความสะดวก เพิ่มความสะดวกสบาย

ใหผูใช  

ตัวอยางการสื่อสาร คือ 

 

ภาพที่ 5.4: การสรางการสื่อสาร เพื่อรบัรูถึงประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) การต้ังใจในการใชงาน 

 จากการวิจัยการยอมรับนวัตกรรมของผูใชงานอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันของกลุม

คนที่มีอายุ 40-60 ปข้ึนไป หลงัจากที่รบัรูถึงประโยชนของการใชงานแลวการที่จะยอบรับนวัตกรรม

ของคนกลุมน้ี คือการทีจ่ะตระหนักถึงบางสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเองและคํานึงถึงสิง่ที่ไดรบัและเสีย

ไปจากการใชงานแอพพลิเคช่ันน้ัน ๆ โดยทําใหผูใชงานตระหนักถึงการรบัรูความงาย และการรับรู

ประโยชน โดยรปูแบบของการสือ่สารทีเ่ราควรจะสือ่ไปคือ การสรางผูใชงานทีจ่งรักภักดี (Loyalty) 

การใหประโยชนและสิทธิพิเศษตาง ๆ (Privilege) หรือพูดถึงเรือ่งประโยชนทีเ่ขาจะไดรับหากใชงาน

กับเราทั้งทางตรงและทางออม  
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ตัวอยางของการสื่อสาร คือ 

 

ภาพที่ 5.5: การสรางการสื่อสารเพื่อนําไปสูการใชงาน 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต  

1) ควรที่จะมกีารศึกษาถึงการยอมรับนวัตกรรมในสวนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่

นําเสนอโดย Rogers และ Shoemaker (1971) วาประชาชนเกิด การยอมรบันวัตกรรมโมบายแบงคกิ้ง

แอพพลเิคช่ัน เปนอยางไร โดยควรศึกษาวาผูที่ไดทดลองใชบริการแลวเกิดการยอมรบันวัตกรรมมากนอย

เพียงใด พึงพอใจหรือไมอยางไร  

 2) งานวิจัยควรที่จะมีการศึกษาปจจัยในดานของความปลอดภัยในการใชงานเพิ่มเติม วาจากการ

ใชงานผูใชงานจะเกิดความปลอดภัยในการใชงานอยางไร เน่ืองจากทางผูวิจัยคิดวาเหตุผลที่ทําใหคนเกิด

การยอมรับนวัตกรรมพรอมเพยในระดับปานกลาง สาเหตุนาจะมาจากความไมมั่นใจในการใชงานวาจะ

เกิดความปลอดภัยทางการเงินหรือไม จงึทําใหคนไมกลาทีจ่ะเลือกใชโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ัน  

3) การทํางานวิจัยนอกจากจะมีการศึกษางานเชิงปริมาณแลวสามารถทําวิจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบการทําวิจัยเพื่อที่จะไดรับทราบขอคิดเห็นเชิงลกึหลงัจากการใชงานแลว เกิดผลดี ผลเสียหรอื

เกิดขอติดขัดอยางไร เพือ่ที่จะไดนําไปแกไขและพฒันาใหประชาชนเกิดการยอมรับนวัตกรรมโมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การยอมรับนวัตกรรม โมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น  

(Mobile Banking Application) ของกลุมผูใชงาน ท่ีมีอายุ 40-60 ป 

——————————————————————————— 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กรุณาทําเครื่องหมาย  √   ในชอง ☐ตามคําตอบที่ทานเลือก 

1. กรุณาระบุขอมูลสวนตัวตอไปน้ี 

 A: อายุของทาน 

  ระหวาง 40-45 ป  ☐  ระหวาง 45-50 ป  ☐ 

  ระหวาง 50-55 ป  ☐  ระหวาง 55-60 ป  ☐ 

  ต้ังแต 60 ปข้ึนไป  ☐ 

  

B: เพศ     ชาย ☐  หญิง ☐ 

  

