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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 
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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยกลุม่เจ
เนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้  รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับ
การศกึษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
และมีสถานภาพสมรส การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดบัมาก 
และด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานอยู่ในระดบัปานกลาง และให้ระดบัความส าคญัต่อ
กระบวนการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้
บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในระดบัสงู และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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The purpose of this research was to study the factors related to service 

usage decisions on mobile banking applications of the top five banks for the baby 
boomer generation. The sample size in this research consisted of four hundred Thai 
consumers of the baby boomer generation who had used mobile banking applications. 
A questionnaire was used for the purposes of data collection. The majority of the 
respondents were female, married, held a Bachelor’s degree, worked as employees at 
private companies and hade an average monthly income of 40,001 Baht. The majority of 
the service users gave importance towards technology acceptance model (TAM) in 
terms of Perceived Usefulness (PU) at a good level and in terms of Perceived Ease of 
Use (PEOU) at a moderate level. The consumer buying decision process in terms of 
problem recognition, evaluation of the alternatives, purchase decisions and post 
purchasing behavior at a good level and in terms of information searching at a moderate 
level.Service users with different genders,occupation,educational levels,average 
monthly income and status had different service usage decisions on mobile banking 
applications at a statistically significant level of 0.01 and TAM consists of PU and PEOU. 
This is related to service usage decisions on mobile banking applications of the top five 
banks for the baby boomer generation at a statistically significant level of 0.01 and an 
indication that the relationship was highly significant. 

 
Keyword : Service Usage Decisions, Mobile Banking Applications, Top Five Banks, 
Baby Boomer Generation 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความอนเุคราะห์อยา่งดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธิตินนัธุ์ ชาญโกศล อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ  ใน
การท าวิจยั ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ซึ่งผู้วิจยั  ขอ
กราบ ขอบพระคณุในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.วสนัต์ 
สกลุกิจกาญจน์ ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเคร่ืองมือในการ
วิจัยให้สมบูรณ์  ซึ่งผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน  ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบบันีต้ัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทกุท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ความชว่ยเหลือตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยัอีกทัง้ให้
ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว ท่ีได้ให้ความรัก ความเข้าใจ 
เลีย้งดแูละอบรมสัง่สอน ปลูกฝังความดีงามด้วยความรักตัง้แต่เล็กจนโต และมอบโอกาสทางการ
ศกึษาเป็นวิชาความรู้ ท าให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จในการด าเนินการท าสารนิพนธ์  และการศึกษา
ระดบับณัฑิตในครัง้นี ้

ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ท า
ให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

สุดท้ายนีข้อขอบคุณมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนๆ  MBA รุ่น 18 สาขาวิชาการจัดการ ท่ีได้มี
โอกาสมาศึกษาต่อร่วมกัน  และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ตลอดจนผู้ มีส่วนร่วมท่ีท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  คณุงามความดีและผลจากความ
มุง่มัน่อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบันี ้ข้าพเจ้าขอน้อมบชูาคณุบดิามารดาและบรูพาอาจารย์ทกุทา่นท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาอบรมสั่งสอน และผู้ มีพระคุณทุกท่านท่ีไม่อาจกล่าวได้หมด ณ  ท่ีนี  ้ผู้ วิจัย
ซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบส่ือสารแบบไร้สาย ท าให้มีการน าเอาเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างและให้บริการทางการเงินด้านตา่งๆ เพ่ือรองรับรูปแบบการใช้
ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป จะเห็นได้ว่าหลายปีท่ีผ่านมา ผู้ ท่ีคิดค้นและพัฒนา
บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ มีจ านวนเพิ่มขึน้ในหลากหลายด้าน โดยได้รับแรงขับเคล่ือนท่ี
ส าคัญจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน  ส่ือสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Big data) ในช่วงท่ีผ่านมานัน้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ทัง้สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรม การพัฒนา
บริการการช าระเงินค่าสินค้าและบริการหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือ เป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่งท่ีประเทศตา่ง ๆ ให้ความส าคญัและเร่งพฒันา
เพ่ือน าพาประเทศไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society or Cashless economy) คือแนวคิด
สงัคมเศรษฐกิจท่ีปราศจากเงินสดเป็นตวัขบัเคล่ือน โดยมองว่าความส าคญัของเงินสดท่ีจบัต้องได้
จะลดน้อยลง และถกูแทนท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ในการท าธุรกรรมทางการ
เงินแทน โดยท่ีผู้บริโภคสามารถช าระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ไมจ่ าเป็นต้องพกพาเงินสดและมี
ภาระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงินลดลงท าให้การท าธุรกรรมทางการเงิน ในรูปแบบ
ดิจิตอล เช่น Mobile banking และ Internet banking เติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามาแทนท่ีการ
ท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร เน่ืองจากธุรกรรมในสาขาส่วนใหญ่ประมาณ 70% เป็นธุรกรรม
ฝาก ถอน โอนเงิน และช าระเงิน ซึง่ปัจจบุนัธุรกรรม ดงักล่าวสามารถท าผา่นดจิิตอลแบงกิง้ ได้โดย
ไม่ต้องไปท่ีสาขาของธนาคาร โดยผู้ ให้บริการมีทัง้ท่ีเป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร รวมทัง้ธุรกิจ 
FinTech ท าให้บทบาทของสาขาธนาคารอาจเปล่ียนไป โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือบทบาท
ไปท าธุรกรรมในด้านการให้ค าปรึกษาการลงทุน หรือบริการสินเช่ือ และบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถ
ท าผา่นดจิิตอลแบงก์กิง้ได้สง่ผลให้แนวโน้มการขยายสาขาของธนาคารมีการชะลอตวั 
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ภาพประกอบ 1 จ านวนบญัชีท่ีใช้บริการ Mobile banking และ Internet banking 
 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile 
banking และ Internet banking. 

 
จ านวนบญัชีท่ีใช้บริการ Mobile banking ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ (50.00%) เม่ือเทียบกบั

สิน้ปี 2558 ในขณะท่ีจ านวนบญัชีท่ีใช้บริการ Internet banking ณ สิน้ปี 2559 เพิ่มขึน้ (26.89%) 
เม่ือเทียบกับ สิน้ปี 2558 แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการผ่าน Mobile banking มีแนวโน้มเติบโตสูง
กวา่การใช้บริการผา่น Internet banking 

ศุภนีวรรณ จูตระกูล (2560)  บทบาทของธนาคารต่อไปจะเป็นการพัฒนา  Digital 
solutions ตา่งๆ ให้เป็นได้มากกว่าผู้ ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินเหมือนเช่นในปัจจบุนั  เช่น โอน
เงิน จ่ายบิล เติมเงิน โอนเงินเดือน และธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ โดยจะเน้นการพฒันาเทคโนโลยี
ตา่งๆ อย่างต่อเน่ืองโมบายแบงก์กิง้ของธนาคารกสิกรไทยเร่ิมพฒันาเป็นรายแรกๆ เม่ือ 10 กว่าปี
ก่อนและบุก เบิ กพัฒ นาเทคโนโล ยีต่างๆ  มาโดยตลอดจนกลายเป็นแอพพลิ เคชั่น  K 
PLUS  ประกอบกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคเร่ิมเปิดรับหนัมาทดลองใช้บริการท าให้ K PLUS เติบโต
อย่างรวดเร็ว ได้รับการยอมรับจากลกูค้าถึงความสะดวกสบายและปลอดภยั ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั
คือ พฒันาการของโมบายแบงก์กิง้ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัตอบรับกบักระแส “ดิจิทลั โมบิลิตี”้ 
(Digital mobility) ไลฟ์สไตล์ของลกูค้าท่ีไม่อยูน่ิ่งและต้องการความสะดวกสบาย และจดัการทกุสิ่ง
ได้ด้วยตนเองผา่นสมาร์ทโฟน และอปุกรณ์ดจิิทลัตา่งๆ เพ่ือให้ลกูค้าได้สามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินได้สะดวก และรวดเร็ว ในทกุเร่ืองท่ีต้องการ ทกุท่ี และทกุเวลา 

จากบทบาทของธนาคารท่ีเปล่ียนไปท าให้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต้องเปล่ียน
ตามฉะนัน้กลุ่มจ านวนผู้ ใช้งานแอพพลิเคชัน่จึงมีแนวโน้มสูงขึน้ และรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ ใช้งาน 
(กลุ่มผู้ สูงอายุ) (ธนา เธียรอัจฉริยะ , 2561) กล่าวว่าเป้าหมายท่ีจะขึน้ผู้ น าในกลุ่ม  Digital 
banking ซึ่งปัจจุบนัเป็น “เบอร์ 2” โดยท่ีผ่านมาจะเห็นความพยายามในการกระตุ้นให้มีจ านวน
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่ SCB Easy App เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองมีเปา้หมายเบือ้งต้น 8 ล้านบญัชี จาก 
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6 ล้านบัญชี โดยจะน ากลยุทธ์ “การตลาดออนไลน์” ผ่านโครงการ “SCB Easy Buddy” เพ่ือให้
ความรู้และค าแนะน าการใช้งานแก่ลกูค้าธนาคารอย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้งานท่ียงั
ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานของ Mobile banking รวมทัง้กลุ่มผู้สูงอายตุัง้แต่อายุ 50 ปีขึน้ไป ท่ีพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่กลวัหรือไม่กล้าใช้เทคโนโลยีตา่งๆ เพราะหากเข้าถึงคนกลุ่มนีไ้ด้มากขึน้โอกาสท่ี
จะได้ Users (ผู้ ใช้) เพิ่มก็จะมีมากขึน้อีก “มหาศาล” ปัจจุบนัพบว่ากลุ่มผู้ สูงอายุมากกว่า 80% 
ต้องการใช้ Mobile Banking แต่ความไม่เข้าใจและความกลัวเป็น “อุปสรรค” (Barrier) ส าคญัท่ี
ท าให้ไมย่อมใช้งาน การมีผู้ ไปให้ความรู้และแนะน าวิธีการใช้งานฟีเจอร์ตา่งๆ ภายในแอพพลิเคชัน่
จะท าให้ผู้บริโภคมัน่ใจและกล้าท่ีจะลองใช้งานได้มากขึน้ 

กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ คือคนในยุคท่ีการพัฒนาเทคโนโลยียงัไม่ทันสมัยมากนัก 
โดยพบว่ากิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ล าดับท่ี1 เป็นการค้นหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  (88.80%) ล าดับ ท่ี  2 เป็นการใช้โซเชียลมี เดีย ไม่ว่าจะเป็น Line, 
Facebook, Instagram, YouTube เพ่ือพูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดู LIVE และการคุยโทรศัพท์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น (77.90%) ล าดบัท่ี 3 เป็นการรับ-ส่งอีเมล์ (73.90%) ล าดบัท่ี 4 เป็นการซือ้สินค้า/
บริการทางออนไลน์ (34.8%) และล าดบัท่ี 5 เป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน, ช าระคา่
สินค้าและบริการ, ช าระคา่บตัรเครดติ, สอบถามยอดเงินในบญัชี (34.4%) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 กิจกรรมออนไลน์ กลุม่เจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 
 

ท่ีมา : รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. (2560). 
 

จากข้อมลูท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ เพ่ือ
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เกิดประโยชน์ต่อฐานลูกค้ากลุ่มผู้ สูงอายุผนวกกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้  ท่ี
ขยายตวัเพิ่มขึน้ และเป็นโอกาสทางธุรกิจเห็นชอ่งวา่งทางการตลาดของกลุม่ผู้สงูอายุมีแนวโน้มว่า
เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีความส าคญัรวมถึงอีกหลายธุรกิจต้องเร่งปรับกลยุทธ์รับกับโอกาสท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า

ของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ 

2. เพ่ือศกึษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางด้านการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

  
ความส าคัญของงานวิจัย 

การวิจัยครัง้นีท้ าให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้  5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

1. ท าให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถน าข้อมูลปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ ไปประยุกต์ใช้และ
ปรับกลยทุธ์ของภาคธุรกิจได้ในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

2. ท าให้ภาคธุรกิจเห็นชอ่งวา่งทางการตลาดของกลุม่ผู้สงูอายุเป็นโอกาสในการสร้าง
มลูคา่เพิ่มขึน้ในอนาคตของการขยายตวัรูปแบบบริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

3. ท าให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์น าข้อมูลไปพัฒนาการบริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ให้ง่ายตอ่การใช้งานเพื่อเพิ่มฐานลกูค้าของกลุม่เจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

4. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีท าการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงในการน าข้อมลูท่ี
ได้จากการวิจยัไปศกึษาตอ่ในอนาคต 
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ขอบเขตในการท าวิจัย 
การศึกษาวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือประชากรชาวไทยท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในชว่งปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489-2507 ปัจจบุนั
คนกลุ่มนีมี้อายรุะหวา่ง 50-68 ปี โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากจ านวนผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ จ านวน 22,000,000 คน  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 จ านวนผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
 

ท่ีมา : Google Play Store. (2561). Installs Application Banking. 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้ ใช้บริการชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม

เมอร์ ท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณด้วยสูตรของ (Taro Yamane, 1970) โดยมีการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 

โดยท่ี   n  =    
N

1+N𝑒2 

เม่ือ     n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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     N   แทน  ขนาดของประชากร 
     e   แทน  คา่ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
          แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้

n         =               
N

1+N𝑒2 
 

n         =     
22,000,000

1+22,000,000(0.05)2 

n         =          400   คน 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 
 

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยเลือก

เก็บข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง ผู้ ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ชาวไทยและอาศยัอยู่ในประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลจากรายช่ือ ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบการเงินในประเทศ 
(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยแบ่งโควตากลุ่ม
ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี ้

 
ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (n) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

รวม 400 ชดุ 
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ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตาม
ความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู   : ระหว่างเดอืน สงิหาคม – ตุลาคม 2561 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
การศกึษาวิจยันี ้มีการทดสอบสมมติฐานวิจยั ซึ่งประกอบด้วยตวัแปรต้น (Independent 

Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงันี ้
1. ตวัแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ  

1.1.1.1 เพศชาย 
1.1.1.2 เพศหญิง 

1.1.2 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.2.1 มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ 
1.1.2.2 อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 
1.1.2.3 ปริญญาตรี 
1.1.2.4 ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 

1.1.3 อาชีพ 
1.1.3.1 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.3.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.3.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ 
1.1.3.4 รับจ้าง 
1.1.3.5 เกษียณ 

1.1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.4.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
1.1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.4.4 30,001 – 40,000 บาท 
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1.1.4.5 40,001 บาทขึน้ไป 
1.1.5 สถานภาพ 

1.1.5.1 โสด 
1.1.5.2 สมรส  
1.1.5.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

1.2 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
1.2.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2.2 ด้านการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์  
 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ 

2. เจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร์ หรือบางครัง้อาจเรียกว่า Generation B เป็นกลุ่มคนท่ี
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนีมี้อายุ
ระหวา่ง 50-68 ปี 

3. แอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ โดยทกุๆ ธุรกรรมทางการเงินท่ีท าผ่านแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ มีความ
แมน่ย าและเหมือนกนักบัการท าธุรกรรมผา่นตู้  ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร 

4. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การท าความเข้าใจในเทคโนโลยีและการยอมรับ
ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวนั  

5. การรับรู้ประโยชน์ที่ ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness 
หรือ PU) หมายถึง ระดบัความเช่ือของบคุคลตอ่การใช้เทคโนโลยีนัน้ ๆ ว่าชว่ยเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างานของตนเองได้ 

6. การรับ รู้ว่าเป็นระบบที่ ง่ายต่อการใช้งาน  (Perceived Ease of Use หรือ 
PEOU) หมายถึง ระดบัความเช่ือของบุคคลท่ีคาดหวงัต่อการใช้เทคโนโลยีนัน้ ๆ ว่าการใช้งานไม่
ต้องการความพยายามในการใช้งาน ใช้งานง่าย 
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7. การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้  หมายถึง การท่ีบุคคลได้
พิจารณาหรือลงมือกระท าอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนและด าเนินตอ่เน่ืองจนกระทัง้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการ โดยจะตระหนกักบัปัญหาหรือความต้องการตามล าดบั 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

7.1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคลระลึกถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็น
สภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของการใช้บริการท่ีเกิดขึน้กับตนเอง จึง
ก่อให้เกิดความต้องการ 

7.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือเกิดปัญหาผู้ ใช้บริการต้อง แสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ 

7.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผู้ ใช้บริการได้ข้อมูลจาก
ขัน้ตอนท่ี 2 แล้วจะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ 

7.4 การตัดสินใจ (Purchase Decision) คือการใช้บริการ หลังจากการประเมิน
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นทางเลือกแล้ว ตดัสินใจใช้บริการ 

7.5 พฤติกรรมหลังการใช้บริการ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการใช้
บริการแล้วผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการซึง่อาจจะได้รับความพอใจหรือไมพ่อใจก็
ได้ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีตา่ง ๆ ของบริการท่ีท าให้เกิดการซือ้ซ า้หรืออาจมีการแนะน า
ให้ผู้ อ่ืน 

8. ธนาคารชัน้น า หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบการเงินใน
ประเทศ (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกร
ไทยจ ากดั (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ในการท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ มีกรอบแนวคดิ ดงันี ้
 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
3. อาชีพ 
4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
5. สถานภาพ 

 
การยอมรับเทคโนโลยี  
1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ด้านการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่าย
ตอ่การใช้งาน 

 
 
 

 

การตดัสินใจใช้บริการ 
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่  

เบบีบ้มูเมอร์ 
 
 
  1. การรับรู้ปัญหา 
  2. การค้นหาข้อมลู 
  3. การประเมินทางเลือก 
  4. การตดัสินใจ 
  5. พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานะภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้าย ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อ
การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้  



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ โดยอาศยัพืน้ฐานทฤษฎีแนวคิดและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาของงานวิจัยนี  ้เพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินงานวิจัย ผู้ วิจัยได้
ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีและแนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 
2. ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัเจเนอร์เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 
3. ทฤษฎีและแนวคดิการยอมรับเทคโนโลยี 
4. ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
5. ข้อมลูเก่ียวกบัธนาคารชัน้น า 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ (Demography) มีรากศัพท์มาจาก Demo หมายถึง People คือ

ประชากรหรือประชาชน Graphy หมายถึง writing up, description หรือ study คือการศกึษาหรือ
ศาสตร์ประชากรศาสตร์ หมายถึง เป็นการศกึษาเชิงปริมาณเก่ียวกบัประชากรโดยใช้ข้อมลูจากส า
มะโนประชากร (Census) เพ่ือศกึษาจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร การวิเคราะห์
ทางประชากรในเร่ืองของขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวของประชากรและการเปล่ียนแปลง
ประชากร 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เชิงสถิติและการพรรณนาลักษณะของกลุ่ม
ประชากรด้านการกระจาย สถิติอายุ เพศ และสถานภาพทางการพลเมือง ในขณะใดขณะหนึ่ง 
หรือชว่งระยะเวลาหนึง่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2524) 

อดลุย์  จาตรุงคกลุ (2550) กลา่ววา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ รวมถึง อาย ุเพศ วงจรชีวิต
ครอบครัว การศกึษาและรายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัตอ่นกัการตลาดเพราะมนั
เก่ียวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทัง้หลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชี ใ้ห้ เห็ นถึ งการเกิดขึ น้ ของตลาดใหม่  และตลาดอ่ืนก็จะลดความส าคัญ ลง ลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์มีดงันี ้
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1. อายุ (Age) นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญในการเปล่ียนแปลงของ
ประชากรในเร่ืองของอายดุ้วย 

2. เพศ (Sex) จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ 
นักการตลาดต้องค านึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ ชายเป็นผู้ ตัดสินใจซือ้ 
นอกจากนัน้บทบาทของสตรีและบรุุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว (Marital Status) ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัว
เป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน 
ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได้  (Education and Income) นักการตลาดต้องสนใจใน
แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจากรายได้มีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า เน่ืองจากผู้ มีการศกึษาสงูจะมี
อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) อธิบายถึงคณุสมบตัิเฉพาะของบุคคล ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละ
คน คุณสมบตัิเหล่านีมี้อิทธิพลต่อผู้ รับสารในการท าการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการส่ือสารใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ กนันัน้ จ านวนของผู้ รับสารก็มีปริมาณแตกตา่งกนัด้วยการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีมี
จ านวนน้อยคนนัน้มกัไม่คอ่ยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีมีจ านวนมาก 
เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจ านวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารได้ทุกคน แต่ในการ
วิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไมส่ามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารแตล่ะคนได้ นอกจากนีผู้้ส่งสารยงัไม่รู้จกั
ผู้ รับสารแต่ละคนด้วย ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวน
มากคือ  การจ าแนกผู้ รับสารออกเป็นกลุ่ ม  ๆ  ตามลักษณ ะประชากร (Demographic 
Characteristics) ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพการสมรสทางสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา 
ศาสนา สถานภาพการสมรส เป็นต้น ซึ่งคณุสมบตัิเหล่านีล้้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้การตีความ 
และเข้าใจการส่ือสารทัง้สิน้ (กิตมิา สรุสนธิ, 2541) 

