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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคาร
ชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ี คอื ผูใ้ช้บรกิารชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่       
เบบีบู้มเมอรท์ีใ่ช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ                  
การวเิคราะหค์วามสัมพนัธโ์ดยใช้สถติิสหสัมพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั ผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่            
เป็นเพศหญิง มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาท
ขึ้นไป และมีสถานภาพสมรส การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก และ              
ดา้นการรบัรูเ้ป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดบัปานกลาง และใหร้ะดบัความส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ                   
ใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และการยอมรบัเทคโนโลย ี มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร แอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ในระดบัสูง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : การตดัสนิใจ โมบายแบงก์กิ้ง เจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์
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ABSTRACT 
 

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 of the top five banks for the baby boomer generation 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.  

 
Keywords: Service Usage Decisions, Mobile Banking Applications, Baby Boomer Generation 
 
บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสื่อสารแบบไร้สาย ท าให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่                 
มาประยุกตใ์ช้ในการสร้างและให้บริการทางการเงินดา้นต่างๆ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวติหรือไลฟ์สไตล์ของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไป จะเหน็ไดว้่าหลายปีทีผ่่านมา ผูท้ีค่ดิคน้และพฒันาบรกิารทางการเงนิรูปแบบต่างๆ มจี านวน
เพิ่มขึ้นในหลากหลายดา้น โดยได้รับแรงขับเคลื่อนที่ส าคญัจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยทีางดา้น
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Big data) ในช่วงที่ผ่านมานั้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีถู่กพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้สมารท์โฟน แอพพลิเคชัน่และนวตักรรม การพฒันา
บริการการช าระเงินค่าสินค้าและบริการหรือโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น การช าระเงินผ่านโทรศัพทม์อืถอื              
เป็นบริการทางการเงินประเภทหน่ึงทีป่ระเทศต่าง ๆ  ให้ความส าคญัและเร่งพัฒนาเพื่อน าพาประเทศไปสู่สงัคม            
ไ ร้ เ งินสด (Cashless society or Cashless economy) คือแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสดเป็น              
ตัวขับเคลื่อน โดยมองว่าความส าคัญของเงินสดที่จับต้องไดจ้ะลดน้อยลง และถูกแทนทีด่ ้วยการใช้เทคโนโลยี               
จากระบบคอมพวิเตอรใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิแทน โดยทีผู่บ้รโิภคสามารถช าระเงนิไดส้ะดวก รวดเรว็ ทนัใจ 