C: สถานะภาพครอบครัว 

  สมรส   ☐  โสด ☐ 

  หยา/ หมาย/ แยกกันอยู  ☐ 

  

D: ระดับการศึกษา 

  มัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา ☐ อนุปรญิญา ปวส หรือเทียบเทา ☐ 

  ปริญญาตร ี  ☐ สูงกวาปริญญาตร ี        ☐ 

  

E: รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

  นอยกวา 20,000 บาท ☐ 20,000 - 30,000 บาท ☐ 

  40,001 - 50,000 บาท  ☐ 50,001 - 60,000 บาท ☐ 

  60,000 บาทข้ึนไป ☐ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานประสบการณในการใชงานและบริการท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกับการใชโมบาย

แบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น 

กรุณาทําเครื่องหมาย  √   ในชอง ☐ ตามคําตอบที่ทานเลอืก 

 

1. กรุณาระบุความถ่ีในการใชบริการ ดังตอไปนี ้

 ไมเคย

เลย 

(1) 

นอย

มาก 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1. การใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน ATM      

2. การใชบริการอินเทอรเน็ต ผานโทรศัพทมือถือ  

(Mobile Internet or M commerce)  
     

3. การใชโมบาย เซอรวิส (Mobile Service) เชน   

การดาวนโหลด ภาพ Mobile Theme  
     

4. ใชการบริการธุรกรรมการเงินผานโทรศัพท 

(Telephone Banking/ Mobile Banking) 
     

 

2. จํานวนครั้งในการใชฟงกชั่นหรือโปรแกรมประยุกตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห 

a. 0-4 ครั้ง                      ☐ 

b. 5 -10 ครั้ง                    ☐ 

c. นอยกวา 10 - 20 ครั้ง        ☐ 

d. นอยกวา 20-30 ครั้ง         ☐ 

e. มากกวา 30 ครั้ง              ☐ 

 

3. การใชบริการธรุกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น 

 1.  ปจจุบันทานใชบริการน้ีอยูหรือไม     ☐ ใชบริการ   ☐ ไมใชบริการ 

—————————————————————————————————— 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการยอมรบันวัตกรรมมีความสมัพันธการยอมรับนวัตกรรม

ตอการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือโมบายแบงคก้ิง แอพพลิเคชั่น

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชอง ☐ ตามคาํตอบท่ีทานเลอืก 

ปจจัยท่ีสงผลตอความงายในการใชงานนวัตกรรม 

 

 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ไม 

เห็นดวย 

 

(2) 

ไม 

แนใจ 

 

(3) 

เห็นดวย 

 

 

(4) 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

ความคาดหวังจากการใชงาน 

1. ทานคิดวา การใชบริการ โมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ันชวยใหตรวจสอบขอมลูไดอยางรวดเร็ว 

     

2. การใชบริการ โมบายแบงคกิ้งแอพพลิเคช่ันมี

ความสะดวก 

     

3. ทานคิดวา การใชบริการ โมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ันเหมาะสาหรบัใชในแบบการ 

ดําเนินชีวิตของทาน 

     

4. ทานคิดวา การใชบริการ โมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ันชวยเพิ่มความนาเช่ือถือของขอมลู 

สวนบุคคล 

     

การรับรูความงายตอการใชเทคโนโลย ี

1. ทานสามารถทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิง้

แอพพลเิคช่ันไดถึงแมวาทานอาจจะไมเคยใชมา 

กอนเลย 

     

2. ทานมีความรูและมีอุปกรณ (มือถือ) ที่พรอมใน

การทําธุรกรรมผาน  โมบายแบงคกิง้ แอพพลิเคช่ัน 

     

3. ทานไมมีความกังวลใจหรืออึดอัดใจในการทํา

ธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

     

4. ทานรูสึกวาทานสามารถทําธุรกรรมผาน โมบาย

แบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน โดยไมติดขัด 
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ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ไม 

เห็นดวย 

 

(2) 

ไม 

แนใจ 

 

(3) 

เห็นดวย 

 

 