1. เพศ (Sex) หญิงชายท่ีมีความแตกต่างกันทัง้ด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจ อารมณ์ จากงานวิจยัทางด้านจิตวิทยาทัง้หลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมาก
ในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนะคติ ทัง้นีเ้พราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนทัง้สอนเพศไว้แตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษย์ เน่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ือง
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ต่าง ๆ ของบุคคล ดังค ากล่าวท่ีว่าผู้ ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองบ่งชีห้รือแสดง
ความคดิความเช่ือลกัษณะการโต้ตอบตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ของบคุคล คนเราโดยทัว่ไปเม่ือ
อายุเพิ่มขึน้ประสบการณ์สูงขึน้ ความฉลาดรอบครอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิดและสิ่งท่ีสนใจก็
เปล่ียนแปลงไปด้วย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อผู้ รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกัน ในยุคสมัยท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ี
แตกตา่งกันจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อดุมการณ์ และความต้องการท่ีแตกตา่งกนั คนทัว่ ๆ ไปมกั
สนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการท่ี
แสดงหรือบง่ชีถ้ึงพืน้ฐานการศกึษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนั
ท่ีอบรมกล่อมเกลาให้บุคคลมีบคุลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกัน ทางด้านครูผู้สอนก็มีอิทธิพล
ตอ่ความคิดของผู้ เรียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตนให้แก่ผู้ เรียน ดงันัน้การศกึษาจึง
เป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้ รับ 

4. สถานภาพการสมรสทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อัน
ได้แก่ เชือ้ชาติและชาติพันธุ์  ถ่ินฐาน ภูมิล าเนา พืน้ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะ
ทางการเงินปัจจัยเหล่านีมี้อิทธิพลอย่างส าคัญต่อผู้ รับ ซึ่งในการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้
ชีใ้ห้เห็นว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับ
สารท่ีมีต่อผู้ส่งสารและสารสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกัน มี
ประสบการณ์ท่ีตา่งกนั มีทศันคต ิคา่นิยม และเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งของผู้ รับสารท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัผู้ รับสาร ทัง้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับคนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตคนตลอดทัง้ชีวิต Childs (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ได้สรุปถึง
อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านศีลธรรม คณุธรรม ความเช่ือทางจรรยาของ
บคุคล ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

Philip and Keller (2009) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Personal factor influencing consumer behavior) การตัดสินใจของผู้ ซื อ้ได้ รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะสว่นบคุคลทางด้านตา่งๆ ดงันี ้



  15 

1. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ี
แตกตา่งกนัโดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุ อาทิ เช่น การบริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
เป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อาจะมีผลตอ่การใช้บริการของกลุม่สงูวยั เป็นต้น 

2. เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้ บริโภคได้ โดยดูเพศของ
ผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ 
เพราะปัจจบุนันีต้วัแปรด้านเพศส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างมาก โดย
เพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน  
ฉะนัน้เพศท่ีแตกต่างกันแสดงถึงพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ ในด้าน
ธุรกรรมทางการเงิน ท่ีแตกต่างกัน อาทิ เช่น เพศชายใช้บริการด้านการลงทุน และเพศหญิงใช้
บริการด้านการโอนเงิน เพ่ือซือ้สินค้าออนไลน์ เป็นต้น 

3. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่ง
การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั โดยสมัพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของ
แต่ละบุคคล อาทิ เช่น การใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ อาจเกิดขึน้จากบุคคลภายใน
ครอบครัวท่ีคอยให้ค าแนะน า และเกิดการตดัสินใจใช้บริการ เป็นต้น 

4. อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลท าให้มีความต้องการ
สินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน อาทิ เช่น ในบางอาชีพจ าเป็นต้องใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ เพ่ือตอบสนองความต้องการส าหรับผู้ ท่ีไม่มีเวลาไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร เช่น 
แม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น ดงันัน้นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทนัน้เป็นท่ี
ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพ่ือจะจัดเตรียมสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่บคุคลนัน้อยา่งเหมาะสม  

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ (Economic Circumstances or Income) จะ
มีผลกระทบโดยตรงตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย รายได้ การออม อ านาจการ
ซือ้และทัศนคติเก่ียวกับการใช้จ่าย อาทิ เช่นผู้ ท่ีมีรายได้มากพอ และมีการออมการลงทุน มี
ทัศนคติทันสมัยการใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยในการอ านวยความ
สะดวกสบายด้านการลงทนุ การเช็คเงินออม เป็นต้น ดงันัน้นกัการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของ
รายได้สว่นบคุคล เน่ืองจากรายได้จะมีผลตอ่อ านาจการซือ้สินค้าและบริการสงู 
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6. การศึกษา (Education) ผู้ มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาน้อย และมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีมีคณุภาพมากกวา่ รวมถึงมีโอกาสและทางเลือกท่ีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาน้อยอีกด้วย  

7. รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลซึ่ง
เก่ียวข้องกับกิจกรรม (Activities) ท่ีเขาท าสิ่งท่ีเขาสนใจ (Interests) และความคิดเห็นของเขา 
(Opinions) รูปแบบการด ารงชีวิตนัน้ขึน้อยู่กับวฒันธรรมย่อย ชัน้สงัคม หรือกลุ่มอาชีพของแต่ละ
บุคคลท่ีแตกต่างกัน อาทิ เช่น ไลฟ์สไตล์ของผู้ ใช้บริการเปล่ียนไปบวกกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและระบบส่ือสารแบบไร้สาย ท าให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหมม่าประยกุต์ใช้ในการ
สร้างและให้บริการทางการเงินในรูปแบบแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ตอบ
โจทย์รูปแบบการด ารงชีวิตท่ีทนัสมยัในยคุปัจจบุนั อีกด้วย 

จากทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ผู้ วิจยัอาจสรุปนิยามข้างต้นได้ว่า ลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะท่ีหมายถึงการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกับโครงสร้างและ
พฤติกรรมของการแสดงออกในแต่ละบุคคล มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางการสมรส ดงันัน้ในเร่ือง
การด าเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการและทางการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านธนาคาร
พาณิชย์และด้านอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องน าแนวทางด้านประชากรศาสตร์มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกุลยุทธ์ของภาคธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้สินค้าและบริการ อีกทัง้ปัจจุบนัการขยายตวัของรูปแบบบริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้มีแนวโน้มสูงขึน้ เกิดเป็นช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นโอกาสในการ
สร้างฐานลกูค้าและมลูคา่ของรายได้ อีกด้วย 

 
2.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเจเนอร์เรช่ันเบบี ้บูมเมอร์  
แนวคิดเก่ียวกับเจเนอร์เรช่ัน 

เจเนอร์เรชัน่ หมายถึง ผู้ มีประสบการณ์จากเหตกุารณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้ายกัน ใน
ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีคล้ายกัน (Glass,  2007) เน่ืองจากกลุ่มคนท่ี
เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันและถูกปลูกฝังความคิด ความเช่ือท่ีเหมือนกัน ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่พฤติกรรมแตกตา่งจากกลุม่อีกรุ่นอย่างเห็นได้ชดั (Billingham,  2007) ตามแนวความคิด
ของ (Andrew Shoaff,  2013) ปรับปรุงมาจากเกณ ฑ์การจัดกลุ่มตามแนวความคิดของ 
(Mannheim, 1952) โดยแบง่กลุ่มเจอเนอร์เรชัน่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มก่อนสงครามโลก กลุ่มเบ
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บีบู้มเมอร์ กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งในการวิจัยครัง้นีท้างผู้ วิจัยจะ
ท าการศกึษากลุม่เจอเนอร์เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ เน่ืองจากปัจจบุนักลุม่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีก าลงั
ทรัพย์สูงและมีแนวโน้มสูงขึน้เร่ือย ๆ เป็นโอกาสทางธุรกิจเห็นช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มเจ
เนอร์เรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ (ภสัสราณฐั รวยธนาสมบตั,ิ 2558) 

 
ความหมายของเจเนอเรช่ันเบบี ้บูมเมอร์ 

เจเนอเรชั่นเบบี  ้บูมเมอร์ (Generation Baby Boomers) หรือบางครัง้อาจเรียกว่า 
Generation B เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 
(William & Page. 2010; Van den Bergh & Behrer. 2011 & Miller & Washington. 2012) เป็น
กลุม่คนท่ีมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา (ชนกพร ไพศาลพานิช, 2554) ในขณะ
นัน้เป็นชว่งเวลาท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟืน้ฟูและขยายตวัภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จงึท าให้ เกิด
การจ้างงานอย่างเต็มท่ี และเป็นช่วงท่ีส่งเสริมให้มีการเพิ่มจ านวนประชากรมากขึน้เพ่ือรองรับ 
เศรษฐกิจและก าลงัคนในการพฒันาประเทศ จากท่ีได้กล่าวมานีจ้ึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเจเนอ
เรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์เป็นกลุ่มคนท่ีมีประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุในโลก อีกทัง้ยงัเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงั
ทรัพย์ สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจได้ โดยในปัจจบุนัคนกลุม่นีมี้อายรุะหว่าง 50-68 ปี 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร์ 

จากประสบการณ์และการศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้ม
เมอร์ท าให้มีการรวบรวมลกัษณะเดน่ ท่ีส าคญัของกลุ่มวยันี ้โดยมีลกัษณะ คล้าย ๆ กนั 7 ประการ 
(โกวิท วงศ์สรุวฒัน์, 2552) 

1. อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ เจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์เกิดมาในช่วงภาวะภายหลัง
สงคราม และมีอตัราการขยายตวั ทางประชากรสงู ซึ่งเป็นยคุสมยัท่ีอยูใ่นชว่งภาวะล าบากช่วงหนึ่ง
ประชากรกลุม่เจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์เติบโตขึน้มาด้วยการรับรู้ความยากล าบากของพ่อแมจ่ึงเป็น
คนท่ีมีชีวิตเพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์กติกา อดทน ให้ความส าคญัแก่ผลงานแม้ว่าจะต้องใช้
เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ให้คุณค่ากับ การท างานหนกัเพ่ือ
สร้างเนือ้สร้างตวั จึงทุ่มเทกับ การท างานและองค์กรมาก รวมไปถึงให้ความส าคญัแก่ครอบครัว
รองลงมาจากอาชีพการงานอีกทัง้คน กลุ่มนีจ้ะไม่เปล่ียนงานบ่อยเน่ืองจากมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรสงู เจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์จงึมีบคุลิกผสมผสาน ออกมาแบบอนุรักษ์นิยมกึ่งทนัสมยัแตจ่ะ
มีน า้หนกัไปทางใดมากกวา่กนั ขึน้อยูก่บัวา่ใครจะผา่นชว่งยคุใดมามากกว่ากนั 
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2. เช่ือม่ันในตัวเอง ความเช่ือมัน่ในตวัเองของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ มาจากการ
ท่ีคนวยันีผ้า่นเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มาหลากหลายและมากมาย ทัง้การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนมีส่วนให้คนวยันีมี้ความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง และสามารถ
ตดัสินใจด าเนินการวางแผนท่ีจะท าในสิ่งต่าง ๆ ได้โดยเด็ดขาดและจริงจัง เพราะเช่ื อว่าตนเอง
สามารถเปล่ียนแปลงทกุอยา่งได้ และก าหนดให้ทกุอยา่งเป็นไปอยา่งท่ีต้องการได้โดยง่าย 

3. มีประสบการณ์ สูง  จากท่ีกล่าวไปว่า คนกลุ่ม นี ผ้่านช่วงเวลาท่ีพบเจอ
ประสบการณ์การท างาน และการด าเนินชีวิตมามากมายในแต่ละช่วงยุคและสมยัท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วเหล่านีล้้วนท าให้เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ มีประสบการณ์สูง 
มากกว่าจะคิดว่าตนเองแก่ตวั หรือท าอะไรไม่ได้ ซึ่งนีก็้เป็นสาเหตท่ีุไปเสริมคนกลุ่มนีว้่ามีความ
เช่ือมัน่ในตนเองสงูตามไปด้วย 

4. รักครอบครัว จุดเด่นของคนกลุ่มวยันี ้คือการเกิดมาในครอบครัวใหญ่และเป็น
ครอบครัวแบบขยาย โดยจากยคุท่ีมีการส่งเสริมให้มีการขยายประชากรจนเกิดกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบ
บีบู้มเมอร์ ขึน้มามากท าให้คนกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์เกิดและเติบโตมาในครอบครัวขนาด
ใหญ่ อยู่กับพ่อแม่พ่ีน้องจ านวนมากถูกอบรมเลีย้งดู และเติบโตมาพร้อม ๆ กัน เหล่านี ล้้วน
ประกอบสร้างความรักและความผกูพนัให้กบัพวกเขา กับการอยู่ในครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งแม้ว่า
ในปัจจุบนัสงัคมจะเปล่ียนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเด่ียวขนาดเล็กลงคนกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบ
บีบู้มเมอร์ ยงัคงมีความรู้สึกผูกพนั และรักครอบครัวอยู่เช่นเดิม ทัง้ยงัมีความต้องการและโหยหา
ความรักและการมาอยูร่วมกนัของรุ่นลกู ๆ ของตนด้วย 

5. ต้องการให้ตนเองดูดี นอกจากรักครอบครัวแล้วเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ยงัรัก
ตวัเอง และต้องการดแูลตวัเองให้ดดีูอยู่เสมอคนในกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์จึงมีอีกช่ือว่ากลุ่ม 
“Young at Heart” กล่าวคือ มีหัวใจท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ  โดยมีความพยายามในการดูแล
ตวัเอง ออกก าลงักาย แตง่กายให้ดสูุภาพเรียบร้อย และนิยม เข้าสงัคมท่ีเพิ่มความรู้สึกภูมิใจและ
คณุคา่ทางจิตใจให้ตนเอง อาทิการเข้ากลุ่มออกก าลงักาย การร่วม เป็นผู้ช่วยเหลือให้กับสมาคม
ตา่ง ๆ 

6. ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้ว่าจะอยู่ในยุคท่ีค่อนข้างวุ่นวาย แต่คนกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบ
บีบู้มเมอร์ชอบใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน กล่าวคือ จะชอบเลือกท ากิจกรรมท่ีไม่สร้างความ
ยุง่ยาก หรือมีกระบวนการซบัซ้อนมากนกัเพ่ือลดเวลาและ ขัน้ตอนตา่ง ๆ ลง 

7. ทรงอิทธิพลทางความคิด เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีผ่านระยะเวลาแต่ละยุคสมัยมา
พอสมควร และมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมาคอ่นข้างหลากหลาย ปัจจบุนัประชากรกลุม่เจ
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เนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและอยู่เบือ้งหลงัการตดัสินใจ
กระท าการตา่ง ๆ ของคนเจเนอเรชัน่อ่ืนอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า เจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ มีอิทธิพลตอ่
คน กลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ทางธุรกิจและอาชีพด้านตา่ง ๆ มากมาย 
นอกจากนีย้งัเป็นผู้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกั ๆ ภายในประเทศอีกด้วย 

จากทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัเจเนอร์เรชัน่เบบี ้บมูเมอร์ ผู้วิจยัสามารถสรุปดงันี ้กลุม่เจ
เนอร์เรชัน่เบบี ้บมูเมอร์ คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489-
2507 ซึ่งปัจจบุนัคนกลุ่มนีมี้อายรุะหว่าง 50-68 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุในโลก อีกทัง้ยงั
เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัทรัพย์ สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัภายในประเทศ โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ มีบุคลิกผสมผสาน ออกมาแบบอนุรักษ์นิยมกึ่งทนัสมยั มีความ
เช่ือมั่นในตวัเองสูงและมีประสบการณ์ท างาน จุดเด่นของกลุ่ม เจเนอร์เรชั่นเบบี ้บูมเมอร์ คือรัก
ครอบครัวและเกิดมาจากครอบครัวขนาดใหญ่มีความรักความผกูพนัใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซ้อน
และคนกลุ่มนีม้ักเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและอยู่เบือ้งหลงัการตดัสินใจกระท าการต่าง ๆ 
โดยผู้ ประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือนักวางแผนทางการตลาดควรเล็งเห็นช่องว่างทาง
การตลาดของกลุ่มนี ้เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีความส าคญัรวมถึงอีกหลายธุรกิจต้องเร่งปรับกลยุทธ์รับ
กบัโอกาสท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 
 
3.ทฤษฎีและแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 
ความหมายและนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี 

สิงหะ ฉวีสุข and สุนันทา วงศ์จตุภัทร (2555) กล่าวว่าการยอมรับเทคโนโลยีเป็นการ
อธิบายถึงวิธีการและเหตผุลของแตล่ะบคุคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมเ่พ่ือพยากรณ์
พฤติกรรมบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน าไปสู่การให้ค าอธิบายและสร้างความ
เข้าใจในอิทธิพลของปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี 

Camarero, Antón, and Rodríguez (2013 )กล่าวว่าการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นการ
อธิบายถึงการยอมรับและตัง้ใจใช้เทคโนโลยีใหม่ของบคุคล ซึ่งเกิดจากบุคคลรับรู้ถึงความง่ายใน 
การใช้งานและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีใหม่โดยบุคคลสามารถเรียนรู้การใช้
งาน เทคโนโลยีใหมไ่ด้ด้วยตนเอง 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยี ว่าเป็นพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ท่ีท าความเข้าใจในเทคโนโลยีและตระหนกัถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจงึตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยีนัน้ไปประยกุต์ใช้ 
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Venkatesh, Morris, and Davis (2003) ได้เสนอทฤษฎีท่ีสร้างขึน้จากงานวิจัยต่างๆ ท่ี
ผา่นมาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการ
ใช้เทคโนโลยีของผู้ ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรมจ านวนทัง้สิน้ 8 
ทฤษฎีคือ 

1. ทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการเช่ือมโยงระหว่างความเช่ือและทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
(Theory of Reasoned Action: TRA) 

2. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเป็นตวัวดัความส าเร็จของการพฒันาการ
ใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

3. ทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการวิจัยในเร่ืองเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือใช้สนบัสนุนแรงจูงใจท่ีใช้
อธิบายถึงการแสดงพฤตกิรรม (Motivational Model: MM) 

4. ทฤษฎีท่ีศกึษาทางด้านพฤติกรรมซึ่งได้รับการพฒันาและขยายมาจากทฤษฎีTRA 
(Theory of Planned Behavior: TPB) 

5. ทฤษฎีท่ีผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพ่ือใช้ส าหรับทดสอบการวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับปัจจัยประสบการณ์การใช้ระบบว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม ่

6. ทฤษฎีท่ีใช้วดัการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ท านายเก่ียวกบัการยอมรับและ
การใช้ เทคโนโลยีของแตล่ะบคุคล (Model of PC Utilization: MPCU) 

7. ทฤษฎีพืน้ฐานทางสังคมท่ีใช้ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของปัจจัยท่ีใช้
อธิบายถึง นวตักรรมและใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมในองค์กร (Innovation Diffusion 
Theory: IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI) 

8. ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนษุย์ท่ีพบว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นัน้เกิด
จากอิทธิพล จากสิ่งแวดล้อมปัจจัยส่วนบุคคล และคุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว (Social 
Cognitive Theory: SCT) 

 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis. 1989) ถกูพฒันามาจากทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และFishbein (Ajzen & Fishbein, 1972)
เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายเก่ียวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของผู้ ใช้งาน โดยเสนอว่าเม่ือ
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ผู้ ใช้งานได้รับการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกับ
พฤตกิรรมท่ีเจตนาหรือตัง้ใจใช้ (Behavioral intention to use) ขึน้กบัการรับรู้ 2 เร่ือง คือ 

1. การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness หรือ 
PU) ระดบัความเช่ือของบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนัน้ ๆ ว่าช่วยเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน
ของตนเองได้ 

2. การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) 
ระดับความเช่ือของบุคคลท่ีคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีนัน้ ๆ ว่าการใช้งานไม่ต้องการความ
พยายามในการใช้งาน ใช้งานง่าย 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
 

ท่ี ม า  : Venkatesh, Morris, & Davis. (2003). User Acceptance of Information 
Technology: Toward a Unified View: MIS Quarterly. 