ไม่จ าเป็นต้องพกพาเงินสดและมีภาระค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงินลดลงท าให้การท าธุรกรรมทาง 
การเงิน ในรูปแบบดิจิตอล เช่น Mobile banking และ Internet banking เติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามาแทนที่             
การท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร เน่ืองจากธุรกรรมในสาขาส่วนใหญ่ประมาณ 70% เป็นธุรกรรมฝาก ถอน 
โอนเงิน และช าระเงิน ซึ่งปจัจุบันธุรกรรม ดังกล่าวสามารถท าผ่านดจิิตอลแบงกิ้ง ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขาของ
ธนาคาร โดยผู้ให้บริการมีทัง้ที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร รวมทัง้ธุรกิจ FinTech ท าให้บทบาทของสาขา
ธนาคารอาจเปลี่ยนไป โดยมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบหรอืบทบาทไปท าธุรกรรมในดา้นการใหค้ าปรกึษาการลงทุน 
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หรอืบรกิารสนิเชื่อ และบรกิารอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถท าผ่านดิจติอลแบงก์กิ้งไดส้่งผลใหแ้นวโน้มการขยายสาขาของ
ธนาคารมีการชะลอตัว จากปีที่ผ่านมาธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking 
จ านวนบญัชีทีใ่ช้บรกิาร Mobile banking ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้ 50.00% เมื่อเทยีบกับสิน้ปี 2558 ในขณะทีจ่ านวน
บญัชีทีใ่ช้บรกิาร Internet banking ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้ 26.89% เมื่อเทยีบกับ สิน้ปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (2559) แสดงใหเ้หน็ว่าการใช้บรกิารผ่าน Mobile banking มแีนวโน้มเตบิโตสูงกว่าการใช้บรกิารผ่าน Internet 
banking และกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ คือคนในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยยีังไม่ทันสมัยมากนัก โดยพบว่า
กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ล าดับที่ 1 เป็นการค้นหาข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต 
88.80% ล าดับที่ 2 เป็นการใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เพื่อพูดคุย               
ดูหนังออนไลน์ ดู LIVE และการคุยโทรศัพทผ์่านแอพพลิเคชัน่ 77.90% ล าดบัที ่3 เป็นการรบั-ส่งอเีมล์ 73.90% 
ล าดับที่ 4 เป็นการซื้อสินคา้/บริการทางออนไลน์ 34.80% และล าดับที่ 5 เป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น              
โอนเงนิ, ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร, ช าระค่าบตัรเครดติ, สอบถามยอดเงนิในบญัชี 34.40% รายงานผลการส ารวจ
พฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย (2560) จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษา เรื่องปจัจยั
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่                     
เบบี้บูมเมอร์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อฐานลูกค้ากลุ่มผู ้สูงอายุผนวกกับการใช้งานแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง                  
ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ และเป็นโอกาสทางธุรกิจเหน็ช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มผูสู้งอายุมแีนวโน้มว่าเป็นกลุ่มตลาด
ทีม่คีวามส าคญัรวมถงึอกีหลายธุรกิจตอ้งเร่งปรบักลยุทธร์บักับโอกาสทีเ่กิดขึน้ในอนาคต 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่                