(4) 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

5. ทานพบวาการทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน เปนเรื่องที่ทําใหทานพึงพอใจ 

     

6. ทานสามารถทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน เสรจ็ไดอยางรวดเร็ว 

     

อิทธิพลของสังคมในการใชงานนวัตกรรม 

1. กลุมคนที่มีความใกลชิดกับทาน คาดหวังใหทาน

ใชทําธุรกรรมผาน โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

     

2. บุคลรอบตัวทานมองผูที่มีการทําธุรกรรมผาน    

โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน เปนบุคคลทีม่ีความ

ทันสมัยและดูดี 

     

3. การใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันจะชวย

ทานไดมากในชีวิตประจําวัน 

     

4. การใชงานโมบายแบงคกิ้ง แอพพลเิคช่ันชวยมี

ประโยชนตอชีวิตทาน 

     

5. ทานเช่ือวาทานสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นถึง

วิธีการใชงานและการทําธุรกรรมผานโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันได 

     

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานนวัตกรรม 

1. ทานคิดวา มีการใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันทําใหทานไมตองมีเงินสด ติดตัว และ

ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสดในการใชจาย 

     

2. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน สะดวก ในการรบั-โอนเงิน ผาน

โทรศัพทเคลือ่นที่ โดยใชเลขบัตรประจําตัว

ประชาชนเทาน้ัน 

     

 



71 

 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ไม 

เห็นดวย 

 

(2) 

ไม 

แนใจ 

 

(3) 

เห็นดวย 

 

 

(4) 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

3. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันเปนความตองการนิตินัยเพื่อใหเขาถึง

การใชงานภาครัฐและภาคเอกชน 

     

4. ทานคิดวา การใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน มีแนวโนมที่จะคอย ๆ เริ่มใชกัน 

มากข้ึนในเร็ว ๆ น้ี 

     

การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยีในการใชงานนวัตกรรม 

1. การจายเงินดวย โมบายแบงคกิ้ง แอพพลิเคช่ัน 

ชวยลดคาใชจายของทาน เชน คาธรรมเนียม หรือ 

คาเดินทางในการไปทําธุรกรรมเปนตน 

     

2. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

ชวยลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร 

     

3. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน 

ชวยใหทานทําธุรกรรมทางการเงนิไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

     

4. การจายเงินดวยโมบายแบงคกิง้ แอพพลเิคช่ัน  

มีประโยชนตอชีวิตประจําวันของทาน 

     

แรงจูงใจดานอารมณในการใชงานนวัตกรรม 

1. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันเปนความคิดที่ดี 

     

2. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ทําใหทานสะดวกสบาย 

     

3. ทานคิดวาการใชจายผาน โมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ันเปนความคิดที่นาสนใจ 
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ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

ไม 

เห็นดวย 

 

(2) 

ไม 

แนใจ 

 

(3) 

เห็นดวย 

 

 

(4) 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

ความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรม 

1. ทานมีแผนการที่จะใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ในอนาคตอันใกลน้ี 

     

2. ทานมีความต้ังใจจะที่จะใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ในอนาคตอันใกลน้ี 

     

3. ทานพรอมที่จะใชบริการโมบายแบงคกิง้ 

แอพพลเิคช่ัน อยางแนนอน 

     

4. ทานต้ังใจทีจ่ะใชบรกิารโมบายแบงคกิ้ง 

แอพพลเิคช่ัน ทันทีที่มีโอกาสอยางแนนอน 

     

 

 

 

—————————————————————————————————— 
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ประวัติผูเขยีน 

 

ชื่อ-นามสกุล      ปวิตรา สอนดี 

 

อีเมล       Pawiidoz@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

     

ประสบการณการทํางาน   2560 - ปจจุบัน Graphic Design/ Unicorn Thailand co. ltd  

(SEA Group Thailand) 

2558 - 2560 Creative and Graphic/ EEC Engineering Network  

2557 - 2558 Visual Graphic/ Apostrophys Group Co.,Ltd. 
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