 
แบบจ าลอง TAM แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Perceived Usefulness หรือ PU) และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use หรือ PEOU) สง่ผลตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจท่ีจะใช้และท้ายท่ีสดุท าให้เกิดการใช้งาน
ระบบท่ีแท้จริง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง ความเช่ือมัน่ในสารสนเทศ มีผลตอ่การใช้แอพพลิเคชัน่และแสดงออกตามท่ีมีทศันคติหรือ
ความเช่ือตอ่สิ่งนัน้ (องัครักษ์ มีวรรณสขุกลุ, 2553) 

จากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ท่ีกล่าวมาข้างต้นผนวกกับสิ่งท่ีผู้ วิจยัต้องการ
วิจยัคือปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคาร
ชัน้น า จึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยว่า การรับรู้ประโยชน์ ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Perceived Usefulness หรือ PU) การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of 
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Use หรือ PEOU) มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ ของเจ
เนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

 
4.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
ความหมายการตัดสินใจ 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นขัน้ตอนการตดัสินใจ
เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยมีความคาดหวังจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจหรือเป็น
กระบวนการในการเลือกรูปแบบของการปฏิบตัเิพ่ือจดัการกบัปัญหาและโอกาสท่ีเกิดขึน้  

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551) การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการของการใช้ความคิด
และการกระท าในการรับรู้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) 
ก าหนดและประเมินทางเลือกรวมถึงเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือโอกาสท่ี
เกิดขึน้  

Greenberg, Jerald and Baron, and Robert A (2003) ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
หมายถึง ขัน้ตอนการตดัสินใจเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยมีความคาดหวงัจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจและเป็นกระบวนการในการเลือกรูปแบบของการปฏิบตัิเพ่ือจัดการกับปัญหา
และโอกาสท่ีเกิดขึน้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ปัจจยัท่ีมีตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภค
แตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกันในด้านตา่ง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกตา่งกนัของลกัษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลท าให้การตัดสินใจซือ้ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกตา่งกนั ดงันัน้ นกัการตลาดจึงจ าเป็นต้องศกึษาปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่จะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมโดยแบง่ปัจจยัท่ีมีผล กระทบตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 ประการ 
ได้แก่  

1. ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดขึน้จากตวับคุคล ในด้านความคิดและการแสดงออก 
ซึง่มีพืน้ฐานมาจากสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบไปด้วย 

1.1 ความจ าเป็น ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่งเป็นจดเร่ิมต้นของความ 
ต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ  

1.2 แรงจงูใจ เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางการหรือในจิตใจขึน้เขาก็จะเกิดแรงจงูใจ
ใน การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ 
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1.3 บคุลิกภาพ เป็นลกัษณะนิสยัโดยรวมของบคุคลท่ีพฒันาขึน้มาจาก ความคิด 
ความเช่ือ อปุนิสยั และสิ่งจงใจตา่ง ๆ  

1.4 ทัศนคติเป็นการประเมินความรู้สึกหรอความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บคุคล 

1.5 การรับรู้เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท า
ของบคุคลอ่ืน 

1.6 การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบคุคลท่ีเกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะท่ีคอ่นข้างยาวนาน 

2. ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตวับคุคลซึ่งจะมีอิทธิพล
ตอ่ความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 6 
ประการ ได้แก่ 

2.1 สภาพเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีก าหนดอ านาจซือ้ของผู้บริโภค 
2.2 ครอบครัว การเลีย้งดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมี

ความ แตกตา่งกนั 
2.3 สังคม เพ่ือการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรียกว่า กระบวนขัด

เกลา ทางสงัคม ประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต คา่นิยมของสงัคม และความเช่ือ 
2.4 วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าดีงามและยอมรบ

ปฏิบตัิมา เพ่ือให้สงัคมด าเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดีบุคคลในสงัคมเดียวกันจึงต้องยึดถือ
และปฏิบตัติาม วฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

2.5 การติดตอ่ธุรกิจ หมายถึงโอกาสท่ีผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้าหรือบริการ 
นัน้ ๆ สินค้าตวัใดท่ีผู้บริโภคได้รู้จกัและพบเห็นบอ่ย ๆก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีท่ีจะใช้
สินค้านัน้ 

2.6 สภาพแวดล้อม การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน า้หรือเชือ้เพลิง ส่งผลให้การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
เปล่ียน แปลงไปด้วยเชน่กนั 

กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่าง
กัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้ บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซือ้ท่ี คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
กระบวนการ ตดัสินใจซือ้ แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
จุดเร่ิมต้นของปัญหาเกิดขึน้เม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) 
คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีตอ่ตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของ
สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง จงึก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเตมิเต็มสว่นตา่งระหว่างสภาพอดุมคติ
กบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแตล่ะบคุคลจะมีสาเหตท่ีุแตกตา่งกันไป ซึ่งสามารถ สรุปได้ว่า 
ปัญหาของผู้บริโภคอาจเกิดขึน้จากสาเหตตุอ่ไปนี ้

1.1 สิ่งของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป เม่ือสิ่งของเดมิท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเร่ิมหมดลง จึง
เกิดความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมท่ีมีอยู่ผู้บริโภคจงึจ าเป็นต้องการหา สิ่งใหม่
มาทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหา
สายพานเดมิได้จึงต้องใช้สายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ได้มาตรฐาน ท าให้รถยนต์เกิดเสียงดงั จึงต้องไป
หาสเปรย์มาฉีดสายพานเพ่ือลดการเสียดทาน 

1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทัง้ด้านวุฒิภาวะ 
และคุณวฒุิหรือแม้กระทัง้การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลง 
ทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม้กระทงสภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและ 
ความต้องการใหม่ๆ  

1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
ครอบครัว เชน่ การแตง่งาน การมีบตุร ท าให้มีความต้องการสินค้าหรือบริการเกิดขึน้ 

1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของ 
สถานะทางการเงินทัง้ทางด้านบวกหรือด้านลบย่อมสง่ผลให้การด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลง 

1.6 ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแตล่ะวยั แตล่ะช่วง 
ชีวิต และแต่ละกลุ่มสงัคมท่ี แตกต่างกนั ดงันัน้กลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและ
การตดัสินใจของผู้บริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาด ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้ พนักงาน
หรือการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึน้ได้ 
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เม่ือผู้ บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานัน้
หรือไม่ ก็ได้หากปัญหาไม่มีความส าคญัมากนกั คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าหากปัญหาท่ีเกิดขึน้
ยังไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึน้แล้ว ปัญหานัน้ก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็น
แรงผลกัดนัให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึง่เขาจะเร่ิมหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมลูก่อน 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้อง 
แสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ จากแหลง่ข้อมลูตอ่ไปนี ้

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ี เป็นบุคคล เช่น 
ครอบครัว มิตรสหาย กลมอ้างอิง ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ ท่ีเคยใช้สินค้านัน้แล้ว 

2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได้ ณ จดุขายสินค้า 
บริษัทหรือร้านค้าท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหนา่ย หรือจากพนกังานขาย 

2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได้จากส่ือมวลชนต่าง 
ๆ เชน่ โทรทศัน์วิทยรุวมถึงการสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 

2.4 จากประสบการณ์ของผู้ บ ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่ง 
ข่าวสารท่ีได้รับจากการลองสมัผสั ตรวจสอบ การทดลองใช้ผู้บริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามใน
การ เสาะแสวงหาข้อมลูในการใช้ประกอบการตดัสินใจซือ้มากแตบ่างคนก็น้อย ทัง้นี ้อาจขึน้อยูก่บั
ปริมาณ ของข้อมูลท่ี เขามีอยู่เดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบ
เสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผู้ บริโภค ได้ข้อมูลจาก
ขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ในการ
ประเมิน ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกบัคณุสมบตัิของแต่ละสินค้า
และคดัสรรใน การท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้จากหลากหลายตราย่ีห้อให้เหลือเพียงตราย่ีห้อเดียว อาจ
ขึน้อยู่กบัความเช่ือ นิยมศรัทราในตราสินค้านัน้ ๆ หรืออาจขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ี
ผา่นมาในอดีตและ สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด้่วยทัง้นัน้มีแนวคิดในการ
พิจารณา เพ่ือชว่ย ประเมินแตล่ะทางเลือก เพ่ือให้ตดัสินใจได้ง่ายขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุสมบตัิ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าท่ีได้รับ คือ การพิจารณาถึง 
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และคณุสมบตัขิองสนค้าวา่ สามารถท าอะไรได้บ้างหรือมีความสามารถแค่
ไหน ผู้แตล่ะรายจะมองผลิตภณัฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลกัษณะตา่ง ๆ ของผลิตภณัฑ์ซึ่งผู้บริโภคจะ
มอง ลกัษณะแตกตางของลกัษณะเหล่านีว้่าเก่ียวข้องกับตนเองเพียงใดและเขาจะให้ความสนใจ
มากท่ีสดุกบัลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของเขา 
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3.2 ระ ดับ ค วาม ส า คัญ  (Degree of Importance) คื อ ก า รพิ จ า รณ าถึ ง
ความส าคญั ของคณุสมบตัิของสินค้าเป็นกับลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในระดบัแตกต่างกัน
ตามความสอดคล้องกบัความ ต้องการของเขา 

3.3 ความเช่ือถือต่อตราย่ีห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือ
ต่อ ย่ีห้อของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า ท่ีผู้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเช่ือในตราย่ีห้อขึน้ชดุหนึ่งเก่ียวกบัลกัษณะแตล่ะอยา่งของตราย่ีห้อ ซึ่ง
ความเช่ือ เก่ียวกบัตราย่ีห้อมีอิทธิพลตอ่การประเมินทางเลือกของผู้บริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินค้าแต่ 
ละย่ีห้อแค่ไหน ผู้บริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผู้บริโภคจะก าหนดคณุสมบตัิผลิตภัณฑ์ท่ี
เขา ต้องการแล้วผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการกบัคณุสมบตัิของตรา
ตา่ง ๆ 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนีเ้ป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีน า เอา
ปัจจยัส าหรับการตดัสินใจหลายตวัเช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในย่ีห้อ คณุสมบตัิของสินค้ามา 
พิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่าย่ีห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด  
ก่อนตดัสินใจซือ้ตอ่ไป 

4. การตดัสินใจซือ้ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการ
ข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือผลิตภัณฑ์
บางอย่างต้อง การข้อมลูมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบ่างผลิตภณัฑ์ผู้บริโภค
ก็ไมต้่องการข้อมลู หรือระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภค ซึง่สามารถแบง่ออกได้ตามระดบัของความพยายามในการแก้ปัญหา คือ 

4.1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในการ
ตดัสิน ในการซือ้ครัง้แรก สว่นใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสงู และการซือ้เกิดขึน้ไม่บอ่ย นาน ๆ ถึง
จะซือ้สกั ครัง้หนึ่งมกัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคยงัไม่มีความคุ้นเคย จึงต้องการศึกษารายละเอียด
ของข้อมลูมาก และใช้เวลาในการตดัสินใจนานกวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีคุ้นเคยแล้ว 

4.2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจ ากัด เป็นลักษณะของการตัดสินใจท่ี 
ทางเลือกท่ี  มีไม่ได้แตกต่างกันมากนัก มีเวลาในการตัดสินใจไมมาก หรืออาจไม่คิดว่ามี
ความส าคญัมาก จงึไมใ่สค่วามพยายามในการหาข้อมลและตดัสินใจอยา่งจริงจงั 
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4.3 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ตามความเคยชิน เป็นลกัษณะของการซือ้ซ า้ท่ีเกิด 
มาจากความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจจากการแก้ไขในครัง้ก่อน ๆ จึงท าการแก้ปัญหาเหมือนเดิมท่ี
สามารถสร้างความพึงพอใจได้จนท าให้เกิดการซือ้ผลิตภัณฑ์เดิม ๆ เกิดเป็นความเคยชิน 
กลายเป็น พฤติกรรมของความภกัดีในตราผลิตภณัฑ์หรืออีกสาเหตหุนึ่งอาจมาจากการเกิด ความ
เฉ่ือย (Inertia) ของผู้บริโภค ท่ีจะต้องเร่ิมศกึษาหรือแก้ปัญหาใหม่ทกุครัง้ จึงใช้วิธีการใช้ความเคย
ชิน แตถ่ึงกระนัน้ หากผู้บริโภคถกูกระตุ้นก็สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้ท าการตัดสินใจ
ใหมไ่ด้ 

4.4 พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แบบทันทีเป็นลักษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ 
จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดกะทนัหนัหรือจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางการตลาดให้ตดัสินใจในทนัที 
รวมถึงถ้าผลลพัธ์ท่ีตามมามีความเส่ียง หรือมีประสบการณ์จากการใช้สินค้านัน้อยู่แล้ว ท าให้เกิด
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัทีได้ 

4.5 พฤติกรรมท่ีไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็นลักษณะของการ 
ตดัสินใจท่ีผู้บริโภคจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผู้บริโภค 
ต้องการแสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสดุจงทดลองหาสิ่งใหม่ๆ  อยูเ่ร่ือย ๆ 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัจากมีการซือ้แล้วผู้บริโภค
จะ ได้รับประสบการณ์ในการบริโภคซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ถ้าพอใจผู้ บริโภค
ได้รับ ทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าท่ีท าให้เกิดการซือ้ซ า้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้าราย
ใหม่แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซือ้สินค้านัน้ ๆ ในครัง้ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจาก
การบอกตอ่ ท าให้ ลกูค้าซือ้สินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
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กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ( Consumer Buying Decision Process ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 5 ขัน้ตอน 
 

ท่ีมา: อดุลย์  จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้ บริโภค (พิมพ์ครัง้ท่ี 8 ed.). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
จากทฤษฎีการตดัสินใจ ผู้วิจยัอาจกลา่วสรุปได้ว่ากระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภคจะมี

ความต้องการแตกต่างกันจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคต้องมีการตดัสินใจในทางเลือก
ต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการ แต่ผู้ บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจท่ีคล้ายคลึงกัน โดยผ่าน
กระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอน คือ  

1. การรับรู้ปัญหา อาทิ เช่น ถ้าผู้ ใช้บริการรับรู้ว่าตนเองมีปัญหาในเร่ืองการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ผู้ใช้บริการอาจจะเร่ิมหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดการ
เกิดปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. การค้นหาข้อมูล อาทิ เช่น การท่ีผู้ ใช้บริการมีความสนใจเก่ียวกับการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ และมีการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบคุคล เช่นครอบครัว คนรักและ
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ญาต ิแหล่งข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เพ่ือให้ได้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ
ใช้บริการ 

3. การประเมินทางเลือก อาทิ  เช่น  การท่ีผู้ ใช้บ ริการประเมินการใช้บ ริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ให้ตรงกบัความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความนา่เช่ือถือ ด้านความ
ปลอดภยั และด้านรูปแบบท่ีทนัสมยั เป็นต้น 

4. การตดัสินใจใช้บริการ อาทิ เช่น เม่ือผู้ ใช้บริการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแล้ว จึง
เกิดการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ใช้บริการมัน่ใจในการใช้
บริการนัน้โดยสมบรูณ์ 

5. พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ อาทิ เช่น หลงัจากท่ีมีการใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ ผู้ ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจ ซึ่งส่งผลตอ่การบอกตอ่แก่คนรู้จกั 
หากมีความพงึพอใจ 

 
5.ข้อมูลเก่ียวธนาคารชัน้น า 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง แนวทางการระบุและการก ากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) 
ธนาคารพาณิชย์ หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน  พ.ศ. 
2551  

ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Domestic systemically 
important banks: D-SIBs) หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่า 
เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ประวัตธินาคารชัน้น า 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตัง้ : ส านักงานใหญ่  เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
ข้อมูลทางการเงิน 2560 สินทรัพย์ : 3,076,310 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ : 2,003,989 ล้าน
บาท เงินรับฝาก : 2,310,743 ล้านบาท หนีส้ิน : 2,674,303 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ, 
2560) 

ธนาคารกรุงเทพก่อตัง้ในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยมลูคา่ของสินทรัพย์รวม 3,076,310 ล้านบาท โดยเป็นผู้น าในการสนบัสนนุ
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ทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย อีกทัง้ยงัมีฐานลกูค้ากว้างขวางท่ีสุด
ในตลาดลกูค้าบคุคลด้วยจ านวนลกูค้ากว่า 17 ล้านบญัชี ผา่นส านกัธุรกิจและส านกัธุรกิจย่อยกว่า 
240 แหง่ 

บริการของธนาคารกรุงเทพเพ่ือลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเช่ือร่วม การ
รับประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ สินเช่ือโครงการ บริการ
รับฝากหลกัทรัพย์ บริการเพ่ือเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้ค าแนะน าทางธุรกิจ นอกจากนี ้
ยงัให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกบัลกูค้าธุรกิจ และลกูค้าบคุคล ผา่นเครือข่าย
สาขาในประเทศและสาขาท่ีมีเคร่ืองให้บริการอัตโนมัติกว่า 1,200 แห่ง บริการธนาคารทาง
โทรศพัท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางมือถือ ท่ีใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกท า
ธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอือ้อ านวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเร่ืองการเงินได้อย่าง
รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก 
ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทัง้มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับธนาคารตวัแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวท่ีมี
รากฐานมัน่คงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ซึง่มีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ ถือหุ้น
เตม็ 100% 

การท่ีธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นผู้น าในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจาก
ปรัชญาของธนาคารท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสายสมัพนัธ์กบัลกูค้า ตลอดจนการพฒันาบริการธนาคาร
ดิจิทลัท่ีปลอดภยั รวมทัง้ยงัมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
(กองทนุรวมบวัหลวง) และบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ท่ีชว่ยคดัสรรโอกาสทางการ
ลงทนุเพ่ือลกูค้าของธนาคารโดยเฉพาะนอกจากนี ้ธนาคารยงัมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบ
กิจการท่ีดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือรับมือกับความท้าทายใน
อนาคต พร้อมทัง้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาประเทศไทยสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ อยา่งยัง่ยืน 
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รูปแบบบริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ 
ช่ือบริการ : Bualuang m banking 
ลักษณะการใช้บริการ  

 เช็คยอดและรายการเคล่ือนไหวในบญัชี เช่น บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บญัชี
เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจ า บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี 
บตัรเครดติธนาคารกรุงเทพ 

 เช็คยอดเงินได้ทนัทีเม่ือเปิดแอพพลิเคชัน่ 

 โอนเงิน โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์หรือเลขประจ าตวัประชาชน โอนเงินบญัชีผู้ รับ
ทัง้บญัชีธนาคารกรุงเทพและบญัชีธนาคารอ่ืน ๆ เรียกดปูระวตักิารโอนเงิน 

 การช าระเงินสินค้าและบริการ เชน่ สแกนบาร์โค้ด ช าระมือถือและอ่ืน ๆ 

 บริการด้านการลงทนุ เชน่ ซือ้ขายกองทนุรวมเปิดทัว่ไปและRMF&LTF 

 บริการแจ้งเตือน mAlert แจ้งเตือนด้านบัญชี การช าระเงิน และด้านความ
ปลอดภยั 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตัง้ : อาคารนานา เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ข้อมูลทางการเงิน 2560 สินทรัพย์ : 2,854,210 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ : 1,938,082 ล้าน
บาท เงินรับฝาก : 2,070,875 ล้านบาท หนีส้ิน : 2,559,991 ล้านบาท (ธนาคารกรุงไทย, 
2560) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 ในรูปแบบสถาบนั
การเงินประเภทธนาคารพาณิชย์โดยเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารมณฑล จ ากดักบั
ธนาคารเกษตรจ ากดั โดยธนาคารได้น าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเม่ือปี พ.ศ. 2532 ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศท่ีน าหลักทรัพย์ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อ พ.ศ. 2537 มีกระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ ผ่านกองทุนเพ่ือฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบนัการเงิน ร้อนละ 55.05 และในเดือน
ตลุาคม 2555 ธนาคารได้ด าเนินการเพิ่มทนุ โดยจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุจ านวน 2,796.31 ล้าน
หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ทัง้หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธ์ิ 

ทัง้นี ใ้นปี 2560 ธนาคารประสบความส าเร็จในการออกตราสารด้อยสิทธินับเป็น
เงินกองทนุประเภทท่ี 2 วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพ่ือชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
สินเช่ือและการขยายตวัของธนาคารในอนาคต โดยการออกตราสารด้อยสิทธิครัง้นี ้ได้รับความ
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สนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มสถาบนัทัง้บริษัท
ประกนัชีวิต บริษัทประกนัภยั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ และบริษัทอ่ืน ๆ  
รูปแบบบริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ 
ช่ือบริการ : KTB netbank 
ลักษณะการใช้บริการ 

 ช าระเงินกู้  และขออนมุตัสิินเช่ือเบือ้งต้น 

 ซือ้ขาย สบัเล่ียนกองทนุ เรียกดแูละแก้ไขแบบประเมินความเส่ียง 

 สมคัรบริการ Pay/Receive with mobile กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ 

 ขอข้อมลูเครดติบโูร 

 สัง่ซือ้ธนบตัรตา่งประเทศ 

 ตัง้คา่การใช้งานในระบบ รวมถึงการจดัการบญัชี 

 เรียกดขู้อมลูและจดัการบญัชีตา่งๆ 

 โอนเงินทัง้ภายในธนาคารกรุงไทย และธนาคารอ่ืนๆ 

 ช าระสินค้าและบริการ 

 ท าธุรกรรมผา่น Video call กบัเจ้าหน้าท่ีธนาคารโดยตรง 

 บริการเสริมอ่ืนๆจากธนาคาร เชน่ verify by VISA 

 การซือ้-จองลว่งหน้าสลากฯ ผา่น KTB netbank 
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตัง้ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
ข้อมูลทางการเงิน 2560  สินทรัพย์ : 2,088,772 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ : 1,550,404 ล้าน
บาท เงินรับฝาก : 1,319,229 ล้านบาท หนีส้ิน : 1,862,785 ล้านบาท (ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา, 2560) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารหรือกรุงศรี) เปิดให้ บริการครัง้แรกเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2488 โดยเป็นท่ีไว้วางใจ ของประชาชนและได้เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดย
ตลอด ตอ่มาได้ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2520 ธุรกิจ
ของธนาคารได้รุดหน้าอย่างตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กรุงศรีมีทุน
จดทะเบียน 75,741 ล้านบาท และทนุช า ระแล้ว 73,558 ล้านบาท 
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ปัจจุบนักรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อนัดบั 5 ของประเทศ ในด้านสินทรัพย์ 
สินเช่ือและเงินฝาก และยงัเป็นบริษัทในเครือของ มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่ง
เป็นกลุม่สถาบนั การเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและเป็นหนึ่งในกลุม่สถาบนัการเงิน ท่ีใหญ่ท่ีสดุระดบั
โลกกรุงศรีและบริษัทในเครือ 20 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองทุกโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
หลากหลาย ครอบคลุม ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายส าคญั ได้แก่ กลุ่มลกูค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาด ใหญ่
ของไทย ธุรกิจญ่ีปุ่ น บริษัทข้ามชาต ิตลอดจนลกูค้าธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อมของไทย) และ
กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี  ้เรายงัให้บริการการเงินท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ผ่านบริษัทย่อยและ
การร่วมค้าทัง้ ในด้านการบริหารความมั่งคัง่บตัรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหาร  สินทรัพย์ 
การค้าหลกัทรัพย์ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และเคร่ืองจกัรแฟคเตอร่ิง ไมโครไฟแนนซ์และสินเช่ือเพ่ือ
การผอ่นช าระ 