เบบีบู้มเมอร ์โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพ 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน ทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางดา้นการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของ            
เจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร ์
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ีศึกษาถึงปจัจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้วย ด้านการรับรูป้ระโยชน์            
ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ
เลือกใช้บรกิาร แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ Philip and Keller (2009) กล่าวถึงเกี่ยวกับลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ โดยมีการจ าแนก อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได ้
การศึกษา และรูปแบบการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มักใช้ในการแบ่งตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์             
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม ดา้นลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
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 แนวคิดด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีDavis (1989) กล่าวอธบิายเกี่ยวกับการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี
ของผูใ้ช้งาน โดยเสนอว่าเมื่อผูใ้ช้งานไดร้บัการน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับเทคโนโลยใีหม่ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เจตนาหรือตัง้ใจใช้ (Behavioral intention to use) ขึ้นกับการรับรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived Usefulness หรอื PU) และการรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU)  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถาม 
 แนวคิดการตัดสินใจซ้ือ ผู ้ว ิจัยได้อ้างอิงแนวความคิดของคอตเลอร์ (Kotler อ้างอิงในอดุลย์                 
จาตุรงคกุล 2550) ซึ่งมีการจ าแนกขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขัน้ตอน คือ การรับรู้ปญัหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
งานวจิยัสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอืประชากรชาวไทยทีใ่ช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง เป็นกลุ่ม
คนทีเ่กิดในช่วงปี ค.ศ.1946-1964 หรอืเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 (William & Page. 2010; Van den Bergh 
& Behrer. 2011 & Miller & Washington. 2012) ปจัจุบนัคนกลุ่มน้ีมอีายุระหว่าง 50-68 ปี โดยใช้ขอ้มูลอา้งองิจาก
จ านวนผูด้าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง จ านวน 22,000,000 คน (Google Play Store, 2561) โดยมกีาร
ก าหนดใหค้่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % ซึ่งวธิกีารสุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลของ
ผูว้จิยั แบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้จิยัเลือกเก็บ
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ช้บรกิารกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร ์ ชาวไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูล
จากรายชื่อ ธนาคารพาณิชยท์ีม่นัียต่อความเสี่ยงเชิงระบบการเงนิในประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทยจ ากัด (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา้ (Quata Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละธนาคารเท่าๆ กัน จ านวนธนาคารละ 80 ชุด 
ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม              
ตามจ านวนสดัส่วนทีก่ าหนดไว ้ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดอืน สงิหาคม – เดอืนตุลาคม 2561 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื หรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
ศึกษาการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ โดยไดม้า
จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เว็บไซต์ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกับข้อมูลทีต่ ้องการ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิด (Open-ended response questions) และค าถามปลายปิด (Close-ended 
response questions) ซึ่ งแบ่ งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่ วน  ส่ วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Response Question) ไดแ้ก่ 
เพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนและสถานภาพ เป็นค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple 
Choice Question) โดยค าถามที่มหีลายค าตอบใหเ้ลือกจ านวน 4 ข้อ และค าถามทีม่ีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ 
(Dichotomous Question)  จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ เพศ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับ
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เทคโนโลย ีโดยแบ่งเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรบัรูว้่าเป็น
ระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) จ านวน 7 ขอ้ โดยแต่ละขอ้นัน้จะมี
ค าตอบให้เลือกลักษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการ
ตดัสนิใจใช้บรกิาร แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า เป็นค าถามปลายปิด(Close-ended response 
questions)  โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื  ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิารและขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) จ านวน 15 ขอ้ โดยแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือกลักษณะของประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนว
ของ Likert scale  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิาร แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ โดยมแีหล่งขอ้มูล
ในการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง  
 1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นขอ้มูลหลักที่ใช้  
ในการวเิคราะหต์ามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลข่าว บทความ เอกสารทางวชิาการ 
หนังสอืงานวจิยัในอดตี และขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ตทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนาใช้สถติคิวามถี ่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ 
(Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ในการน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี  
 ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และ สถานภาพ โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 การยอมรับเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบี้บูม
เมอร์ ได้แก่ 5 ขัน้ตอน คือ  ขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการคน้หาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิารและขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี ่(Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของ                 
ตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตาม ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถติิ             
t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เ ป็นอิสระต่อกัน 
(Independent sample t – test) เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ด้านเพศ และใช้สถิติ One – way Analysis of 
Variance ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้
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ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และดา้นสถานภาพ โดยลักษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal scale) และ ขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 เป็นการหาความสมัพนัธต์วัแปร 2 ตวั คอื ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยกีับการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ โดยใช้ค่าสถติิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation) ในการทดสอบสมมติฐานโดยขอ้มูล
ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีเป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale)  
 สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ (Reliability 
of the test) โดยใช้วิธหีาค่าสมัประสิทธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าแอลฟ่าทีไ่ดจ้ะ
แสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยใช้วธิคี านวณของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient) ซึ่งค่า
แอลฟาทีไ่ดแ้สดงถงึค่าความเชื่อมัน่ (r) ของแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 
0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2544)  

 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจัย เรื่องปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ ง               
5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร์ สรุปผลไดด้งัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 236 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมจี านวน 261 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 65.25 มอีาชีพเป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน มจี านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 มรีายไดเ้ฉลี่ย ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 143 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.75 มสีถานภาพ สมรส มจี านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.25 
 การยอมรบัเทคโนโลย ี ได้แก่ การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรบัรู้
ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ย 3.73 และดา้นการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย 3.33 
 การตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง พบว่า การตัดสินใจใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร ์ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจใช้บรกิาร ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนประเมนิหลังการใช้บรกิาร โดยมคี่าเฉลี่ย 3.71, 3.59, 
3.54 และ 3.48 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล โดยมคี่าเฉลี่ย 3.21 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูใ้ช้บรกิารทีม่ลีักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ ซึ่งประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และสถานภาพ ทีแ่ตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกัน ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผู ้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคาร          
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการคน้หาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมนิผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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2. ผู ้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง          
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือกแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 3. ผู ้ใช้บริการที่มอีาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคาร 
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการคน้หาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมนิผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือกแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

4. ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิง้ 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือกแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5. ผู ้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง             
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูใ้ช้บรกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกัน มกีารตัดสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคาร
ชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ               
การรับรู้ว่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน มีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง              
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ซึ่งสามารถอธบิายในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
 2.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณา พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากเทคโนโลย ี มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิ เคชัน่           
โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล 
ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก  
 2.2 การรบัรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อพจิารณา พบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ี ดา้นการ
รับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง               
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการคน้หาข้อมูล ขัน้ตอนการ
ประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก  
  
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย             
แบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร ์มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และสถานภาพ ทีแ่ตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า 
ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกัน พบว่า 

1.1 ด้านเพศ ผู ้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง            
ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร 
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และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร ไม่แตกต่างกันทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการ
ตระหนักหรอืใหค้วามส าคญัต่อการจดัการธุรกรรมทางการเงนิมากหรอืน้อยนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กับเพศ แต่อาจขึน้อยู่
กับระดบัการศึกษาและรายได ้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่า การศึกษาและรายได้ 
(Education and Income) นักการตลาดตอ้งสนใจในแนวโน้มของรายไดส้่วนบุคคล เน่ืองจากรายไดม้ผีลต่ออ านาจ
การซื้อ ส่วนผูท้ีม่กีารศึกษาสูงมแีนวโน้มบรโิภคผลิตภณัฑ์ทีม่คีุณภาพดมีากกว่าผู ้ทีม่กีารศึกษาต ่า เน่ืองจากผู้มี
การศึกษาสูงจะมอีาชีพทีส่ามารถสร้างรายได้สูงกว่าผู ้ทีม่กีารศึกษาต ่า และยงัสอดคล้องกับงานวจิัยของ จติตมิา 
ศรสีวสัดิโ์ชคชัย (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่
อาศัยของลูกคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกัน มผีล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่ อที่อ ยู่อาศัยของของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการประเมนิผล
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร 

1.2 ด้านการศกึษา พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่กีารศึกษาแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่  
โมบายแบงก์กิ้ง แตกต่างกันทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิที ่ 0.01 โดยผูใ้ช้บรกิารทีม่รีะดับการศึกษาปรญิญาโทหรือ 
สูงกว่า มีการตัดสินใจใช้บริการมากกว่ากลุ่มผู ้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษามัธยมศึ กษาหรือเทียบเท่า ระดับ
การศึกษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า และระดบัการศึกษาปรญิญาตร ี ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หา
ขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บริการ 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะผูท้ีม่รีะดบัการศึกษาสูง มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ ทศันคตแิละเหตุผล การรบัรูป้ญัหา ตลอดจน
มีการวิเคราะหข์้อมูล ในการท าธุรกรรมทางธนาคารมาก ท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่าน             
โมบายแอพพลิเคชัน่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ กนกพร จงรุ่งฤทธิ ์(2539) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธติ่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัยของผูโ้ภคทีใ่ช้บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากัด
(มหาชน) กับธนาคารอาคารสงเคราะห ์ พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจเลือกใช้บริการ
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัยของผูโ้ภคทีใ่ช้บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากัด(มหาชน) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
แตกต่างกัน 