ตลอดช่วงปี 2560 กรุงศรีมีพัฒนาการท่ีส าคัญต่างๆ ในการด า เนินงานเพ่ือยกระดับ
ศกัยภาพและความสามารถของธนาคาร รวมถึง ความคืบหน้าในการด า เนินแผนธุรกิจระยะกลาง 
การผสาน  ความแข็งแกร่งร่วมกับ MUFG และความส าเร็จในการขยายธุรกิจ  ในภูมิภาค 
นอกจากนี ้กรุงศรีได้จดัตัง้บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ ากัด ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือกรุงศรี เพ่ือเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขนัด้านดิจิทลัของธนาคาร และสนบัสนนุ  ฟิน
เทค สตาร์ทอัพในประเทศไทยและอาเซียน กรุงศรี ฟินโนเวต  มีเป้าหมายท่ีจะสร้าง ฟินเทค ยูนิ
คอร์น (FinTech Unicorns) และ เช่ือมโยงนวตักรรมทางการเงินเข้ากบัผลิตภณัฑ์และบริการตา่งๆ 
ของ กรุงศรีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 
รูปแบบบริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ 
ช่ือบริการ : KMA (Krungsri Mobile App) 
ลักษณะการใช้บริการ 

 บริการด้านเงินฝาก เช่น บริการโอนเงินแบบโอนทนัที และก าหนดเวลาโอนเงิน
ล่วงหน้า (โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง / โอนเงินภายในธนาคาร / โอนเงิน
ระหว่างธนาคาร บริการสอบถามรายการเดินบญัชี (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชี
กระแสรายวัน / บัญชีฝากประจ า / สินเช่ือส่วนบุคคล / สินเช่ือบ้าน)  บริการ
สอบถามรายการเดินบญัชี (บญัชีออมทรัพย์ / บญัชีกระแสรายวนั / บญัชีฝาก
ประจ า / สินเช่ือสว่นบคุคล / สินเช่ือบ้าน) 
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 บริการด้านบัตรเครดิต เช่น บริการเรียกดู Statement บัตรเครดิต ช าระบัตร
เครดิตผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ปรับเปล่ียนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสดใน
บญัชี 

 บริการด้านหลักทรัพย์/อนุพันธ์ สอบถามข้อมูล เช่น สอบถามยอดคงเหลือ 
รายการเคล่ือนไหวท่ีผ่านมา ข้อมูล NAV รายช่ือกองทุนและจ านวนเงินลงทุน
ขัน้ต ่า  ซือ้หน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝาก - ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ ท่ีบริหารโดย บลจ.กรุงศรี ผา่นบริการ KMA 

 บริการด้านกรุงศรี ออโต้ ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหว ช าระค่าต่อภาษี 
ค่าบริการด้านคัดส าเนาเอกสาร ค่าบริการโอนทะเบียน ค่าพ.ร.บ. ค่างวด
รถยนต์ และคา่ประกนัรถยนต์ 

 อัตราต่าง ๆ ของธนาคาร สอบถามข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบีย้เงิน
ฝาก อตัราดอกเบีย้เงินกู้  และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา เป็นต้น 
 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 
ข้อมูลทางการเงิน 2560  สินทรัพย์ : 2,900,841 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ : 1,802,783 ล้าน
บาท เงินรับฝาก : 1,878,672 ล้านบาท หนีส้ิน : 2,513,018 ล้านบาท (ธนาคารกสิกรไทย, 
2560) 

ธนาคารกสิกรไทยก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2488 ด้วยทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
โดยมีสาขาส านกัถนนเสือป่าในปัจจบุนัเป็นท่ีท าการแห่งแรก ซึ่งเร่ิมด้วยพนกังานเพียง 21 คน แต่
เพียงงวดบญัชีแรกท่ีสิน้สุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูง
ถึง 12 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทยด าเนินธุรกิจมากวา่ 70 ปีประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์  ธรกิจหลักทรัพ ย์และธรกิจเก่ียวเน่ืองตามท่ี ได้ รับอนุญ าตไว้ ใน
พระราชบญัญัตธิุรกิจสถาบนัการเงินฯ และพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องปัจจุบนัธนาคารมีบริษัทย่อยจ านวน 36 บริษัท  มีเครือข่ายการให้บริการใน
ประเทศ 1,026 สาขากระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และต่างประเทศ 17 แห่งใน 9 
ประเทศ มีเครือข่ายทางการเงินท่ีสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรสอดคล้องกบัความ ต้องการ 
และไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทัง้ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจจดัการกองทุน การวิจยัเศรษฐกิจการเงิน ธร
กิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์และลีสซิ่ง เพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด ภายใต้ปณิธาน 
“บริการทุกระดับประทับใจ” บนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล ท่ีดีและการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเตบิโต มัน่คงยัง่ยืนและสร้างประโยชน์ให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 
รูปแบบบริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ 
ช่ือบริการ : K PLUS 
ลักษณะการใช้บริการ 

 สอบถามยอดเงิน รายการเคล่ือนไหวบญัชี และขอรายการเดินบญัชีย้อนหลัง
ผา่นอีเมล์ 

 โอนเงินไปบญัชีธนาคารกสิกรไทย และตา่งธนาคารด้วยเลขท่ีบญัชี เบอร์มือถือ 
รหสัพร้อมเพย์ และ OQ Code 

 ปรับเปล่ียนวงเงิน โอน ถอน รูดซือ้สินค้า ส าหรับบตัรเดบติและเอทีเอ็ม 

 เพิ่มวงเงินชัว่คราว ขอใบแจ้งยอด และช าระยอดเรียกเก็บส าหรับบตัรเครดิตได้
ทนัที 

 จา่ยบลิตา่งๆ ด้วยการสแกน Barcode จากมือถือโดยตรง 

 เตมิเงิน easy pass และบกิารอ่ืนๆ 

 สมคัร ตรวจสอบ แก้ไข บริการพร้อมเพย์ได้ง่ายด้วยตวัเอง 

 บนัทกึสลิปรายการลงโทรศพัท์มือถือได้โดยตรง 

 สมคัรบตัรเดบิตใหม่ หรือขอบตัรใหม่เม่ือบตัรหมดอาย ุผ่าน K PLUS ส่งตรงถึง
บ้าน 

 ซือ้ประกันการเดินทาง เลือกแผนได้หลากหลายส่งกรมธรรม์ไปยังอีเมล์ทันที 
ประกอบการย่ืนวีซา่ได้ 

 ค้นหาสถานท่ีตัง้สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคาร 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ข้อมูลทางการเงิน 2560  สินทรัพย์ : 3,024,032 ล้านบาท เงินให้สินเช่ือ : 2,034,732 ล้าน
บาท เงินรับฝาก : 2,092,457 ล้านบาท หนี ้สิน : 2,660,269 ล้านบาท (ธนาคารไทย
พาณิชย์, 2560) 

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแหง่แรก ก่อตัง้ขึน้โดยพระบรมราชานญุาตเม่ือวนัท่ี 
30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน มีบทบาทส าคญัในการให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง ณ วันนี ้
ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจรชัน้น าของประเทศ น าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการให้
สินเช่ือ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคาร
ให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ บริการบตัรเครดิต บตัรเดบิต 
บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินทัง้ใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
ผลิตภณัฑ์เพ่ือการลงทนุและ การประกนั ส าหรับลกูค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารเงินเพ่ือธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเช่ือการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทาง
ตลาดตราสารหนี ้และตลาดทุน บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการ
เงินอ่ืน ๆ พร้อมด้วยเครือข่ายการให้บริการท่ีกว้างขวางและครอบคลมุ สอดรับกบัการเติบโตของ
โลกท่ีก้าวหน้าอยา่งไม่หยดุยัง้ นอกจากนีธ้นาคารมีบริษัทในเครือท่ีส าคญั ซึ่งให้บริการทางการเงิน
เพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั และ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ ท่ีจะเป็น “ธนาคารท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุด (The Most Admired Bank)” 
ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลกัภายใต้โครงการ Transformation ท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือปรับรากฐาน
ต่างๆ ท่ีส าคญั เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างของธุรกิจการเงินท่ีมีเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นตวัขบัเคล่ือน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ท่ีเปล่ียน ไป และการปรับเปล่ียนกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล ธนาคารเช่ือมัน่ว่า 
ด้วยก้าวท่ีกล้าแห่งยทุธศาสตร์ตีลงักา จะสามารถพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจและศกัยภาพใน
ทุกด้านของธนาคาร ทัง้ในด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างความแตกตา่ง พร้อมทัง้สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้าและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 
 



  37 

รูปแบบบริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้ 
ช่ือบริการ : SCB EASY 
ลักษณะการใช้บริการ 

 สรุปยอดบญัชี แสดงรายละเอียดของบญัชีออมทรัพย์, บญัชีเดินสะพดั, บญัชี
เงินฝากประจ า, บญัชีเงินฝากระยะยาว ,สินเช่ือบุคคล Speedy Loan, สินเช่ือ
เพ่ือการเคหะ (Mortgage) 

 โอนเงิน ระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเอง โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย์และโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารอ่ืนแบบทนัที (Real time) และโอนเงิน
ไปตา่งประเทศ 

 บริการใบแจ้งเตือนยอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วย
ให้ท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิตไทยพาณิชย์/  Speedy 
Cash ใบแจ้งหนีค้่าไฟฟ้านครหลวง  ใบแจ้งหนีค้่าน า้ประปานครหลวง หรือ 
TT&T Maxnet hi-speed internet และ ท ารายการ ช าระเงิน On-line ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง 

 บริการ SMS Alert การแจ้งเตือนทุกความเคล่ือนไหวทางบญัชีผ่านทาง SMS 
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเม่ือมีการถอนเงินสด , ช าระค่าสินค้า/บริการ, หรือ
รายการโอนเงิน จากบญัชีเงินฝากของท่าน หรือ แจ้งเตือนเม่ือมีรายการใช้จ่าย
หรือเบกิถอนเงินสดลว่งหน้า จากบตัรเครดติ / บตัร Speedy Cash เป็นต้น 

 บริการบตัรเครดิต แลกของรางวลั SCB Rewards ขอวงเงินบตัรเครดิตชัว่คราว 
บริการใบแจ้งยอดออนไลน์ (Online Statement) บริการเบิกเงินโอนเข้าบัญชี 
และบริการ ดีจงั ขอแบง่ช าระ 

 การลงทนุ Easy Fund Easy Stock พนัธบตัรแบบไร้ใบตราสาร และ การลงทุน
อ่ืนๆ 

 สมคัรบริการอ่ืน ๆ เปิดบญัชีออนไลน์ เป็นบริการใหม่ท่ีลกูค้าสามารถเปิดบญัชี
เงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยท่ีไม่ต้องไปสาขา ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร
ใดๆ บญัชีเงินฝากออนไลน์ เป็นบญัชีท่ีไม่มีสมดุบญัชีเงินฝาก และบตัรเอทีเอ็ม 
ใช้ส าหรับการท าธุรกรรมตา่งๆ ผา่นชอ่งทาง SCB Easy Net เทา่นัน้ 
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6.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ

สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรของสถาบัน จ านวน  142 ตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา 
ประกอบด้วย  ตัวแปรต้น จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่  1) ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล มี  5 ด้าน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 2) ตวัแปรปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ มี 5 ด้านประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ การรับรู้ความยากง่ายในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ บังคับบัญชา ตัวแปรตามเป็น การยอมรบัการใช้ระบบสารสนเทศ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการวจิยั วเิคราะหข์อ้มลูพบว่าม ี3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการไดร้บัการสนับสนุนการใช้
ระบบสารสนเทศจากผู้บังคับบัญชา ปัจจยัความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศและปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามล าดบัที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจยัที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรบัการใช้ระบบสารสนเทศ คือ ปัจจยัด้าน
สถานภาพทัว่ไป ปัจจยัดา้นทศันคตทิี่มต่ีอการใช้ระบบสารสนเทศ และปัจจยัการรบัรูค้วามง่าย
ในการใชง้านระบบสารสนเทศ 

วศินี อ่ิมธรรมพร (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวกในการใช้
บริการ และการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่
ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 ตวัอย่าง ตวัแปรท่ี
ศึกษา ประกอบด้วย  ตัวแปรต้น จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยี มี 3 ด้าน
ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ การคล้อยตาม การรับรู้ความน่าเช่ือถือ 2) ความสะดวกในการใช้
บริการ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าถึง ความสะดวกในการค้นหา ความสะดวก
ในการประเมิน ความสะดวกในการท าธุรกรรม ความสะดวกภายหลงัการซือ้ 3) การตลาดผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย การมีปฏิสมัพนัธ์ ความทนักระแส การบอกปากตอ่ปาก ตวั
แปรตามเป็น การตดัสินใจใช้บริการ สัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยัวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชั่น
ของผู้บริโภคกลุม่เจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั 
.05 ได้แก่ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการคล้อยตาม ด้านการรับรู้ความน่าเช่ือถือ ปัจจัย 
ความสะดวกในการใช้บริการ ด้านความสะดวกในค้นหา และปัจจัยการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านความทนักระแส ในขณะท่ีปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ ประโยชน์ ปัจจยัความสะดวกในการใช้บริการ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความ
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สะดวกในการ ประเมิน ด้านความสะดวกในการท าธุรกรรม ด้านความสะดวกภายหลงัการซือ้ และ
ปัจจัยการตลาด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านการบอกปากต่อปากไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ของผู้บริโภคกลุม่เจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

ฤทัยภัทร ท าว่อง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลกูค้าธนาคารออมสิน ในเขตล าปาง  1 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย  ตัวแปรต้น จ านวน 1 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรปัจจัย
ลกัษณะส่วนบคุคล มี 6 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ 
รายได้ตอ่เดือน ตวัแปรตามเป็น กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่
บนสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตดัสินใจใช้
บริการ การประเมินภายหลังการใช้บริการ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าลูกค้าธนาคารมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยพบวา่ขัน้ตอนท่ีมีระดบัการตดัสินใจ
มากท่ีสดุคือขัน้การประเมินหลงัการซือ้ รองลงมาคือ ขัน้การตดัสินใจใช้บริการ และขัน้การประเมิน
ทางเลือก ตามล าดบั 

ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 
การตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชนัของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 260 คน ตวัแปร
ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่  1) ตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัท์มือถือ มี 6 ด้านประกอบด้วย การรับรู้ความเข้ากันได้ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัย การรับ รู้ความไว้วางใจ  2) ตัวแปรการตลาดผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์  มี  3 ด้าน
ประกอบด้วย การส่ือสารแบบปากตอ่ปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ชมุชนออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ 
3) ตวัแปรพฤติกรรมผู้ บริโภคออนไลน์ มี 3 ด้านประกอบด้วย ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความ
ตอ่เน่ือง ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ ด้านความบนัเทิงออนไลน์ ตวัแปรตามเป็นความตัง้ใจ
ซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
พบวา่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ ได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชนั ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในส่วนของ การตลาดผ่านส่ือ
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สงัคมออนไลน์ ด้านการส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้
สินค้าออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย กลุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีมีความ
ตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ จ านวน 370 คน ตัวแปรศึกษา
ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 3 ตัวแปร ได้แก่  1) การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี มี  5 ด้าน
ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน อิทธิพลของ
สงัคม ความเข้ากนัได้ของเทคโนโลยี ความกงัวล 2) การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี มี 2 ด้าน
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ 3) พฤติกรรมผู้บริโภค มี 2 ด้าน
ประกอบด้วย แรงจูงใจทางอารมณ์ คุ้มคา่ราคา ตวัแปรตามเป็นความตัง้ใจในการใช้บริการพร้อม
เพย์ ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านการยอมรับนวตักรรม
และเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้ ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
ของรัฐบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้ บ ริโภคออนไลน์ ท่ีผลต่อการตัดสิน ใจ ซื อ้หนัง สือ อิ เล็กทรอนิ ก ส์ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 ตัวอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย  ตัวแปรต้น 
จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยี มี 6 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ 
ความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน การรับรู้ถึงความเส่ียง ทศันคติต่อการใช้ และการ
น ามาใช้จริง 2) ตัวแปรพฤติกรรมผู้ บริโภคออนไลน์ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ทาง
ออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ ด้านความบนัเทิงทางออนไลน์ ด้านความตอ่เน่ือง ด้านทศันคติ
ท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ ตวัแปรตามเป็น การตดัสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลูพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริงส่งผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทศันคติท่ีมี ตอ่ส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความบนัเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทาง
ออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตัง้ใจท่ี จะใช้ตามล าดบั โดยร่วมกันพยากรณ์การ
ตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.10 ในขณะท่ี
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การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความเส่ียง และด้านทศันคตท่ีิมีตอ่
การใช้ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความต่อเน่ืองไม่มีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 คน ตวัแปรศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปรปัจจยั
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน มี 4 ด้านประกอบด้วย ประเภทการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงิน ความถ่ีในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ประสบการณ์ในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน ส่ือออนไลน์ของธนาคาร (Online Banking) บริการธุรกรรมทางการเงินท่ี
มีผลตอ่การตดัสินใจใช้ผ่านส่ือออนไลน์ของธนาคาร (Online Banking) 2) ตวัแปรปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด มี 7 ด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการ
บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมกายภาพ ตวัแปรตามเป็นการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 
(Online Banking) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลูพบว่า พฤติกรรมการ
ใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Online Banking ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมานคร ถ้าหาก 1) การท าธุรกรรมออนไลน์ได้รับการด าเนินการถูกต้องแม่นย า  2) 
ลกูค้ารู้สึกปลอดภยัเม่ือท าธุรกรรม 3) ลกูค้าสามารถเข้าถึงเว็บของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว 4) การ
ท าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ด้วยความรวดเร็ว 5) ธนาคารช่วยแก้ปัญหาท่ีพบกับการท าธุรกรรมได้
อย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  จากการศึกษาวิจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่าส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 
(Online Banking) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนกังาน 
ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิ ง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชั่น  เบบี บู้ม เมอร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยั
ได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
7. การทดสอบสมมตฐิาน 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือประชากรชาวไทยท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากจ านวนผู้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโมบายแบ้งกิง้ จ านวน 
22,000,000 คน  

ธนาคารกสิกรไทย  K PLUS  จ านวน 10,000,000 
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy  จ านวน   5,000,000 
ธนาคารกรุงเทพ  Bualuang m Banking จ านวน   5,000,000 
ธนาคารกรุงไทย  KTB netbank  จ านวน   1,000,000 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา KMA   จ านวน   1,000,000 
       รวม  22,000,000 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรค านวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบประชากร
ท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544)ค านวณกลุ่มตวัอย่างด้วยสตูรของ (Taro Yamane, 1970)
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากสตูรท่ีค านวณจะได้กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

    

โดยท่ี   n  =    
N

1+N𝑒2 

 

เม่ือ     n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

     N   แทน  ขนาดของประชากร 

     e   แทน  คา่ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 

          แทนคา่ในสตูรได้ดงันี ้
 

n         =               
N

1+N𝑒2 

 

n         =     22,000,000

1+22,000,000(0.05)2 

                       

n         =          400   คน 
 

วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีตามขัน้ตอน ดังนี ้
ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยเลือก

เก็บข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง ผู้ ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ชาวไทยและอาศยัอยู่ในประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลจากรายช่ือ ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบการเงินในประเทศ 
(ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทางผู้ วิจัยเลือกรายช่ือธนาคารพาณิชย์
ดงักลา่วเป็น 5 ธนาคารชัน้น า   
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ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยแบ่งโควตา กลุ่ม
ตวัอยา่งแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี ้

 
ธนาคาร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า (n) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  80 ชดุ 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

รวม 400 ชดุ 
 

ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตาม
ความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   : ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2561 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะของแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 
สว่น ประกอบด้วย 

ส่วนที่1 เป็นค าถามทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ ใช้บริการ ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ 
ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ มีระดบัการวดัข้อมลู ดงันี ้

1.1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
1.1.1  ชาย 
1.1.2  หญิง 
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1.2 ระดับการศึกษาสุงสุด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
scale) 

1.2.1 มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ 
1.2.2 อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 
1.2.3 ปริญญาตรี 
1.2.4 ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 

1.3 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
1.3.1 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.3.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.3.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ 
1.3.4 รับจ้าง 
1.3.5 เกษียณ 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) 

1.4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
1.4.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.4.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.4.4 30,001 – 40,000 บาท 
1.4.5 40,001 บาทขึน้ไป 

1.5 สถานภาพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
1.5.1 โสด 
1.5.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
1.5.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

 
ส่วนที่  2  เป็นค าถามเก่ียวกับด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยแบ่งเป็น

ค าถามด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อ
การใช้งาน โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ข้อ มีระดบัการวดัข้อมูลประเภท อนัตรภาค 
(Interval scale) แบบ Likert Scale 5 ระดบัโดยมีการก าหนดการให้คะแนน ดงันี ้
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  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
  ระดบั 3  หมายถึง ปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง น้อย  
  ระดบั 1  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ีย โดยท่ีก าหนดความส าคัญของคะแนนดังนี ้ ใช้
หลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (Class interval) โดยใช้สูตรดงันี ้
(วิเชียร เกตสุิงห์, 2541) 

ชว่งกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ –ท่ีมีคา่ต ่าสดุ 

จ านวนชว่งหรือระดบัท่ีต้องการแปลผล 
 

= 
5 - 1   

 5   
 = 0.80   

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดบัความคิดเห็น 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความคดิเห็น 

4.21    –   5.00 ระดบั มากท่ีสดุ 
3.41    –   4.20 ระดบั มาก 
2.61    –   3.40 ระดบั ปานกลาง 
1.81    –   2.60 ระดบั น้อย 
1.00    –   1.80 ระดบั น้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่  3  เป็นค าถามเก่ียวกับด้านการตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชั่นโมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า โดยเป็นค าถามปลายปิด แบง่กระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขัน้ตอน  
ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอน
การตัดสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ โดยในแต่ละขัน้ตอน มีค าถาม
ขัน้ตอนละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ มีระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบ Likert 
Scale 5 ระดบั โดยมีการก าหนดการให้คะแนนดงันี ้
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  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
  ระดบั 3  หมายถึง ปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง น้อย  
  ระดบั 1  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ีย โดยท่ีก าหนดความส าคัญของคะแนนดังนี ้ใช้

หลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (Class interval) โดยใช้สูตรดงันี ้
(วิเชียร เกตสุิงห์, 2541) 
 

ชว่งกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ –ท่ีมีคา่ต ่าสดุ 

จ านวนชว่งหรือระดบัท่ีต้องการแปลผล 
 

= 
5 - 1   

 5   
 = 0.80   
     
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดบัความคิดเห็น 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความคดิเห็น 

4.21    –   5.00 ระดบั มากท่ีสดุ 
3.41    –   4.20 ระดบั มาก 
2.61    –   3.40 ระดบั ปานกลาง 
1.81    –   2.60 ระดบั น้อย 
1.00    –   1.80 ระดบั น้อยท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ จากต าราหนังสือเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  

2. น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้
พิจารณาความถกูต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายชัดเชน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์
เฉพาะ 

3. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
น าเสนอผู้ เชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นัน้ไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบและน าผลแบบสอบถามท่ีได้ไปหาคณุภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึ่งต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.7 จากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปใช้จริงในการวดัผลการวิจยัตอ่ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2544) 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค ในแต่ละด้านได้ค่า มีค่าดังนี ้

ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เทา่กบั 0.884 
ด้านการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน   เทา่กบั 0.938 
ด้านการรับรู้ปัญหา      เทา่กบั 0.847 
ด้านการค้นหาข้อมลู     เทา่กบั 0.768 
ด้านการประเมินทางเลือก     เทา่กบั 0.915 
ด้านการตดัสินใจ      เทา่กบั 0.897 
ด้านพฤตกิรรมหลงัการใช้บริการ    เทา่กบั 0.795 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างตาม

ประชากรท่ีก าหนดไว้ โดยจะน าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทัง้อธิบาย และให้
ค าแนะน าในการตอบซึ่งการวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
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บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์” ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีส าคญั 2 แหลง่ ดงันี ้

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าว บทความ 
เอกสารทางวิชาการ หนงัสืองานวิจยัในอดีต และข้อมลูท่ีเผยแพร่ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้ วิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. ตรวจสอบข้อมลู ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
2. การก าหนดรหสัแปลข้อมลูจากข้อความเป็นตวัเลขเพื่อใช้ในการค านวณ 
3. น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้ว บนัทึกลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวนค่าทาง

สถิตขิองข้อมลูและทดสอบสมมตฐิาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ 
เพศ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ โดยการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของความถ่ีและร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยผลการวิเคราะห์จะท า
การแจกแจงเป็นคา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า โดยผลการวิเคราะห์จะท าการแจกแจงเป็นค่า
คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิ เคราะห์ ข้อมูล เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานโดยเลือกใช้สถิต ิดงันี ้



  50 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ ระดับ
การศกึษาสงูสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนั มีผลต่อการตดัสินใจท่ี
แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ Independent sample t-test และ One-way Anova     

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้วย 1) ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การ
ใช้งาน มีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ สถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบคือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตหิรือไม่ 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติพิืน้ฐาน  

1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบความถ่ี หรือ จ านวนท่ี
ต้องการกบัความถ่ี หรือ จ านวนทัง้หมดท่ีเทียบเป็น 100 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

 
 

𝑃 =  
𝑓

𝑥
x 100 

 

 
1.2  การหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) คือ ค่าคะแนนตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการเอาค่า

คะแนนทกุตวัมารวมกนั แล้วหารด้วยจ านวนของคะแนนทัง้หมดเพ่ือต้องการทราบคา่เฉล่ียของตวั
แปร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ P แทน คา่ร้อยละหรือ % (Percentage) 

 f แทน คา่ความถ่ีของคะแนนท่ีต้องการแปลงคา่เป็นร้อยละ 

 n แทน คา่ความถ่ีทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 เม่ือ �̅� แทน   คา่คะแนนเฉล่ีย 

 ∑𝑥  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
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 1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพ่ือต้องการทราบการ
กระจายของข้อมลูของตวัแปรเม่ือเทียบกบัตวักลางเลขคณิต (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

 
 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛( ∑ 𝑥 )2 − ([ ∑ 𝑥 ])2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
2. สถติทิี่ใช้ในการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม   

โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

 
 

𝛼 =
𝑘𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

เม่ือ 𝛼 แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในสว่นท่ีก าหนด 

 𝑘 แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

 𝐶𝑜𝑛 var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนระหวา่งค าถามตา่ง ๆ 

 𝑛 แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

เม่ือ 𝑆. 𝐷.      แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 𝑥  แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

 𝑛  แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ( ∑𝑥 )2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 ∑𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
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 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

 
3. สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

3.1 ค่าสถิติ  Independent sample t-test เป รียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ในกรณีทราบค่าความแปรปรวน ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระตอ่กนั (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

 

กรณีความแปรปรวนของประชากรเทา่กนั 𝑆1
2 = 𝑆2

2 
 
𝑡

=  
𝑋1
̅̅ ̅ − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
[

1
𝑛1

+
1

𝑛2
]

 

 
กรณีความแปรปรวนของประชากรไมเ่ทา่กนั 𝑆1

2 ≠ 𝑆2
2 

 

𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − �̅�2

√[
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

 

𝑑𝑓 =  
[
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆1
2

𝑛1
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1 − 1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2 − 1

 

 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
 �̅�1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 
 �̅�2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 
 𝑆1

2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
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3.2 ค่า F-test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) ณ ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ใช้ในแบบสอบถาม
สว่นท่ี 1 โดยใช้สตูรหาคา่ F ใช้กรณีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เม่ือ 𝐹 แทน คา่สถิตท่ีิจะใช้พิจารณาใน F-distribution 

 
𝑀𝑆𝐵  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

(Mean Square between Groups) 

 
𝑀𝑆𝑊  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

(Mean Square within Groups) 
 
โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ d.f.) ดงันี ้

df = n-1 
df (B) = p-1 
df (W) = n-p 

 

  
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบเป็นรายคู่ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  00.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

 

 𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 𝑑𝑓 แทน องศาความเป็นอิสระ 

เม่ือ n แทน จ านวนตวัอยา่งรวมทัง้หมด (คน) 
 p แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
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𝐿𝑆𝐷 = √𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

𝑡
1−

𝛼
2

,𝑛−𝑘

 

 

 
เมือ่ 

 

 
𝐿𝑆𝐷 

 
แทน 

 

คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้สาหรับกลุม่ตวัอย่าง กลุ่มท่ี 𝑖 

และ 𝑗 

 𝑡
1−

𝛼
2,𝑛−𝑘

 แทน 
คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-Test ท่ี ระดบัความ
เช่ือมัน่95% และชัน้ของความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

 𝑀𝑆𝐸 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 𝑛𝑖  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ 𝑖 

 𝑛𝑗  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ 𝑗 
 

ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) มีสตูรดงันี ้

 

β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 

โดยคา่ 𝑀𝑆(𝑊) = ∑(1 −
𝑛𝑖

𝑁
)𝑆1

2

𝑘

𝑖=1

 

 
เม่ือ β  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา Brown-Forsythe 

 
𝑀𝑆(𝐵) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

(Mean Square between Groups) 

 
𝑀𝑆(𝑊) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

(Mean Square within Groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 
 𝑘 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ 𝑖 

โดยท่ี 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  และ 𝑛 = 𝑛 − 𝑘 
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 𝑁 แทน ขนาดของประชากร 

 𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 𝑖1 

  
กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น

รายคู ่เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห์, 2541) มีสตูรดงันี ้

 

𝑡 =
𝑋�̅� − 𝑋�̅�

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

−
1
𝑛𝑗

]
 

 
เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาในT-distribution 

 𝑀𝑆(𝑊) แทน 
คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
(Mean Square within group) ส าหรับ Brown-Forsythe 

 𝑋�̅� แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 𝑖 
 𝑋�̅� แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี 𝑗 
 𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 𝑖 
 𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 𝑗 

 
3.3 ส ถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง ง่ า ย  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยท่ีแต่ละตวัมีระดบั
การวดัข้อมูลในระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตรดงันี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

 

   
  






])(][)(([

))((
2222 yynxxn

yxxyn
rxy

 
    

   เม่ือ  xyr   แทน     สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

    x   แทน     ผลรวมของคะแนน x 

    y   แทน      ผลรวมของคะแนน y 
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    2X   แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

    2y   แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

    xy   แทน      ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y 
      n  แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหว่าง -1 < r < 1 และความหมายของคา่ r 
คือ 

1. คา่ r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ถ้า x 
เพิ่ม        y จะลด แตถ้่า x ลด y จะเพิ่ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า x 
เพิ่ม               y จะเพิ่ม แตถ้่า x ลด y จะลด 

3. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ                
มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
และ        มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า r มีคา่เทา่กบั 0 หมายถึง x และ y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 

ตาราง 1 แสดงการแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิ 
 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.91-1.00 

0.71-0.90 

0.31-0.70 

0.01-0.30 

0.00 

มีคา่สมัพนัธ์สงูมาก 
มีคา่สมัพนัธ์สงู 

มีคา่สมัพนัธ์ปานกลาง 
มีคา่สมัพนัธ์ต ่า 
ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

 
ท่ีมา : ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2541). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย  (พิมพ์ครัง้ท่ี 7 ed.). 

กรุงเทพ ฯ ศนูย์หนงัสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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การทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Tests) 
1. สมมติฐานที่  1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน มีความสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั      

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ T-Test  

1.2 ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ One Way ANOVA 

1.3 อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ One Way ANOVA 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ One Way ANOVA 

1.5 สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ท่ีแตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ One Way ANOVA 

2. สมมติฐานที่  2  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบไปด้วย 1) ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การ
ใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

2.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

2.2 ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์

ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร์ ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้กลุ่มวิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงันี ้

N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 

X̄  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig.(2-tailed) แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
HO แทน สมมตฐิานหลกั 
H1 แทน สมมตฐิานรอง 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ T-Test 
df  แทน ชัน้ขององศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS  แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS  แทน คา่เฉล่ียของผลรวมคะแนนยกกาลงัสอง  
  (Mean of Square) 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ Anova (F-Test) 
r  แทน คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครัง้นีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ี

ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ข้อดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ    

 ชาย 164 41.00 
 หญิง 236 59.00 
 รวม 400 100.00 
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จากตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ ท่ี
ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเพศชาย มีจ านวน 164 คน คดิเป็น
ร้อยละ 41.00 ตามล าดบั 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการจ าแนกตามระดบั  
การศกึษาสงูสดุ 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

 มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 43 10.75 
 อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 45 11.25 
 ปริญญาตรี 261 65.25 
 ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 51 12.75 

 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ

จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบั
ปริญญาตรี มีจ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มี
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.25 และระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ มีจ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

อาชีพ    
 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 36 9.00 
 พนกังานบริษัทเอกชน 177 44.25 
 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อิสระ 65 16.25 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
อาชีพ    
 รับจ้าง 66 16.50 
 เกษียณ 56 14.00 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ

จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนกังานบริษัทเอกชน มีจ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมา คือผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพเป็น รับจ้าง มีจ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.50 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เกษียณ มี
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 36 คน คดิเป็น
ร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการจ าแนกตาม
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท               22            5.50 
 10,001 – 20,000 บาท 70 17.50 
 20,001 – 30,000 บาท 88 22.00 
 30,001 – 40,000 บาท 77 19.25 
 40,001 บาทขึน้ไป 143 35.75 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ

จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  40,001 บาท
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ขึน้ไป มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.50 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจ านวน 22 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการจ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

ด้านประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 
สถานภาพ    

 โสด 137 34.25 
 สมรส 217 54.25 
 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 46 11.50 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 217 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.25 รองลงมา คือผู้ ใช้บริการมีสภานภาพ โสด มีจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 
และผู้ ใช้บริการมีสถานภาพ หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
ตามล าดบั 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์
ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 
 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
จ าแนกตามด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน   S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

- รับรู้ถึงคณุประโยชน์ของการใช้งานแอพพลิเคชัน่  3.57 0.945 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน   S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

- ชว่ยให้ประหยดัเวลา  3.81 0.956 มาก 
- ชว่ยให้สามารถเข้าถึงข้อมลูธุรกรรมทางการเงิน 

ได้ทกุท่ีทกุเวลา 

 3.81 0.984 มาก 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานโดยรวม  3.73 0.911 มาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความส าคญัของการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ด้าน

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก ได้แก่ ช่วยให้ประหยดัเวลา ชว่ย
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินได้ทุกท่ีทุกเวลา และรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการใช้
งานแอพพลิเคชัน่ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81, 3.81 และ 3.57 ตามล าดบั 

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
จ าแนกตามด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 
 

ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน   S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

- ทา่นทราบว่าขัน้ตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่  
โมบายแบงก์กิง้ ไมมี่ความซบัซ้อน 

 3.22 1.014 ปานกลาง 

- ทา่นทราบว่าการใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ไม่
ต้องใช้ความพยายาม 

 3.28 0.942 ปานกลาง 

- ทา่นทราบว่าแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้มีความง่าย
ตอ่การใช้บริการ 

 3.50 0.950 มาก 

- แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ชว่ยให้ทา่นสะดวกในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน 

 3.70 0.978 มาก 

ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานโดยรวม  3.33 0.893 ปานกลาง 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความส าคัญของผู้ ใช้บริการ  ด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานพบวา่ มีผลรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก 
ได้แก่ แอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้ช่วยให้ท่านสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน และท่าน
ทราบว่าแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้มีความง่ายต่อการใช้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70, 
3.50 และใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบั ปานกลาง ได้แก่ ท่านทราบว่าการใช้แอพพลิเคชัน่ 
โมบายแบงก์กิง้ไมต้่องใช้ความพยายาม และทา่นทราบวา่ขัน้ตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิง้ ไมมี่ความซบัซ้อน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28, 3.22 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้  5 

ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 
 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 
 

การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

การรับรู้ปัญหา     

- ทา่นให้ความส าคญัเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน  3.69 0.938 มาก 
- ทา่นรู้จกัเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ของ
ธนาคาร 

 3.41 1.020 มาก 

- ทา่นได้รับข้อมลูด้านความปลอดภยัในการใช้งานของ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

 3.34 0.957 ปานกลาง 

การรับรู้ปัญหาโดยรวม  3.48 0.888 มาก 

การค้นหาข้อมลู     
- ก่อนทา่นตดัสินใจใช้บริการ ทา่นได้สอบถามข้อมลูจาก
พนกังานธนาคาร 

 3.24 0.962 ปานกลาง 

- ก่อนทา่นตดัสินใจใช้บริการ ทา่นมีการหาข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลูอินเทอร์เน็ต เชน่ เว็บไซต์ของธนาคาร 

 3.11 1.017 ปานกลาง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิง้  S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

- ก่อนทา่นตดัสินใจใช้บริการ ทา่นได้สอบถามบคุคล
ใกล้ชิด เชน่ ครอบครัว คนรัก ญาติ 

 3.26 0.921 ปานกลาง 

การค้นหาข้อมูลโดยรวม  3.21 0.819 ปานกลาง 

การประเมินผลทางเลือก     
- ทา่นเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้จากความ
นา่เช่ือถือ 

 3.55 0.940 มาก 

- ทา่นเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้จากระบบ
การเช่ือมตอ่สง่ข้อมลูท่ีมีความปลอดภยัสงู 

 3.66 0.950 มาก 

- ทา่นเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกิง้จากรูปแบบมี
ความทนัสมยั 

 3.56 0.919 มาก 

การประเมินผลทางเลือกโดยรวม  3.59 0.871 มาก 

การตดัสินใจใช้บริการ     

- ทา่นตดัสินใจใช้บริการจากประสิทธิภาพในการใช้งาน  3.67 0.949 มาก 

- ทา่นตดัสินใจใช้บริการจากด้านความปลอดภยัในการ
ท าธุรกรรมการเงิน 

 3.74 0.977 มาก 

- ทา่นตดัสินใจใช้บริการจากความสะดวกรวดเร็ว  3.75 0.993 มาก 

การตัดสินใจใช้บริการโดยรวม  3.72 0.914 มาก 

การประเมินหลงัการใช้บริการ     

- ทา่นจะใช้บริการธุรกรรมการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ 
โมบายแบงก์กิง้ตอ่ไป 

 3.61 1.012 มาก 

- เม่ือเกิดปัญหาหลงัการใช้บริการทา่นจะท าการติดตอ่
กบัธนาคาร ผ่าน Call Center 

 3.48 1.015 มาก 

- ทา่นจะแนะน าการใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบ
งกิง้ให้แก่คนรู้จกัหากมีความพอใจในการใช้งาน 

 3.53 1.003 มาก 

การประเมินหลังการใช้บริการโดยรวม  3.54 0.927 มาก 
การตัดสินใจใช้บริการโดยรวม  3.51 0.792 มาก 
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 
3.51 เม่ือพิจารณาแต่ละขัน้ตอนจะเห็นได้การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้  5 
ธนาคารชัน้น า อยู่ในระดบั มาก ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.48, 
3.59, 3.72 และ 3.54 ตามล าดบั และอยู่ในระดบั ปานกลาง ได้แก่ ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู โดยมี
คา่เฉล่ีย 3.21 โดยเม่ือพิจารณาในแตล่ะรายขัน้ตอน พบวา่ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ท่านให้ความส าคญั
เก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน และท่านรู้จกัเทคโนโลยี แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ของธนาคาร 
โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  3.69 และ 3.41 ตามล าดับ รองลงมา อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ท่าน
ได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ โดยมีค่าเฉล่ีย 
เทา่กบั 3.34   

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ก่อนท่าน
ตดัสินใจใช้บริการ ท่านได้สอบถามข้อมลูจากพนกังานธนาคาร ก่อนทา่นตดัสินใจใช้บริการ ทา่นมี
การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร และก่อนท่านตัดสินใจใช้
บริการ ท่านได้สอบถามบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว คนรัก ญาติ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.34, 
3.11 และ 3.26 ตามล าดบั 

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ท่านเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้จากความน่าเช่ือถือ ท่านเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้จาก
ระบบการเช่ือมตอ่ส่งข้อมลูท่ีมีความปลอดภยัสงู และท่านเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกิง้จาก
รูปแบบมีความทนัสมยั โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.55, 3.66 และ 3.56 ตามล าดบั 
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ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้
บริการจากประสิทธิภาพในการใช้งาน ท่านตดัสินใจใช้บริการจากด้านความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมการเงิน และท่านตดัสินใจใช้บริการจากความสะดวกรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.67, 
3.74 และ 3.75 ตามล าดบั 

ขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ทา่นจะ
ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ตอ่ไป เม่ือเกิดปัญหาหลงัการใช้บริการ
ท่านจะท าการติดตอ่กับธนาคาร ผ่าน Call Center และท่านจะแนะน าการใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงกิง้ให้แก่คนรู้จกัหากมีความพอใจในการใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.61, 3.48 และ 
3.53 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
การทดสอบสมมตฐิาน ผู้วิจยัได้การวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั   

H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั   

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ จะใช้การทดสอบความ
แตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test 
) ดงันี ้
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ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรโดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance not Assumed 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (t-test) และกรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance Assumed ส าหรับทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร (t-test) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) 
เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกตามเพศ) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์  

 
Levene’s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

การรับรู้ปัญหา 0.147 0.701 
การค้นหาข้อมลู 0.305 0.581 
การประเมินผลทางเลือก 0.967 0.326 
การตดัสินใจใช้บริการ 1.054 0.305 
การประเมินหลงัการใช้บริการ 2.147 0.144 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ของแตล่ะกลุม่เพศ โดย
ใช้ Levene’s Test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.701, 0.581, 0.326, 0.305 และ 0.144 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนัจงึทดสอบคา่ t  กรณีความแปรปรวนเทา่กนั ( Equal Variance assumed ) 
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ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกตามเพศ) 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจ
เนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

t-test of Equality of Means 

เพศ x̄  S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

การรับรู้ปัญหา ชาย 
หญิง 

3.5325 
3.4463 

0.87666 
0.89572 

0.955 398 
 

0.340 

การค้นหาข้อมลู ชาย 
หญิง 

3.2683 
3.1610 

0.82470 
0.81445 

1.289 398 0.198 

การประเมินผลทางเลือก ชาย 
หญิง 

3.6301 
3.5607 

0.84522 
0.88890 

0.783 398 0.434 

การตดัสินใจใช้บริการ ชาย 
หญิง 

3.7012 
3.7302 

0.90037 
0.92571 

-0.312 398 0.755 

การประเมินหลงัการใช้
บริการ 

ชาย 
หญิง 

3.5610 
3.5297 

0.88289 
0.95801 

0.332 398 0.740 

 
จากตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งกบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ โดยจ าแนกตามเพศพบวา่  
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.340 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้ม
เมอร์ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.198 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้ม
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เมอร์ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.434 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
เบบีบ้มูเมอร์ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.755 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
เบบีบู้มเมอร์ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.740 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั(H0)  และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1)  หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
เบบีบู้มเมอร์ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ

ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
H0: ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั   
H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบระดบัการศกึษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ จะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความ
แตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้
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ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร โดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง 
(H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกตา่งกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่โดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกระดบั
การศกึษา) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 2.747* 3 396 0.043 

การค้นหาข้อมลู 2.037 3 396 0.108 

การประเมินผลทางเลือก 2.475 3 396 0.061 

การตดัสินใจใช้บริการ 7.768** 3 396 0.000 

การประเมินหลงัการใช้บริการ 2.573 3 396 0.054 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละระดับ
การศกึษา โดยใช้ Levene’s Test พบวา่ ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.043, 0.000 ตามล าดบั ซึ่งน้อยกว่า 0.05, 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 13 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก และการประเมินหลงัการใช้บริการ มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.108, 0.061 และ 0.054 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละระดับ
การศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั  จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 14 

 
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกระดบัการศกึษา) โดยใช้  Brown-
Forsythe test 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่

เบบีบ้มูเมอร์ 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 34.160** 3 147.849 0.000 

การตดัสินใจใช้บริการ 26.453** 3 136.932 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกตา่งการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้ 
Brown-Forsythe test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการมีค่า Sig. 
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เทา่กบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนัในขัน้ตอน 
การรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกระดบัการศกึษา) โดยใช้  F-test 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ

เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

  F - test 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การค้นหาข้อมลู 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

25.377 
242.479
267.857 

3 
396 
399 

8.459 
0.612 

13.815** 0.00
0 

 
การประเมินผลทางเลือก 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

55.664 
246.934 
302.598 

3 
396 
399 

18.555 
0.624 

29.755** 0.00
0 

 
การประเมินหลงัการใช้บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

68.971 
273.862 
342.833 

3 
396 
399 

22.990 
0.692 

33.244** 0.00
0 

**นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละระดบัการศึกษา โดยใช้ F-
test พบวา่ ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และขัน้ตอนการประเมินหลงั
การใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทัง้ 3 ขัน้ตอน ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา 
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แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
เบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกัน ในขัน้ตอน การค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และ
ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 15, 
16 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กับการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  แสดงดงัตาราง 17, 18 และ 19 
 
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา (จ าแนกระดบั
การศกึษา) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

ระดบัการศกึษา 
 

มธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ 

อนปุริญญา
หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือสงูกวา่ 

มธัยมศกึษาหรือ
เทียบเทา่ 

2.6202  -0.31318 
(0.470) 

-0.96861** 
(0.000) 

-1.52364** 
(0.000) 

อนปุริญญาหรือ
เทียบเทา่ 

2.9333   -0.65543** 
(0.000) 

-1.21046** 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.5888    -0.55503** 
(0.000) 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 4.1438     

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา จ าแนกระดบัการศกึษา พบวา่  

ระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี   มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา แตกต่างเป็นรายคู่กับระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ ระดบั มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการรับรู้ปัญหาน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.96861 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา แตกต่างเป็นรายคู่กับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการรับรู้ปัญหาน้อยกว่าระดบัปริญญาโท
หรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.52364 

 ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เท่ากบั เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา แตกต่างเป็นรายคู่กับระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ใช้บริการระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่มีการรับรู้ปัญหาน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.65543 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา แตกต่างเป็นรายคู่กับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีการรับรู้ปัญหาน้อยกว่าระดบัปริญญาโท
หรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.21046 

ระดบัปริญญาตรีกับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย



  76 

แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาแตกตา่งเป็นรายคู่
กับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับ
ปริญญาตรี มีการรับรู้ปัญหาน้อยกว่าระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.55503 

 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ(จ าแนกระดบั
การศกึษา) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

ระดบัการศกึษา 
 

มธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ 

อนปุริญญา
หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือสงูกวา่ 

มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 2.8837  -0.33850 
(0.522) 

-0.94003** 
(0.000) 

-1.43654** 
(0.000) 

อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 3.2222   -0.60153** 
(0.001) 

-1.09804** 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.8238    -0.49651** 
(0.000) 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 4.3203     

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการจ าแนกระดบัการศกึษาพบว่า  

ระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี   มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตัดสินใจแตกต่างเป็นรายคู่ กับระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่ามีการตดัสินใจน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.94003 
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ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจแตกตา่งเป็นรายคูก่บัระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผู้ใช้บริการระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่มีการตดัสินใจน้อยกวา่ระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.43654 

ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่ากบัระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตัดสินใจแตกต่างเป็นรายคู่ กับระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.60153 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการแตกต่างเป็นรายคูก่ับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจน้อยกว่าระดบัปริญญา
โทหรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.09804 

ระดบัปริญญาตรีกับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่าผู้ ใช้บริการระดับปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจแตกตา่งเป็นรายคู่
กับระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการระดับ
ปริญญาตรี มีการตดัสินใจ น้อยกว่าระดบัระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.49651 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู (จ าแนกระดบั
การศกึษา) โดยใช้ LSD 
 

ระดบัการศกึษา �̅� 
มธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ 

อนปุริญญา
หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือสงูกวา่ 

มธัยมศกึษาหรือ
เทียบเทา่ 

2.5736  -0.44117** 
(0.009) 

-0.70605** 
(0.000) 

-0.94923** 
(0.000) 

อนปุริญญาหรือ
เทียบเทา่ 

3.0148   -0.26488* 
(0.037) 

-0.50806** 
(0.002) 

ปริญญาตรี 3.2797    -0.24318* 
(0.043) 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 3.5229     

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล จ าแนกระดบัการศึกษา พบว่าระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดบัอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดบัมธัยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ
เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู แตกตา่งเป็นรายคูก่บัระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการ
ค้นหาข้อมลูน้อยกวา่ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.44117 

ระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูลแตกต่างเป็นรายคู่กับระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
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ผู้ ใช้บริการระดบัมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.70605 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล แตกตา่งเป็นรายคู่กบัระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าระดบัปริญญาโท
หรือสงูกวา่  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.94923 

ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่ากบัระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.037 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูลแตกต่างเป็นรายคู่ระดบัปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี  โดยมีผลต่างเฉล่ีย
เทา่กบั 0.26488 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า  มีคา่ Sig เท่ากับ 0.002 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล แตกต่างเป็นรายคู่ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าระดบัปริญญาโท
หรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.50806 

ระดบัปริญญาตรี กบั ระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า  มีค่า Sig เท่ากบั 0.043 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับปริญญาตรีมีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูแตกตา่งเป็นราย
คู่ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับ
ปริญญาตรี มีการค้นหาข้อมูลน้อยกว่าระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.24318 
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ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก (จ าแนกระดบัการศกึษา) โดยใช้ LSD 
 

ระดบัการศกึษา �̅� 
มธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ 

อนปุริญญา
หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือสงูกวา่ 

มธัยมศกึษาหรือ
เทียบเทา่ 

2.7674  -0.35848* 
(0.034) 

-0.93626** 
(0.000) 

-1.33713** 
(0.000) 

อนปุริญญาหรือ
เทียบเทา่ 

3.1259   -0.57778** 
(0.000) 

-0.97865** 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.7037    -0.40087** 
(0.001) 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 4.1046     

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก จ าแนกระดับการศึกษาพบว่า ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีค่า Sig เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ
ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคาร
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกแตกต่างเป็นรายคู่ กับระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับ
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการประเมินทางเลือกน้อยกว่าระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.35848 

ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่กบัระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่างเป็นรายคู่กับระดบัปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีการประเมินทางเลือกน้อยกว่าระดับ
ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.93626 

ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือกแตกตา่งเป็นรายคู ่กบัระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า มีการประเมินทางเลือกน้อยกวา่ระดบั
ปริญญาโทหรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.33713 

ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่ากบัระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่างเป็นรายคู่กับระดบัปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการประเมินทางเลือกน้อยกว่าระดับ
ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.57778 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือกแตกต่างเป็นรายคู่กับระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีการประเมินทางเลือกน้อยกว่าระดบั
ปริญญาโทหรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.97865 

ระดบัปริญญาตรีกับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า  มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับปริญญาตรี มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกแตกต่าง
เป็นรายคู่กบั ระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ 
ระดบัปริญญาตรี มีการประเมินทางเลือกน้อยกว่าระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า  โดยมีผลตา่งเฉล่ีย
เทา่กบั 0.40087 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของวิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้
บริการ (จ าแนกระดบัการศกึษา) โดยใช้ LSD 
 

ระดบัการศกึษา �̅� 
มธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ 

อนปุริญญา
หรือเทียบเทา่ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท
หรือสงูกวา่ 

มธัยมศกึษาหรือ
เทียบเทา่ 

2.6822  -0.34005 
(0.056) 

-0.96278** 
(0.000) 

-1.52044** 
(0.000) 

อนปุริญญาหรือ
เทียบเทา่ 

3.0222   -0.62273** 
(0.000) 

-1.18039** 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.6350    -0.55766** 
(0.000) 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 3.5425     

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลังการใช้บริการ จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากับระดับ
ปริญญาตรี   มีค่า  Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บ ริการระดับ
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ แตกต่างเป็นรายคู่กบัระดบั
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่าระดบัปริญญาตรี โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.96278 

ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่ากบัระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า  มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ แตกตา่งเป็นรายคูก่บัระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า มีการประเมินหลงัการใช้บริการ
น้อยกวา่ระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.52044 

ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่ากบัระดบัปริญญาตรี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกตา่งเป็นรายคู่กบัระดบัปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่าระดับ
ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.62273 

ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่ากับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ แตกตา่งเป็นรายคูก่บัระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่า มีการประเมินหลงัการใช้บริการ
น้อยกวา่ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าโดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.18039 

ระดบัปริญญาตรีกับระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกตา่งเป็นรายคู่กบัระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ ระดับปริญญาตรี มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่าระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา่โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.55766 

 
สมมตฐิานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่

โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
H0: ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั   
H1: ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบระดบัการศกึษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ จะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความ
แตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร โดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง 
(H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกตา่งกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่โดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกอาชีพ) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 2.813* 4 395 0.025 

การค้นหาข้อมลู 0.716 4 395 0.582 

การประเมินผลทางเลือก 2.368 4 395 0.052 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใช้บริการ 6.561** 4 395 0.000 

การประเมินหลงัการใช้บริการ 1.432 4 395 0.222 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละอาชีพ โดย
ใช้ Levene’s Test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.025, 0.000 ตามล าดบั ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) และ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนของแต่ละอาชีพแตกต่างกัน จึงใช้สถิต ิ
Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 21 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก และการประเมินหลงัการใช้บริการ มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.582, 0.052 และ 0.222 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่ามีคา่ความแปรปรวนของแต่ละอาชีพไม่
แตกตา่งกนั  จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 22 

 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้  Brown-Forsythe test 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่

เบบีบ้มูเมอร์ 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 21.595** 4 255.177 0.000 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่

เบบีบ้มูเมอร์ 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใช้บริการ 21.713** 4 252.440 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์คา่ความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละอาชีพ โดยใช้ Brown-
Forsythe test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการมีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกันในขัน้ตอน การรับรู้ปัญหา และ
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 

 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้  F-test 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ

เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การค้นหาข้อมลู 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

28.784 
239.072 
267.857 

4 
395 
399 

7.196 
0.605 

11.889** 0.000
  

 
การประเมินผลทางเลือก 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

46.512 
256.085 
302.597 

4 
395 
399 

11.628  
0.648 

17.936** 0.000
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ

เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การประเมินหลงัการใช้บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

59.121 
283.712 
342.833 

4 
395 
399 

14.780 
0.718 

20.578** 0.000
  

**นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละอาชีพ โดยใช้ Brown-
Forsythe test พบว่า ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ทัง้ 3 ขัน้ตอน ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ 
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
เบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกัน ในขัน้ตอน การค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และ
ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01  

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน กับการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา และขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่า
คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 23, 24 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอาชีพท่ีแตกต่างกัน  กับการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  แสดงดงัตาราง 25, 26 และ 27 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้
Dunnett’s T3 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ 
/ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังา
นบริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.9815  0.1985 
(0.831) 

0.62251** 
(0.007) 

1.07239** 
(0.000) 

0.95767** 
(0.000) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.7834   0.42445* 
(0.015) 

0.87434** 
(0.000) 

0.75962** 
(0.000) 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั  
/ อิสระ 

3.3590    0.44988 
(0.065) 

0.33516 
(0.241) 

รับจ้าง 2.9091     -0.11472 
(0.996) 

เกษียณ 3.0238      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 23 ผลการวิ เคราะความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บ ริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา จ าแนกอาชีพ พบว่า อาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / อิสระ มีค่า Sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ 
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคาร
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาแตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั / อิสระ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพ ข้าราชการ / 
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พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ปัญหามากกว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ โดยมีผลต่าง
เฉล่ียเทา่กบั 0.62251 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ อาชีพ ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ปัญหามากกว่าอาชีพรับจ้าง โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.07239 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพเกษียณ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพเกษียณ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ใช้บริการ อาชีพ ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ปัญหามากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.95767 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการรับรู้ปัญหามากกว่าอาชีพประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.42445 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง 
เป็นรายคู่กบัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการรับรู้ปัญหามากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.87434 

อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนกับอาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง 



  90 

เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการรับรู้ปัญหามากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.75962 

 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ (จ าแนกอาชีพ) 
โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ 
/ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังา
นบริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.1296  0.0806
7 
(1.000) 

0.47322 
(0.106) 

1.00337** 
(0.000) 

0.95106** 
(0.000) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.0490   0.39255* 
(0.046) 

0.92270** 
(0.000) 

0.87039** 
(0.000) 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั  
/ อิสระ 

3.6564    0.53015* 
(0.027) 

0.4784* 
(0.034) 

รับจ้าง 3.1263     -0.5231 
(1.000) 

เกษียณ 3.1786      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ จ าแนกอาชีพ พบว่า อาชีพ ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพรับจ้าง มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่
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เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการแตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจ
มากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.00337 

อาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอน
การตดัสินใจใช้บริการแตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพ ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจมากกว่าอาชีพเกษียณ โดย
มีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.95106 

อาชีพพนกังานเอกชนกบัอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.046 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนักงานเอกชน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้ม เมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานเอกชน มีการตดัสินใจมากกว่าอาชีพประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.39255 

อาชีพพนักงานเอกชนกับอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนักงานเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการแตกต่าง
เป็นรายคู่กบัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
เอกชน มีการตดัสินใจมากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.92270 

อาชีพพนักงานเอกชนกับอาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนักงานเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการแตกต่าง
เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
เอกชน มีการตดัสินใจมากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.87039 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ กับ อาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการแตกตา่งเป็นรายคูก่ับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
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ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจมากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.53015 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ กับ อาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการแตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผู้ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจมากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.47784 

 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู (จ าแนกอาชีพ) โดย
ใช้ LSD 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.5463  0.14705 
(0.302) 

0.34117* 
(0.035) 

0.74327** 
(0.000) 

0.70106** 
(0.000) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.3992   0.19412 
(0.086) 

0.59622** 
(0.000) 

0.55401** 
(0.000) 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั  
/ อิสระ 

3.2051    0.40210** 
(0.003) 

0.35989* 
(0.012) 

รับจ้าง 2.8452     -0.4221 
(0.765) 

เกษียณ 3.2050      

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล จ าแนกระดบัอาชีพ พบว่า อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / อิสระ  มีค่า Sig เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพ
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคาร
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูแตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั / อิสระ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการค้นหาข้อมลู มากกว่าอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ โดยมีผลตา่ง
เฉล่ียเทา่กบั 0.34117 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพรับจ้าง  มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการค้นหาข้อมลูมากกว่า อาชีพรับจ้างโดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.74327 

อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพเกษียณ   มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกวา่ 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพเกษียณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการค้นหาข้อมลูมากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.70106 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล แตกต่าง 
เป็นรายคู่กบัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการค้นหาข้อมลูมากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.59622 

อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนกับอาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลแตกต่าง
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เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีการค้นหาข้อมลูมากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.55401 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระกบัอาชีพรับจ้าง มีคา่ Sig เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล แตกต่างเป็นรายคู่กบัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ 
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการค้นหาข้อมูลมากกว่าอาชีพรับจ้าง โดยมีผลต่างเฉล่ีย
เทา่กบั 0.40210 

อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระกบัอาชีพเกษียณ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.012 ซึง่น้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล แตกตา่งเป็นรายคู่กบัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ 
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการค้นหาข้อมูลมากกว่าอาชีพเกษียณ โดยมีผลต่างเฉล่ีย
เทา่กบั 0.35989 

 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก (จ าแนก
อาชีพ) โดยใช้ LSD 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.0278  0.17655 
(0.231) 

0.51496** 
(0.002) 

0.94697** 
(0.000) 

0.86111** 
(0.000) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.8512   0.33840** 
(0.004) 

0.77042** 
(0.000) 

0.68456** 
(0.000) 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั  
/ อิสระ 

3.5128    0.43201** 
(0.002) 

0.34615* 
(0.019) 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

รับจ้าง 3.0808     -0.8586 
(0.558) 

เกษียณ 3.1667      

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก จ าแนกระดบัอาชีพ พบวา่ อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ   มีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกมากกว่าอาชีพ
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.51496 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั อาชีพรับจ้าง มีคา่ Sig เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพรับจ้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกมากกว่าอาชีพรับจ้าง 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.94697 

อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกวา่ 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
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ประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกมากกว่าอาชีพ
รับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.86111 

อาชีพพนักงานเอกชน กับ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนักงานเอกชน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนักงานเอกชน มีการประเมินทางเลือกมากกว่า
อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.33840 

อาชีพพนักงานเอกชน กับ อาชีพรับจ้าง  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนักงานเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
แตกตา่ง เป็นรายคูก่ับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพ
พนกังานเอกชน มีการประเมินทางเลือกมากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.77042 

อาชีพพนักงานเอกชน กับ อาชีพเกษียณ  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนักงานเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพ
พนกังานเอกชน มีการประเมินทางเลือกมากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.68456 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ กับ อาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการประเมินทางเลือกมากกว่าอาชีพรับจ้าง 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.43201 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ กับ อาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพเกษียณ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยผู้ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีการประเมินทางเลือกมากกว่าอาชีพเกษียณ 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.34615 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคาร
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ (จ าแนกอาชีพ) โดยใช้ 
LSD 
 

อาชีพ �̅� 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั 
/ อิสระ 

รับจ้าง เกษียณ 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.9537  0.9871 
(0.524) 

0.48191** 
(0.006) 

0.98906** 
(0.000) 

0.90013** 
(0.000) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.8550   0.38320** 
(0.002) 

0.89034** 
(0.000) 

0.80142** 
(0.000) 

ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั  
/ อิสระ 

3.4718    0.50715** 
(0.001) 

0.41822** 
(0.007) 

รับจ้าง 2.9646     -0.08892 
(0.564) 

เกษียณ 3.0536      

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลังการใช้บริการ จ าแนกระดบัอาชีพ พบว่า อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระ มีคา่ Sig เทา่กบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ใช้บริการ
อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
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ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ แตกตา่ง เป็น
รายคู่กับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินหลงัการใช้บริการมากกว่าอาชีพ
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.48191 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินหลังการใช้บริการ
มากกวา่อาชีพรับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.98906 

อาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอาชีพเกษียณ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่ับอาชีพเกษียณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินหลังการใช้บริการ
มากกวา่อาชีพเกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.90013 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินหลังการใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการประเมินหลัง
การใช้บริการมากกวา่อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.38320 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพรับจ้าง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้
บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการประเมินหลังการใช้บริการมากกว่าอาชีพอาชีพรับจ้าง โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.89034 
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อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนกับอาชีพเกษียณ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้
บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพเกษียณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการประเมินหลงัการใช้บริการมากกว่าอาชีพเกษียณ 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.80142 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / อิสระกบัอาชีพรับจ้าง มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่บัอาชีพรับจ้าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีการประเมินหลังการใช้บริการมากกว่าอาชีพ
รับจ้าง โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.50715 

อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระกบัอาชีพเกษียณ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.007 ซึง่น้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / อิสระ มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลังการใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับอาชีพเกษียณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั / อิสระ มีการประเมินหลงัการใช้บริการมากกวา่อาชีพ
เกษียณ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.41822 
 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ 
แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั   

H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบระดบัการศกึษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ จะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความ
แตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร โดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง 
(H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกตา่งกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่โดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 3.180* 4 395 0.014 

การค้นหาข้อมลู 2.487* 4 395 0.043 

การประเมินผลทางเลือก 2.839* 4 395 0.024 

การตดัสินใจใช้บริการ 8.533** 4 395 0.000 
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ตาราง  28 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การประเมินหลงัการใช้บริการ 2.625* 4 395 0.034 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ของแตล่ะระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.014, 0.043, 0.024 และ0.034ตามล าดบั ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่ามีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั จึง
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 29 
 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้  Brown-
Forsythe test 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่

เบบีบ้มูเมอร์ 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 23.021** 4 239.990 0.000 

การค้นหาข้อมลู 10.556** 4 213.324 0.000 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่

เบบีบ้มูเมอร์ 

Brown-Forsythe 

Statisticsa df1 df2 Sig. 