1.3 ด้านอาชีพ พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์กิ้ง แตกต่างกันทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอน
การประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร โดยผูใ้ช้บรกิาร
ที่มีอาชีพรับจ้าง มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มผูใ้ช้บรกิาร
อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ และเกษียณ ทัง้น้ี
อาจจะเป็นเพราะอาชีพรบัจา้ง ไดร้บัรายไดจ้ากการจา้งงานซึ่งเป็นรายไดท้ีไ่ม่แน่นอนอาจไม่ใช่รายไดป้ระจ า ส่งผล
ให้ผู ้ใช้บริการกลุ่มน้ีไม่จ าเป็นต้องใช้บริการธุรกรรมการทางการเงินมากนัก เมื่อเทียบกับอาชีพที่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับผู ้ทีไ่ม่มีเวลาไปท าธุรกรรมทาง 
การเงนิทีธ่นาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ งานวจิยัของ อภชิาต ิ เทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ไดท้ าการศึกษา ลักษณะปจัจัย
ส่วนบุคคล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิบน มอืถอืและความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพ                 
ทีแ่ตกต่างกัน จะมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกรรม ทางการเงนิบนมือถอืแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถิติ 
และยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ ธนัฎฐา พรกิทอง (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภควยัท างานในเขต กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร
เสรมิเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ
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 1.4 ด้านรายได้เฉลี่ย พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมีการตัดสนิใจใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง แตกต่างกันทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่ 0.01 ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้
บริการ โดยกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมีการตัดสินใจใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง น้อยทีสุ่ด เมื่อเทยีบกับกลุ่มผูใ้ช้บรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการกลุ่มน้ีอาจมี
รายไดไ้ม่มากนัก รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมกัเป็นตวัก าหนดอ านาจในการใช้จ่ายอุปโภค บรโิภค และการซื้อบริการ
ต่างๆ รวมถึงทัศนะคติในการใช้จ่าย หากผู้ใช้บริการมีรายได้เหลือมากพอและมีการลงทุน ตลอดจนการวาง
แผนการลงทุนเรื่องภาษีของรายได้บุคคลธรรมดา มีทัศนคติที่ทันสมัย การใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง                  
เป็นสิ่งหน่ึงที่อ านวยความสะดวก อาทิ เช่น การบริการดา้นการลงทุน เช่น การซื้อขายกองทุนรวมทัว่ไป RMF 
และ LTF การบรกิารดา้นเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวจิยัของ วรลักษณ์ โรจนวานิชกิจ (2545) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง ทศันคตขิองผูใ้ช้อนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ตี่อบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์                   
ที่มีรายได้ต่อเดอืนต่างกัน มีทัศนคติต่อบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬารัตน์ คล้าเจริญสมบตัิ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องครวัแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ
 1.5 สถานภาพ พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่               
โมบายแบงก์กิ้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการ
ประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร โดยกลุ่มผูใ้ช้บรกิาร
ที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง มากที่สุด ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ผู ้ใช้บริการกลุ่มน้ีชอบความอิสระ ใช้ชีวิตแบบไม่มีภาระ รักความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต จึงรู้จักใช้
เทคโนโลย ีเพื่อสรา้งความสะดวกรวดเรว็ในการใช้ชีวติประจ าวนั อกีทัง้ยงัอสิระต่อการประเมนิผลทางเลือกและ
ตัดสินใจใช้บริการไดง่้ายกว่าผูท้ี่สมรส ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิตติมา ศรีสวัสดิโ์ชคชัย (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคาร                  
ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสินใจ                  
ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร                
แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก และขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บรกิาร  

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรบัเทคโนโลย ี ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความสมัพันธก์ับการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง              
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ 

2.1 การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรู้
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 
5 ธนาคารชัน้น า ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร ์ในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอน
การตดัสนิใจใช้บรกิาร และขัน้ตอนการประเมนิหลังการใช้บรกิาร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสูง ทศิทางเดยีวกัน 
เน่ืองจากผูใ้ช้บรกิารกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ นัน้มกัมบีุคลิกผสมผสาน ออกมาแบบอนุรกัษ์นิยมกึ่งทนัสมยั ลักษณะเด่น
จะมคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสูง และสามารถตดัสนิใจด าเนินการวางแผนทีจ่ะท าในสิง่ต่างๆ ไดโ้ดยเดด็ขาดและจรงิจงั 
เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได ้และก าหนดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการได้โดยง่าย 
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ฉะนั้นการรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หากกลุ่มเบบีบู้มเมอร์รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการ               
ใช้งาน อาท ิเช่น ท าใหป้ระหยดัเวลา และช่วยใหเ้ขา้ถงึธุรกรรมทางการเงนิไดทุ้กทีทุ่กเวลา ส่งผลต่อใหร้บัรูป้ญัหา 
น าพาไปสู่การประเมินผลทางเลือกและเกิดการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้งในที่สุด                          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ และดา้นการรบัรู้
ความง่าย มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้โทรศัพทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่มสมาร์ท
โฟน และยงัสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ ณัฏฐนันท ์พธิวิตัโชตกุิล (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี
โทรศัพทม์อืถอื การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ

2.2 การรบัรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูว้่าเป็นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชัน้น า                  
ของเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร์ ในขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจ              
ใช้บริการ และขัน้ตอนการประเมินหลังการใช้บริการ โดยมีความสมัพันธ์ในระดับสูง ทิศทางเดยีวกัน เน่ืองจาก
ผูใ้ช้บรกิารกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ ลักษณะเด่นอกีประการคอื ชอบใช้ชีวติเรยีบง่าย แมว้่าจะอยู่ในยุคทีค่่อนขา้งวุ่นวาย 
แต่คนกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอรช์อบใช้ชีวติทีเ่รยีบง่ายไม่ซับซ้อน กล่าวคอื จะชอบเลือกท ากิจกรรมทีไ่ม่สร้าง
ความยุ่งยาก หรอืมกีระบวนการซับซ้อนมากนักเพื่อลดเวลาและขัน้ตอนต่างๆ ลง หากกลุ่มเบบีบู้มเมอรร์บัรูว้่าเป็น
ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน อาทิ เช่น ทราบขัน้ตอนดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งง่ายไม่ต้องใช้ความ
พยายามมากนัก และไม่มีความซับซ้อน อีกทัง้ยังสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน ส่งผลท าให้รับรู้ปญัหา 
น าพาไปสู่การประเมินผลทางเลือกและเกิดการตัดสินใจใช้บริกา รแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้งในที่สุด                        
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ธนา เธียรอัจฉริยะ (2560) กล่าวว่า เป้าหมายที่จะขึ้นผู ้น าในกลุ่ม Digital banking 
โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ใช้งานที่ยังไม่คุ ้นเคยกับการใช้งานของ Mobile banking รวมทัง้ก ลุ่มผู ้สูงอายุตัง้แต่อายุ                     
50 ปีขึ้นไป ที่พบว่า ปญัหาส่วนใหญ่กลัวหรือไม่กล้าใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพราะหากเข้าถึงคนกลุ่มน้ีได้มากขึน้
โอกาสทีจ่ะได ้Users (ผูใ้ช้) เพิม่ก็จะมมีากขึน้อกี “มหาศาล” ปจัจุบนัพบว่ากลุ่มผูสู้งอายุมากกว่า 80% ตอ้งการใช้ 
Mobile Banking แต่ความไม่เขา้ใจและความกลัวเป็น “อุปสรรค” (Barrier) ส าคญัทีท่ าใหไ้ม่ยอมใช้งาน การมผีูไ้ป
ใหค้วามรูแ้ละแนะน าวธิกีารใช้งานฟีเจอรต์่างๆ ภายในแอพพลิเคชัน่จะท าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจและกล้าทีจ่ะลองใช้งาน
ไดม้ากขึน้ ดงันัน้หากกลุ่มธุรกิจ พฒันากลยุทธ ์ ดา้นการตลาดออนไลน์ แนะน าลูกคา้ธนาคารในส่วนของการใช้ 
Mobile Banking ภาคธุรกิจสามารถใช้ช่องว่างทางการตลาดของกลุ่มสูงอายุ เป็นโอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิ่มขึ้น
ในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลตรงตามความตอ้งการผูใ้ช้งาน และยังสอดคล้องกับงานวจิยัของ            
พรชนก พลาบูลย ์ (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ี การใช้เทคโนโลย ี และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ของรฐับาลไทย อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