การประเมินผลทางเลือก 20.794** 4 173.612 0.000 

การตดัสินใจใช้บริการ 23.390** 4 201.261 0.000 

การประเมินหลงัการใช้บริการ 22.349** 4 202.059 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
โดยใช้ Brown-Forsythe test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกัน
ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจะเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั กบัการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 30-
34 
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา (จ าแนกรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

รายได้ �̅� 

น้อยกวา่
หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
10,000 บาท  

2.2424  -0.84329** 
(0.001) 

-1.23106** 
(0.000) 

-1.41991* 
(0.000) 

-1.53147** 
(0.000) 

10,001-20,000 
บาท 

3.0857   -0.38777 
(0.091) 

-0.57662** 
(0.001) 

-0.68818** 
(0.000) 

20,001-30,000 
บาท 

3.4735    -0.18885** 
(0.637) 

-0.30041* 
(0,42) 

30,001-40,000 
บาท 

3.6623     -0.11156 
(0.957) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.7739      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา จ าแนกรายได้เฉล่ีย พบว่า รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได้ 10,001-
20,000 บาท มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 10,001-
20,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
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10,000 บาท มีการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า รายได้ 10,001-20,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.84329 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกตา่ง เป็นรายคู่กับ รายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
รับรู้ปัญหา น้อยกวา่ รายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.23106 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกตา่ง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
รับรู้ปัญหา น้อยกวา่ รายได้ 30,001-40,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.41991 

รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการรับรู้ปัญหา น้อย
กวา่ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.53147 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า รายได้ 30,001-
40,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.57662 

รายได้10,001-20,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
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ปัญหา แตกตา่ง เป็นรายคูก่ับ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.68818 

รายได้20,001-30,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.042 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้20,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา แตกตา่ง เป็นรายคูก่ับ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้ ใช้บริการ รายได้20,001-30,000 บาท มีการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.30041 
 

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู (จ าแนกรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

รายได้ �̅� 

น้อยกวา่
หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
10,000 บาท  

2.4091  -0.49567 
(0.161) 

-0.83333** 
(0.001) 

-0.94156** 
(0.000) 

-0.96387** 
(0.000) 

10,001-20,000 
บาท 

2.9048   -0.33766 
(0.112) 

-0.44589** 
(0.013) 

-0.46820** 
(0.004) 

20,001-30,000 
บาท 

3.2424    -0.10823 
(0.976) 

-0.13054 
(0.874) 

30,001-40,000 
บาท 

3.3506     -0.02231 
(1.000) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.3730      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล จ าแนกรายได้เฉล่ีย พบว่า รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 20,001-
30,000 บาท มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 20,001-
30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท มีการค้นหาข้อมูล น้อยกว่า รายได้ 20,001-30,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
0.83333 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ค้นหาข้อมลู น้อยกวา่ รายได้ 30,001-40,000 บาท  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.94156 

รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล แตกต่าง เป็นรายคู่กบั รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท มีการค้นหาข้อมูล 
น้อยกวา่ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.96387 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.013 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมลู แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการค้นหาข้อมูล น้อยกว่า รายได้ 30,001-40,000 
บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.44589 

รายได้10,001-20,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
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แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมูล แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการค้นหาข้อมูล น้อยกว่า รายได้ 40,001 บาทขึ้น
ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.46820 

 
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก (จ าแนก
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

รายได้ �̅� 

น้อย
กวา่หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
10,000 บาท  

2.3485  -0.84675** 
(0.006) 

-1.27273** 
(0.000) 

-1.44372** 
(0.000) 

-1.49534** 
(0.000) 

10,001-20,000 
บาท 

3.1952   -0.42597* 
(0.030) 

-5.9697** 
(0.000) 

-0.64858** 
(0.000) 

20,001-30,000 
บาท 

3.6212    -0.17100 
(0.774) 

-0.22261 
(0.280) 

30,001-40,000 
บาท 

3.7922     -0.05162 
(1.000) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.8438      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์  ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก จ าแนกรายได้เฉล่ีย พบว่า รายได้ น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาทกับ
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รายได ้10,001-20,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการ
รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคู่
กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการประเมินผลทางเลือก น้อยกว่า รายได้ 10,001-20,000 
บาท  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.84675 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 20,001-30,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการประเมินผลทางเลือก น้อยกว่า รายได้ 20,001-30,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
1.27273 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 30,001-40,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการประเมินผลทางเลือก น้อยกว่า รายได้ 30,001-40,000 บาท  โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
1.44372 

รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ประเมินผลทางเลือก น้อยกวา่ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.49534 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.030 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
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ประเมินผลทางเลือก แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการประเมินผลทางเลือก น้อย
กวา่ รายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.42597 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการประเมินผลทางเลือก น้อย
กวา่ รายได้ 30,001-40,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.59607 

รายได้10,001-20,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการประเมินผลทางเลือก น้อยกว่า 
รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.64858 

 
ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ (จ าแนกรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

รายได้ �̅� 

น้อย
กวา่หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
10,000 บาท  

2.4091  -0.87186** 
(0.003) 

-1.33712** 
(0.000) 

-1.44805** 
(0.000) 

-1.63287** 
(0.000) 

10,001-20,000 
บาท 

3.2810   -0.46526* 
(0.035) 

-0.57619** 
(0.002) 

-0.76101** 
(0.000) 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
 

รายได้ �̅� 

น้อยกวา่
หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

20,001-30,000 
บาท 

3.7462    -0.11093 
(0.984) 

-0.29575 
(0.062) 

30,001-40,000 
บาท 

3.8571     -0.18482 
(0.459) 

40,001 บาทขึน้ไป 4.0420      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์  ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ จ าแนกรายได้เฉล่ีย พบว่า รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้
10,001-20,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้
น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่
กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 10,001-20,000 บาท  
โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.87186 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 20,001-30,000 บาท 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกวา่รายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.33712 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกวา่รายได้ 30,001-40,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.44805 

รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้
บริการน้อยกวา่รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.63287 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.035 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคูก่ับ รายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 
20,001-30,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.46526 

รายได้10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคูก่ับ รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 
30,001-40,000 บาท โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.57619 

รายได้10,001-20,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
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ตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กบั รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้10,001-20,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 
40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.76101 

 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ (จ าแนก
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน) โดยใช้ Dunnett’s T3 
 

รายได้ �̅� 

น้อย
กวา่หรือ
เทา่กบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
10,000 บาท  

2.2727  -0.81299** 
(0.008) 

-1.29924** 
(0.000) 

-1.46320** 
(0.000) 

1.56643** 
(0.000) 

10,001-20,000 
บาท 

3.0857   -0.48626* 
(0.017) 

-0.65022** 
(0.000) 

-0.75345** 
(0.000) 

20,001-30,000 
บาท 

3.5720    -0.16396 
(0.816) 

-0.26719 
(0.132) 

30,001-40,000 
บาท 

3.7359     -0.10323 
(0.979) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.8392      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ จ าแนกรายได้เฉล่ีย พบว่า รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได ้
10,001-20,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้
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น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่
กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้
น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 บาท มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 10,001-
20,000 บาท  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.81299 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 20,001-30,000 บาท  มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 20,001-30,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
1.29924 

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทกับรายได้ 30,001-40,000 บาท  มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
มีการประเมินหลังการใช้บริการน้อยกว่ารายได้ 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างเฉล่ียเท่ากับ 
1.46320 

รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทกบัรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่ับ รายได ้40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการประเมินหลงั
การใช้บริการน้อยกวา่รายได ้40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 1.56643 

รายได้ 10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.017 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้ 10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคูก่บั รายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการประเมินหลงัการใช้บริการน้อยกว่า
รายได้ 20,001-30,000 บาท  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.48626 

รายได้ 10,001-20,000 บาทกบัรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการประเมินหลังการใช้
บริการน้อยกวา่รายได้ 30,001-40,000 บาท  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.65022 

รายได้ 10,001-20,000 บาทกับรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการรายได้  10,001-20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกต่าง เป็นรายคู่กับ รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการประเมินหลงัการใช้บริการน้อยกว่า
รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป  โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.75345 
 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ใ ช้บ ริการท่ี มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้บ ริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ไมแ่ตกตา่งกนั   

H1: ผู้ ใ ช้บ ริการท่ี มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้บ ริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบระดบัการศกึษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ จะใช้การทดสอบสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบค่าความ
แตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปร โดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั แตถ้่าหากคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 
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กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความสมัพนัธ์โดยสถิติทดสอบ 
Brown-Forsythe และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัทดสอบความสมัพนัธ์โดย
สถิติ F-test ในตาราง ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง 
(H0) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกตา่งกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูต่อ่ไป แตถ้่าหากคา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดง
วา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่โดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิต ิ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคู่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกสถานภาพ)  
 

การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 0.276 2 397 0.766 

การค้นหาข้อมลู 0.333 2 397 0.717 

การประเมินผลทางเลือก 0.795 2 397 0.452 

การตดัสินใจใช้บริการ 1.503 2 397 0.224 

การประเมินหลงัการใช้บริการ 0.170 2 397 0.844 

 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ของแต่ละสถานภาพ 
โดยใช้ Levene’s Test พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา  ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการและขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มี
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ค่า Sig เท่ากับ 0.766, 0.717, 0.452, 0.224 และ0.844 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่ามีค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะสถานภาพไมแ่ตกตา่งกนั  จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ ดงัตาราง 36 

 
ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ (จ าแนกสถานภาพ) โดยใช้  F-test 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ

เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การรับรู้ปัญหา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

15.076 
299.456 
314.532 

2 
397 
399 

7.538 
0.754 

9.993** 0.000 

 
การค้นหาข้อมลู 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

3.035 
264.822 
267.857 

2 
397 
399 

1.517 
0.667 

2.275 
 

 

0.104 

 
การประเมินผลทางเลือก 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

13.071 
289.527 
302.597 

2 
397 
399 

6.535 
0.729 

8.961** 0.000 

 
การตดัสินใจใช้บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

13.562 
320.037 
333.599 

2 
397 
399 

6.781 
0.806 

8.411** 0.000 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
 

การตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ

เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

  F - test 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การประเมินหลงัการใช้บริการ 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

12.746 
330.087 
342.833 

2 
397 
399 

6.373 
0.831 

7.665** 0.000 

**นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม

บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ของแต่สถานภาพ โดยใช้ F-Test 
พบว่า ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการทีมีสถานภาพตก
ตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบ
บีบ้มูเมอร์ ไม่แตกตา่งกนัในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ
และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการทีมี
สถานภาพตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของ
เจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกนั ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการและขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา (จ าแนกสถานภาพ) 
โดยใช้ LSD 
 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หม้าย / หยา่ร้าง / 

แยกกนัอยู่ 
โสด 3.7299  0.33515** 

(0.000) 
0.57775** 
(0.000) 

สมรส 3.3948   0.24260 
(0.086) 

หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 3.1522    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหาจ าแนกสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง 
เป็นรายคู ่กบั สถานภาพสมรส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพ
โสด มีการรับรู้ปัญหา มากกวา่ สถานภาพสมรส โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.33515 

สถานภาพโสด กบั สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา แตกต่าง 
เป็นรายคู่ กับ สถานภาพหม้าย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการรับรู้ปัญหา มากกว่า สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนั
อยู ่โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.57775 
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ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของวิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
(จ าแนกสถานภาพ) โดยใช้ LSD 
 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หม้าย / หยา่ร้าง / 

แยกกนัอยู่ 
โสด 3.8102  0.28795** 

(0.002) 
0.56384** 
(0.000) 

สมรส 3.5223   0.27590* 
(0.047) 

หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 3.2464    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือกจ าแนกสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด กับ สถานภาพสมรส  มีค่า Sig 
เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก แตกต่าง เป็นรายคู่ กับ สถานภาพสมรส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการประเมินทางเลือก มากกว่า สถานภาพสมรส โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.28795 

สถานภาพโสด กบั สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการประเมินทางเลือก มากกว่า สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง 
/ แยกกนัอยู ่โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.56384 

สถานภาพสมรส กับ สถานภาพหม้าย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.047 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ ใช้บริการสถานภาพสมรสมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
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โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพสมรส มีการประเมินทางเลือก มากกว่า สถานภาพหมา้ย / หย่า
รา้ง / แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.27590 

 
ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ (จ าแนก
สถานภาพ) โดยใช้ LSD 
 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หม้าย / หยา่ร้าง / 

แยกกนัอยู่ 
โสด 3.9586  0.33037** 

(0.001) 
0.53110** 
(0.001) 

สมรส 3.6283   0.20073 
(0.169) 

หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 3.4275    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการจ าแนกสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด กบั สถานภาพสมรส มีคา่ Sig เท่ากับ 
0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพสมรส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการ มากกว่า สถานภาพสมรส โดยมีผลต่าง
เฉล่ียเทา่กบั 0.33037 

สถานภาพโสด กบั สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ 
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แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการ มากกว่า สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง 
/ แยกกนัอยู ่โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.53110 

 
ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ (จ าแนก
สถานภาพ) โดยใช้ LSD 
 

สถานภาพ �̅� 
โสด สมรส หม้าย / หยา่ร้าง / 

แยกกนัอยู่ 
โสด 3.7689  0.30342** 

(0.002) 
0.53697** 
(0.001) 

สมรส 3.4654   0.23355 
(0.115) 

หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 3.2319    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ จ าแนกสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด กบั สถานภาพสมรส มีคา่ Sig เท่ากับ 
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพสมรส อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการประเมินหลงัการใช้บริการ มากกว่า สถานภาพสมรส โดยมี
ผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.30342 

สถานภาพโสด กบั สถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มีคา่ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้ ใช้บริการสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้
บริการ แตกตา่ง เป็นรายคู ่กบั สถานภาพหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ สถานภาพโสด มีการประเมินหลงัการใช้บริการ มากกว่า สถานภาพ
หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.53697 

สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

สมมตฐิานท่ี 2.1 
H0: การยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้
น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์  

H1: การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้
น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่
กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 

ตาราง 41 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

 

การยอมรับ
เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ 
คา่ r Sig ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
ทิศทาง 

 
การรับรู้ประโยชน์
ท่ีได้รับจาก
แอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิง้ 

1. การรับรู้ปัญหา 0.828** 0.000 สงู เดียวกนั 
2. การค้นหาข้อมลู 0.589** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. การประเมินผลทางเลือก 0.779** 0.000 สงู เดียวกนั 
4. การตดัสินใจใช้บริการ 0.823** 0.000 สงู เดียวกนั 
5. การประเมินหลงัการใช้
บริการ 

0.811** 0.000 สงู เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรับ รู้ปัญหา มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิร่ะดบั 0.01 
โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.828 ซึ่งมีความสมัพนัธ์กันในระดบั สูง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ ใช้บริการมีการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบาย
แบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิร่ะดบั 0.01 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.589 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดบั ปานกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บ ริการมีการรับรู้ประโยชน์ ท่ี ได้ รับจาก
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร่ะดบั 
0.01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.779 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับ สูง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บ ริการมีการรับรู้ประโยชน์ ท่ี ได้ รับจาก
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิร่ะดบั 0.01 
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โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.823 ซึ่งมีความสมัพนัธ์กันในระดบั สูง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ ใช้บริการมีการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบาย
แบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้ ใน
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร่ะดบั 
0.01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.811 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับ สูง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บ ริการมีการรับรู้ประโยชน์ ท่ี ได้ รับจาก
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานท่ี 2.2 
H0: การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน ไม่มี

ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ
เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์  

H1: การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ
เรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่
กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
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ตาราง 42 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ี
ง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 
 

การยอมรับ
เทคโนโลยี 

การตดัสินใจ 
คา่ r Sig ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
ทิศทาง 

 
การรับรู้เป็นระบบท่ี
ง่ายตอ่การใช้งาน
ของแอพพลิเคชัน่ 
โมบายแบงก์กิง้ 

1. การรับรู้ปัญหา 0.810** 0.000 สงู เดียวกนั 
2. การค้นหาข้อมลู 0.594** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. การประเมินผลทางเลือก 0.735** 0.000 สงู เดียวกนั 
4. การตดัสินใจใช้บริการ 0.764** 0.000 สงู เดียวกนั 
5. การประเมินหลงัการใช้
บริการ 

0.773** 0.000 สงู เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานของแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้ กับการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ พบวา่ 

ขัน้ตอนการรับ รู้ปัญหา มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.810 ซึ่งมีความสมัพันธ์กันในระดบั สูง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน
ของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ 
โมบายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหาเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.594 ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัในระดบั ปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ ใช้บริการมีการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การ
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ใช้งานของแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.735 ซึ่งมีความสมัพนัธ์กันในระดบั 
สงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ ใช้บริการมีการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้
งานของแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.764 ซึ่งมีความสมัพันธ์กันในระดบั สูง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ใช้บริการมีการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน
ของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิ เคชัน่ 
โมบายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการเพิ่มขึน้ในระดบัสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ มีค่า Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีร่ะดบั 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.773 ซึ่งมีความสมัพนัธ์กันในระดบั 
สงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถ้าผู้ ใช้บริการมีการรับรู้เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้
งานของแอพพลิเคชั่น โมบายแบงก์กิง้เพิ่มขึน้จะท าให้ผู้ ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการการประเมินหลงัการใช้บริการ เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 43 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Independent  t-test  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Independent  t-test  

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก Independent  t-test  

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ Independent  t-test  

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ Independent  t-test  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test  

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก F-test  

 ขัน้ตอนการตดัสินใจ Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ F-test  
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ตาราง 43 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe test    

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test    

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก F-test    

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ Brown-Forsythe test    

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ F-test    

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ Brown-Forsythe test  

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ Brown-Forsythe test  

สมมตฐิานท่ี 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา F-test  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู F-test  

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก F-test  

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ F-test  

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ F-test  
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ตาราง 43 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

สมมตฐิานท่ี 2.1 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation   

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก Pearson Correlation   

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ Pearson Correlation   

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation   

สมมตฐิานท่ี 2.2 การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

 ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Pearson Correlation  

 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Pearson Correlation  

 ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก Pearson Correlation  

 ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ Pearson Correlation  

 ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ Pearson Correlation  

 
 
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 

   เคร่ืองหมาย   หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยฉบบันี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการตลาด การปรับกลยุทธ์ ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาด รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป รวมถึงบทบาททาง
การเงิน ท่ีก้าวเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด เน่ืองจากพบว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเห็นช่องว่างทางการตลาด
ของกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ มีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีความส าคัญรวมถึงอีกหลาย
ธุรกิจต้องเร่งปรับกลยทุธ์รับกบัโอกาสท่ีเกิดขึน้ในอนาคต  

 
สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า

ของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ 

2. เพ่ือศกึษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางด้านการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

 
ความส าคัญของการวิจัย  

การวิจัยครัง้นีท้ าให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

1. ท าให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถน าข้อมูลปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ ไปประยุกต์ใช้และ
ปรับกลยทุธ์ของภาคธุรกิจได้ในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
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2. ท าให้ภาคธุรกิจเห็นชอ่งวา่งทางการตลาดของกลุม่ผู้สงูอายเุป็นโอกาสในการสร้าง
มลูคา่เพิ่มขึน้ในอนาคตของการขยายตวัรูปแบบบริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

3. ท าให้ภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์น าข้อมูลไปพัฒนาการบริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ให้ง่ายตอ่การใช้งานเพื่อเพิ่มฐานลกูค้าของกลุม่เจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ 

4. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีท าการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงในการน าข้อมลูท่ี
ได้จากการวิจยัไปศกึษาตอ่ในอนาคต 
 
สมมตฐิานงานวิจัย 

1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานะภาพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือประชากรชาวไทยท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในชว่งปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2489-2507 ปัจจบุนั
คนกลุ่มนีมี้อายรุะหวา่ง 50-68 ปี โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงจากจ านวนผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ จ านวน 22,000,000 คน (Google Play Store, 2561) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้ ใช้บริการชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่น  เบบีบู้ม
เมอร์ ท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึงท าการก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณด้วยสูตรของ (Taro Yamane,  1970) โดยมีการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 
 
 



  132 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยเลือกเก็บ

ข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง ผู้ ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ชาวไทยและอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลจากรายช่ือ ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบการเงินในประเทศ 
(ธนาคารแหง่ประเทศไทย  2560) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งผู้วิจยัจะท าการเก็บตวัอยา่งจากธนาคารพาณิชย์ดงักล่าว โดยแบง่โควตากลุ่มตวัอย่างแต่
ละธนาคารพาณิชย์ ด้วยสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั ดงันี ้ 

 
ธนาคาร จ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (n) 

         1.ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
         2.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
         3.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
         4.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 
         5.ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 80 ชดุ 

รวม 400 ชดุ 

 
ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนดไว้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความ
สะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   : ระหวา่งเดือน สิงหาคม – ตลุาคม 2561 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะของแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
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แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 
สว่น ประกอบด้วย 

ส่วนที่1 เป็นค าถามทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ ใช้บริการ ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ประกอบด้วย
แบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยแบง่เป็นค าถาม
ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้
งาน โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่  3  เป็นค าถามเก่ียวกบัด้านการตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า โดยเป็นค าถามปลายปิด แบง่กระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขัน้ตอน  ได้แก่ 
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ โดยในแตล่ะขัน้ตอน มีค าถามขัน้ตอน
ละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ 

 
3. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ จากต าราหนังสือเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการส ร้าง
แบบสอบถาม  

2. น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้
พิจารณาความถกูต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายชัดเชน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์
เฉพาะ 

3. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
น าเสนอผู้ เชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นัน้ไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบและน าผลแบบสอบถามท่ีได้ไปหาคณุภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึ่งต้องมีค่ามากกว่าหรือ
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เท่ากบั 0.7 จากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปใช้จริงในการวดัผลการวิจยัตอ่ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2544) 

 
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างตาม
ประชากรท่ีก าหนดไว้ โดยจะน าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทัง้อธิบาย และให้
ค าแนะน าในการตอบซึ่งการวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้
บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์” ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีส าคญั 2 แหลง่ ดงันี ้

1. แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมลูขา่ว บทความ เอกสาร
ทางวิชาการ หนงัสืองานวิจยัในอดีต และข้อมลูท่ีเผยแพร่ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูล ท่ี ได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้ วิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. การตรวจสอบข้อมูล(Editing) ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบณูณ์ออก 

2. การก าหนดรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว มาลง
รหสัตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือประมวลผลข้อมลู 

3. การประมวลผล (Processing) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อยแล้ว บนัทึกลง
ในคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมลู โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวนค่าทางสถิติ
ของข้อมลูและทดสอบสมมตฐิาน 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ ได้แก่ 
เพศ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ โดยการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของความถ่ีและร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยผลการวิเคราะห์จะท าการ
แจกแจงเป็นคา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 
ธนาคารชัน้น า โดยผลการวิเคราะห์จะท าการแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
โดยเลือกใช้สถิต ิดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ แตกตา่งกนั สถิติท่ีใช้
ในการทดสอบ ดงันี ้ 

1. เพศท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้  5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์แตกตา่งกนั สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ Independent  
t-test 

2. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ 
One Way ANOVA 

3. อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้  5 
ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ One Way 
ANOVA 

4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ 
One Way ANOVA 

5. สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ One Way 
ANOVA   
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สมมตฐิานท่ี 2  ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร์ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศกึษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ สรุปผลได้ดงันี ้
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด
จ านวน 400  คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน 
มีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป มีจ านวน 143 
คน คดิเป็นร้อยละ 35.75 มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 217 คน คดิเป็นร้อยละ 54.25 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

ผลการศึกษาข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ี ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน ของจ านวนผู้ใช้บริการ 400 คน 
พบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.73 และด้านการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย 3.33  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
ผลการศึกษาข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 

ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการ
ใช้บริการ ของผู้ ใช้บริการ 400 คน โดยพิจารณาแต่ละขัน้ตอน พบว่า การตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
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ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนประเมินหลงัการใช้บริการ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71, 3.59, 3.54 และ 3.48 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ขัน้ตอน
การค้นหาข้อมลู โดยมีคา่เฉล่ีย 3.21 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิ เคชัน่
โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานยอ่ยดงันี ้ 

สมมติฐานที่  1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ 
และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้
บริการ และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ 
และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 
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เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมลู ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก แตกตา่ง 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่  การรับรู้ประโยชน์ ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ซึ่งสามารถ
อธิบายในแตล่ะด้าน ดงันี ้

2.1 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือพิจารณา 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก  

2.2 การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน เม่ือพิจารณา พบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการ
รับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้
บริการ และขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
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อภปิรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัย ท่ี มีความสัมพัน ธ์ต่อการตัดสินใจ ใช้บ ริการ

แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ มีประเด็นท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายผล ดงันี ้

สมมตฐิานที่ 1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ แตกตา่งกนั พบวา่ 

1.1 เพศ ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักหรือให้ความส าคัญต่อการจัดการ
ธุรกรรมทางการเงินมากหรือน้อยนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับเพศ แต่อาจขึน้อยู่กับระดับการศึกษาและ
รายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอดุลย์  จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่าการศึกษาและรายได้ 
(Education and Income) นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจาก
รายได้มีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผู้ มีการศกึษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สงูกว่าผู้ ท่ีมี
การศกึษาต ่า และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของจิตติมา ศรีสวสัดิ์โชคชยั (2558)ได้ศึกษาเร่ืองส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลกูค้า ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา 
ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการ
ใช้บริการ 

1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ ใช้บริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยผู้ ใช้บริการ
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีการตดัสินใจใช้บริการมากกว่ากลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมี
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า, ระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดบั
การศกึษาปริญญาตรี ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ ทัง้นีอ้าจเป็น
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เพราะผู้ ท่ีมีระดับการศึกษาสูง มีความรู้ มีประสบการณ์ ทัศนคติและเหตุผล การรับรู้ปัญหา 
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการท าธุรกรรมทางธนาคารมาก ท าให้มีพฤติกรรมการใช้งาน
ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร จงรุ่งฤทธ์ิ 
(2539) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั
ของผู้ โภคท่ีใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า 
ลกูค้าท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของผู้ โภค
ท่ีใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ แตกตา่งกนั 

1.3 อาชีพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ น้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับกลุ่มผู้ ใช้บริการอาชีพ ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อิสระ และเกษียณ ทัง้นีอ้าจะเป็นเพราะอาชีพรับจ้าง 
ได้รับรายได้จากการจ้างงานซึ่งเป็นรายได้ท่ีไม่แน่นอนอาจไม่ใช่รายได้ประจ า ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการ
กลุ่มนีไ้ม่จ าเป็นต้องใช้บริการธุรกรรมการทางการเงินมากนัก เม่ือเทียบกับอาชีพท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ เพ่ือตอบสนองความต้องการส าหรับผู้ ท่ีไม่มี
เวลาไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ 
(2553) ได้ท าการศกึษาลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคล ทีมีผลตอ่พฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบน มือถือและความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพ ท่ีแตกตา่งกัน จะมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกรรม ทางการเงินบนมือถือแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ธนฎัฐา พริกทอง (2558)ได้ศึกษาเร่ือง  การตดัสินใจซือ้อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ
ของผู้ บริโภควัยท างานในเขต กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ใน
ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ โดยกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ีย
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ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
น้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 20,001-
30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ40,001 บาทขึน้ไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ ใช้บริการกลุ่มนี ้
อาจมีรายได้ไม่มากนกั รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมกัเป็นตวัก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอปุโภค บริโภค 
และการซือ้บริการตา่ง ๆ รวมถึงทศันะคติในการใช้จา่ย หากผู้ใช้บริการมีรายได้เหลือมากพอและมี
การลงทนุ ตลอดจนการวางแผนการลงทนุเร่ืองภาษีของรายได้บคุคลธรรมดา มีทศันคติท่ีทนัสมยั 
การใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้เป็นสิ่งหนึง่ท่ีอ านวยความสะดวก อาทิ เช่น การบริการด้านการ
ลงทนุ เช่น การซือ้ขายกองทนุรวมทัว่ไป RMF และ LTF , การบริการด้านเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของวรลักษณ์ โรจนวานิชกิจ (2545) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่าผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีมี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬารัตน์ คล้าเจริญสมบัติ (2549) ได้
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองครัวของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
เคร่ืองครัวแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

1.5 สถานภาพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ แตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในขัน้ตอนการรับรู้
ปัญหา ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมิน
หลงัการใช้บริการ โดยกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ มากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มนีช้อบความอิสระ ใช้ชีวิตแบบไม่มี
ภาระ รักความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต จึงรู้จกัใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ชีวิตประจ าวนั อีกทัง้ยงัอิสระต่อการประเมินผลทางเลือกและตดัสินใจใช้บริการได้ง่าย
กว่าผู้ ท่ีสมรส ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของจิตติมา ศรีสวัสดิ์โชคชัย (2558)ได้ศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของลกูค้า ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่
การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก และ
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ 
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สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ 

2.1 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอน
การรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการ
ประเมินหลงัการใช้บริการ โดยมีความสมัพันธ์ในระดบัสูง ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผู้ ใช้บริการ
กลุ่มเบบีบู้มเมอร์ นัน้มกัมีบุคลิกผสมผสาน ออกมาแบบอนรัุกษ์นิยมกึ่งทนัสมยั ลกัษณะเดน่จะมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองสูง และสามารถตัดสินใจด าเนินการวางแผนท่ีจะท าในสิ่งต่าง ๆ ได้โดย
เด็ดขาดและจริงจงั เพราะเช่ือว่าตนเองสามารถเปล่ียนแปลงทุกอย่างได้ และก าหนดให้ทุกอย่าง
เป็นไปอย่างท่ีต้องการได้โดยง่าย ฉะนัน้การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก
กลุ่มเบบีบู้มเมอร์รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการใช้งาน อาทิ  เช่น ท าให้ประหยัดเวลา และช่วยให้
เข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่งผลต่อให้รับรู้ปัญหา น าพาไปสู่การประเมินผล
ทางเลือกและเกิดการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิ ริสุดา รอดทอง (2556)ได้ศึกษาเร่ือง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ 
และด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มสมาร์ทโฟน และยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของณฏัฐนนัท์ พิธิวตัโชติกลุ 
(2558)ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ การตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.2 การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ 
โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากผู้ใช้บริการกลุม่เบบีบ้มูเมอร์ ลกัษณะเดน่
อีกประการคือ ชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้ว่าจะอยู่ในยุคท่ีคอ่นข้างวุ่นวาย แตค่นกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบ
บีบู้มเมอร์ชอบใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน  กล่าวคือ จะชอบเลือกท ากิจกรรมท่ีไม่สร้างความ
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ยุง่ยาก หรือมีกระบวนการซบัซ้อนมากนกัเพ่ือลดเวลาและขัน้ตอนตา่ง ๆลง หากกลุ่มเบบีบ้มูเมอร์
รับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน อาทิ เชน่ ทราบขัน้ตอนดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์
กิง้ง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากนกั และไม่มีความซบัซ้อน อีกทัง้ยงัสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ส่งผลท าให้รับรู้ปัญหา น าพาไปสู่การประเมินผลทางเลือกและเกิดการตดัสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดธนา เธียรอัจฉริยะ (2560) 
กล่าวว่าเป้าหมายท่ีจะขึน้ผู้น าในกลุ่ม Digital banking โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้งานท่ียงัไม่คุ้นเคยกับ
การใช้งานของ Mobile banking รวมทัง้กลุ่มผู้ สูงอายุตัง้แต่อายุ 50 ปีขึน้ไป ท่ีพบว่าปัญหาส่วน
ใหญ่กลวัหรือไม่กล้าใช้เทคโนโลยีตา่งๆ เพราะหากเข้าถึงคนกลุม่นีไ้ด้มากขึน้โอกาสท่ีจะได้ Users 
(ผู้ ใช้) เพิ่มก็จะมีมากขึน้อีก “มหาศาล” ปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้ สูงอายุมากกว่า 80% ต้องการใช้ 
Mobile Banking แต่ความไม่เข้าใจและความกลวัเป็น “อปุสรรค” (Barrier) ส าคญัท่ีท าให้ไม่ยอม
ใช้งาน การมีผู้ ไปให้ความรู้และแนะน าวิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่นจะท าให้
ผู้ บริโภคมั่นใจและกล้าท่ีจะลองใช้งานได้มากขึน้ ดังนัน้หากกลุ่มธุรกิ จ พัฒนากลยุทธ์ ด้าน
การตลาดออนไลน์ แนะน าลูกค้าธนาคารในส่วนของการใช้ Mobile Banking ภาคธุรกิจสามารถ
ใช้ช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มสูงอายุ เป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มขึน้ในอนาคตให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการผู้ ใข้งาน และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของพร
ชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าผู้ ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ ท่ีมีการ
ตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศกึษาปริญญาโท
หรือสูงกว่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
และมีสถานภาพโสด ควรให้ความส าคญัตอ่ผู้ใช้บริการกลุม่นีเ้ป็นหลกั โดยใช้ Mobile Application 
เป็นส่ือช่องทางท่ีจะเช่ือมต่อธุรกิจกับผู้ ใช้บ ริการเข้าหากัน  โดยมีฟังก์ชั่น ท่ีหลากหลาย 
นอกเหนือจากการฝาก ถอน เช่นการสรุปและการแสดงธุรกรรมรวมให้ออกมาในรูปแบบกราฟ หรือ
ฟีเจอร์ท่ีง่าย ชัดเจน สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล และตอบโจทย์ทางธุรกิจ อ านวย
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ความสะดวก สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็วผ่าน Brand Icon บนหน้าจอสมาร์ทโฟน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เห็นช่องว่างทางการตลาดเป็นโอกาสในการสร้าง
มลูคา่เพิ่มขึน้ในอนาคตของการขยายตวัรูปแบบบริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 

2. จากผลการวิจยัท าให้ทราบวา่กลุม่เปา้หมายเจเนอรเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร์ท่ีมีการตดัสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป หากท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้บริการ
กลุ่มนี ้เป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพและรายได้มั่นคง กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพิ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี ้โดยการให้ความรู้และค าแนะน าการใช้งาน 
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ อยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุม่ผู้ ใช้งานยงัไมคุ่้นเคยกบัการใช้งาน กลวั
การใช้เทคโนโลยี ขาดความรู้การใช้งานในฟีเจอร์ต่าง ๆ หากเข้าถึงผู้ ใช้บริการกลุ่มนีไ้ด้มากขึน้
โอกาสท่ีจะได้ User (ผู้ใช้) เพิ่มก็จะมีมากขึน้อีก 

3. ด้านการรับ รู้ประโยชน์ ท่ี ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ ข้อมูลด้าน
ประชาสัมพันธ์ การส่ือสารโฆษณา ทางด้านการตลาดออนไลน์ นัน้มีส่วนให้กลุ่มผู้ ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ ของเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ รับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น ช่วยให้
ประหยดัเวลา ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่าย และยงัช่วยในการเข้าถึงธุรกรรมทางเงินได้ทุกท่ีทกุเวลา 
หากผู้ ใช้บริการกลุ่มนีรั้บรู้ประโยชน์มากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลให้มีการกระตุ้นการใช้งานเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ขยายกลุ่มผู้ ใช้บริการกลุ่มใหม่ (กลุ่มสูงอายุ) และยังสามารถวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกบัทกุกลุม่ผู้ใช้บริการ 

4. ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน เน่ืองจากผู้ ใช้บริการกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ 
ชอบใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ในอนาคตการ การปรับการใช้งานในฟีเจอร์ต่าง ๆ ในอนาคต 
สามารถปรับพฒันา Digital solutions ตา่งๆ ให้เป็นได้มากกวา่ผู้ ให้บริการด้านธุรกรรมการเงิน ให้
ง่ายตอ่การใช้งาน ส าหรับผู้ใช้บริการกลุม่ใหม ่(กลุม่สงูอาย)ุ 

 
ข้อเสนอแนะในครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้บริการเจเนอเรชั่นเบบี บู้มเมอร์ ท่ีไม่ เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ ซึ่งถือเป็นการขยายกลุ่มผู้ ใช้บริการ
กลุ่มใหม่ เพ่ือปรับรับกับบทบาทของธนาคารท่ีเปล่ียนไปท่ีในอนาคตจะเป็นการพัฒนา  Digital 
น าพาประเทศเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด โดยท่ีผู้บริโภคสามารถช าระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ไม่
จ าเป็นต้องพกพาเงินสด 
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2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการรับรู้ของผู้ บริโภค ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ เพ่ือจะสามารถน าไปใช้ในการ ประกอบการ
ตดัสินใจของธุรกิจ ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้ในแง่การเพิ่มยอด User (ผู้ใช้) ผลิตภณัฑ์ และตอบสนอง
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

3. ควรมีการวิจัยในกลุ่มตวัอย่างผู้ ใช้บริการเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ เบเบีบู้มเมอร์ ใน
ธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ เพ่ือเพิ่มยอด User (ผู้ ใช้) ให้ครอบคลมุ
มากขึน้ มองเห็นภาพรวม เช่น กลุ่มผู้ ใช้บริการ ตา่งจงัหวดั ท่ีใช้บริการธนาคาร อ่ืนๆ เช่นธนาคาร
เพ่ือการเกษตร เป็นต้น 

4. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ ในธนาคารเล็ก 
เพ่ือปรับกลยทุธ์สร้างโอกาสทางการแข็งขนัทางธุรกิจกบัธนาคารชัน้น าขนาดใหญ่ 

5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้
ผา่นระบบปฎิบตักิาร iOS  
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถามวิจยั 
 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงกก้ิ์ง 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่ เบบีบ้มูเมอร ์

 

แบบสอบถามฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบการศกึษาของนิสติระดบัปรญิญาโท 
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจะ
ศึกษาถึงปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บรกิาร แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 
ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คือกลุ่มคนที่มอีายุ
ระหว่าง 50-68 ปี ทางผู้วจิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้  และ
ขอขอบคุณท่านที่กรุณาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลบั 

 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี

ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง  โดยเลอืกตวัเลอืกทีต่รงกบัขอ้มลูของท่านมาก
ทีสุ่ด 
 
1.1 เพศ 

1. ชาย      2. หญงิ 
 
1.2 ระดบัการศกึษาสงูสุด 
 1. มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า   2. อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 
  
  3. ปรญิญาตร ี     4. ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า  
   
1.3 อาชพี 

1. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  2. พนกังานบรษิทัเอกชน 
3. ประกอบธุรกจิส่วนตวั / อสิระ  4. รบัจา้ง 
5. เกษยีณ 

 
1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  2. 10,001-20,000 บาท 
3. 20,001-30,000 บาท   4. 30,001-40,000 บาท 
5. 40,001 บาทขึน้ไป 

 
1.5 สถานภาพ 

1. โสด     2. สมรส  
3. หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง  เลอืกค าตอบทีต่รงกบัความส าคญัมากทีสุ่ด 
 

การยอมรบัเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model) 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สดุ
 

5 4 3 2 1 

1. การรบัรู้ประโยชน์ท่ีได้รบัจากแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงกก้ิ์ง 

1.1 ท่านรบัรูถ้งึคุณประโยชน์ของการใชง้านแอพพลเิคชัน่           

1.2 ช่วยใหท้่านประหยดัเวลา           

1.3 ช่วยใหท้่านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูธุรกรรมทางการเงนิ 
ไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

          

2. การรบัรู้เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานของแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงกก้ิ์ง 

2.1 ท่านทราบว่าขัน้ตอนการดาวน์โหลด 
แอพพลเิคชัน่ โมบายแบงก์กิง้ ไมม่คีวามซบัซอ้น 

          

2.2 ท่านทราบว่าการใชแ้อพพลเิคชัน่ โมบายแบงกก์ิ้ง  
ไมต่อ้งใชค้วามพยายาม 

          

2.3 ท่านทราบว่า แอพพลเิคชัน่ โมบายแบงกก์ิง้ มคีวาม
งา่ยต่อการใชบ้รกิาร 

          

2.4 แอพพลเิคชัน่ โมบายแบงกก์ิง้  
ช่วยใหท้่านสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 

          

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกใช้บริการ แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง  เลอืกค าตอบทีต่รงกบัความความส าคญัมาก
ทีสุ่ด 
 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ  
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่
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ลา
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ย 

น้อ
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5 4 3 2 1 
ขัน้ตอนการรบัรู้ปัญหา 
1. ท่านใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัธุรกรรมทางการเงนิ 

          

2. ท่านรูจ้กัเทคโนโลย ีแอพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้ 
ของธนาคาร 

          

3. ท่านไดร้บัขอ้มลูดา้นความปลอดภยัในการใชง้านของ
แอพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้ 

          

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู 
4.ก่อนท่านตดัสนิใจใชบ้รกิาร ท่านไดส้อบถามขอ้มลู
จากพนกังานธนาคาร 

          

5.ก่อนท่านตดัสนิใจใชบ้รกิาร ท่านมกีารหาขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต เช่น เวบ็ไซตข์องธนาคาร 

          

6.ก่อนท่านตดัสนิใจใชบ้รกิาร ท่านไดส้อบถามบุคคล
ใกลช้ดิ เช่น ครอบครวั คนรกั ญาต ิ

          

ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก 
7.ท่านเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้  
จากความน่าเชื่อถอื 

          

8.ท่านเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้ 
จากระบบการเชื่อมต่อส่งขอ้มลูทีม่คีวามปลอดภยัสงู 

          

9.ท่านเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่โมบายแบงกิ้ง 
จากรปูแบบมคีวามทนัสมยั 

          

 
 



 
 

 
 

การตดัสินใจใช้บริการ 
 แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง 

ระดบัความส าคญั 
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5 4 3 2 1 
ขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ 
10. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารจากประสทิธภิาพในการใช้
งาน 

          

11. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารจากดา้นความปลอดภยั 
ในการท าธุรกรรมการเงนิ 

          

12. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารจากความสะดวกรวดเรว็           

ขัน้ตอนการประเมินหลงัการใช้บริการ 
13. ท่านจะใชบ้รกิารธุรกรรมการเงนิ  
ผ่านแอพพลเิคชัน่โมบายแบงกก์ิง้ต่อไป 

          

14. เมือ่เกดิปัญหาหลงัการใชบ้รกิารท่านจะ 
ท าการตดิต่อกบัธนาคาร ผ่าน Call Center 

          

15. ท่านจะแนะน าการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่โมบายแบ
งกิง้ใหแ้ก่คนรูจ้กัหากมคีวามพอใจในการใชง้าน 

          

 
 

--- ขอบพระคุณอยา่งสงูในการตอบแบบสอบถาม --- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
  



 
 

รายนามผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายช่ือ     ต าแหนง่และสถานท่ีท างาน 
 
1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.กลเุชษฐ์  มงคล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจ- 
      เพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารย์  ดร.วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์  อาจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กาญจน์ กลุวิทย์นรากรณ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 01 กรกฎาคม 2526 
สถานที่เกิด  
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547   

บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชีต้นทนุ   
จากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
พ.ศ. 2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 5 ถ.ร่วมมิตร ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ  70120   
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