ผลการศึกษา ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคาร
ชัน้น าของเจเนอเรชัน่ เบบีบู้มเมอร ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
  1. จากผลการวิจยัท าให้ทราบว่าผู ้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ ที่มีการตัดสนิใจใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษาปรญิญาโทหรอืสูงกว่า มอีาชีพเป็นขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และมีสถานภาพโสด ควรให้ความส าคัญต่อ
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ผูใ้ช้บรกิารกลุ่มน้ีเป็นหลัก โดยใช้ Mobile Application เป็นสื่อช่องทางทีจ่ะเชื่อมต่อธุรกิจกับผูใ้ช้บรกิารเขา้หากัน 
โดยมีฟงัก์ชัน่ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฝาก ถอน เช่นการสรุปและการแสดงธุรกรรมรวมให้ออกมาใน
รูปแบบกราฟ หรอืฟีเจอรท์ีง่่าย ชัดเจน สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล และตอบโจทยท์างธุรกิจ อ านวย
ความสะดวก สามารถใช้งานง่ายและรวดเรว็ผ่าน Brand Icon บนหน้าจอสมารท์โฟน เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์เหน็ช่องว่างทางการตลาดเป็นโอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิม่ขึน้ในอนาคตของการขยายตัวรูปแบบ
บรกิารแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง 
 2. จากผลการวิจยัท าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเจเนอรเรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ที่มีการตัดสินใจใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง โดยส่วนใหญ่มอีาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
40,001 บาทขึน้ไป หากท าการวเิคราะหค์วามต้องการของผูใ้ช้บรกิารกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มทีม่อีาชีพและรายได้มัน่คง 
กลยุทธท์างการตลาดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพื่อเพิม่เป้าหมายกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการให้
ความรูแ้ละค าแนะน าการใช้งาน แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์กิ้ง อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้งานยงัไม่คุ ้นเคย
กับการใช้งาน กลัวการใช้เทคโนโลย ีขาดความรูก้ารใช้งานในฟีเจอรต์่าง ๆ หากเขา้ถงึผูใ้ช้บรกิารกลุ่มน้ีไดม้ากขึน้
โอกาสทีจ่ะได ้User (ผูใ้ช้) เพิม่ก็จะมมีากขึน้อกี 
 3. จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่าดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ การใหข้อ้มูล
ด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารโฆษณา ทางด้านการตลาดออนไลน์ นั ้นมีส่วนให้กลุ่มผู ้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่               
โมบายแบงก์กิ้ง ของเจเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ รับรู้ประโยชน์ทีไ่ดร้ับ เช่น ช่วยให้ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยดั
ค่าใช้จ่าย และยังช่วยในการเข้าถึงธุรกรรมทางเงินได้ทุกที่ทุกเวลา หากผู้ใช้บริการกลุ่มน้ีรับรู้ประโยชน์                      
มากเท่าไหร่ยิง่ส่งผลใหม้กีารกระตุน้การใช้งานเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ขยายกลุ่มผูใ้ช้บรกิารกลุ่มใหม่ (กลุ่มสูงอายุ) 
และยงัสามารถวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคล้องกับทุกกลุ่มผูใ้ช้บรกิาร 

4. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าดา้นการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เน่ืองจากผู้ใช้บรกิาร
กลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ชอบใช้ชีวติทีเ่รยีบง่ายไม่ซับซ้อน ในอนาคตการ การปรบัการใช้งานในฟีเจอรต์่างๆ ในอนาคต 
สามารถปรับพัฒนา Digital solutions ต่างๆ ให้เป็นได้มากกว่าผู ้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงิน ให้ง่ายต่อการ              
ใช้งาน ส าหรบัผูใ้ช้บรกิารกลุ่มใหม่ (กลุ่มสูงอายุ) 
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