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บทคดัย่อ  
 การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความตั้ งใจท่ีจะใช้ โมบายแบงค์ก้ิง 
แอปพลิเคชัน่ของกลุ่มผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงคก้ิ์ง 
แอปพลิเคชัน่ของกลุ่มผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงค์
ก้ิง แอปพลิเคชั่นของผูสู้งอายุ ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  และ                  
4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ 
ของผูสู้งอายุ ในกรุงเทพมหานคร เป็น การวิจยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
จากผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร จ านวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่างสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test F- test และ Multiple linear regression  

ผลการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุ ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอย่างมีความตั้งใจท่ีจะใช้โมบาย
แบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมีการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์ก้ิง 
แอปพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) และดา้นทศันคติ 
(Attituded of Use) ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์งแอปพลิเคชัน่ไม่แตกต่างกนั และ

                                                            
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ ดา้นทศันคติ และดา้นการรับรู้ความง่าย มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the intention to use the mobile banking application 
of the elderly in Bangkok, 2) to study the technology acceptance of banking application technology of 
the elderly in Bangkok, 3) to compare the intention to use the mobile banking application of the elderly 
in Bangkok, classified by demographic characteristics, and 4)  to study the influence of technology 
acceptance on the elderly in Bangkok's intention to use mobile banking applications.  The quantitative 
research was employed. The questionnaires were used to collect the data from 400 elderly in Bangkok. 
The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, T- test, F- test and 
Multiple regression analysis. 

The results of this study found that in overall, the intention to use mobile banking applications 
of the samples of elderly in Bangkok is at moderate level and the technology acceptance of mobile 
banking applications is at a high level. When considering in each aspect, the highest mean is Perceived 
Usefulness, followed by Perceived Ease of Use and Attituded of Use, respectively.  The results of 
hypothesis testing revealed that the elderly who have different in demographic characteristics have no 
statistically difference in the intention to use mobile banking applications. It is also found that the two 
aspects of technology acceptance which are Attituded of Use and Perceived Ease of Use have an effect 
on the intention to use mobile banking application of elderly in Bangkok.  
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บทน า  
 ปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท าให้การใชชี้วิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท าให้การใช้
แรงงาน ถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และในการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีใชเ้งินสดอีกไม่นานกจ็ะ
ถูกแทนท่ีดว้ยการช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือหรือช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีก าลงัเป็นกระแสไปทัว่
โลก หรือท่ีเรียกกนัว่า สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท่ีจะเขา้มามีบทบาทต่อการใชชี้วิตในยคุไทย
แลนด์ 4.0 หรือดิจิทลัไทยแลนด ์(Digital Thailand) ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) และปฏิเสธไม่ไดว้า่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือสมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีท าใหโ้ลกของเราขบัเคล่ือนดว้ยการเช่ือมต่อกนัของเครือข่ายในโลกอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีส่วนช่วยในการ
อ านวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การส่ือสารผ่านแอปพลิเคชัน่ 
รวมถึงการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ผา่นโทรศพัทมื์อถือ และดว้ยปัจจุบนัสมาร์ทโฟนไดรั้บการพฒันามา
อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รูปทรงไปจนถึงประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงข้ึนจนท าให้ผูค้นหันมาสนใจใน
ด้านเทคโนโลยีกันมากข้ึน และจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรม ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจท าให้มีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการเงิน รวมถึงผูป้ระกอบการต่างๆ ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน รวดเร็ว และมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีต ่าลง โดยมีการน า
เทคโนโลยีดิจิตอลแบงค์ก้ิง (Digital Banking) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มาใชเ้พื่อพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ใหสู้งข้ึน ซ่ึงนวตักรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงเป็นบริการท่ีให้
ลูกคา้ท าธุรกรรมทางของธนาคารดว้ยโทรศพัทมื์อถือผา่นแอปพลิเคชัน่ โดยการใชง้านผา่นการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเขา้ถึงบริการ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั (ธนาคารกรุงไทย, 2562) อาจเน่ืองดว้ยกระแส
ในยุค (Digital Payment) ท่ีมีการเปล่ียนช่องทางการช าระเงินในรูปแบบดิจิทลั ไม่ว่าจะเป็นการช าระ
ค่าบริการต่างๆ การโอนจ่ายเงินระหว่างบุคคล การช าระเงินผ่านร้านคา้ออนไลน์หรือร้านคา้ปลีกท่ี
รองรับ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวไทยไดใ้ห้การยอมรับและซ้ือสินคา้ผ่านทั้งเวบ็ไซตแ์ละช
อปป้ิงออนไลน์แอปพลิเคชัน่และมีอตัราแนวโน้มท่ีจะเติบโตมากยิ่งข้ึน เน่ืองดว้ยความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบาย (มนตรี ศรีวงษ,์2559) ท าใหก้ารท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผา่นโมบายแบงคก้ิ์ง 
แอปพลิเคชัน่ เกิดความคล่องตวัและไดรั้บความนิยมอยา่งมากในตามไปดว้ย โดยเฉพาะผูใ้ชง้านในยคุ 
(Millennial) ท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ18 -36 ปี เน่ืองจากบุคคลในกลุ่มน้ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและไม่มี
ความกงัวลท่ีจะทดลองส่ิงใหม่ๆ (Digital Ventures,2559) แต่ในขณะเดียวกนับุคคลในกลุ่มผูสู้งอายุ 



(Aging Society) ท่ีมีประชากรผูสู้งอาย ุหรือผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ประมาณร้อยละ 15 หรือกวา่ 1 พนัลา้น
คน (UN, 2018 : Online) (Browallia New14 pt ตวัปกติ ตั้งค่าชิดซา้ย-ขวา) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับและความตั้งใจท่ีจะ
ใชค้วามตอ้งการในการใช ้โมบายแบงคก้ิ์งของกลุ่มคนผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์
แก่สถาบนัการเงินรวมถึงผูส้ถานประกอบการต่างๆ เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดรวมในการพฒันารูปแบบธุรกิจและการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัผูสู้งอาย ุเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุและเพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจน าไปเป็นแนวทางการศึกษาในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั  
1.  เพื่อศึกษาความตั้ งใจท่ีจะใช้ โมบายแบงค์ก้ิง แอปพลิเคชั่นของกลุ่มผู ้สูงอายุ ใน

กรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่ อ ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแบงค์ ก้ิ ง  แอปพลิ เคชั่นของก ลุ่มผู ้สู งอายุ  ใน

กรุงเทพมหานคร 
3.  เพื่อเปรียบเทียบความตั้ งใจท่ีจะใช้โมบายแบงค์ก้ิง แอปพลิเคชั่นของผู ้สูงอายุ ใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้โมบายแบงค์ก้ิง 

แอปพลิเคชัน่ ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
แนวคิดเก่ียวกบั ธุรกรรม โมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) 
ธนาคารในปัจจุบนัมีกระแสต่ืนตวัเร่ืองการให้บริการของทางธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กนั

เป็นอย่างมาก หรือท่ีเรามกัเรียกกนัว่า Mobile Banking เน่ืองจากมีการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
บริการ Mobile Banking เป็นจ านวนมากท่ีหันมาใชใ้นบริการน้ี จะเห็นไดว้่าจากสถิติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking และ Internet Banking พบว่า จ  านวน
บญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในการท าธุรกรรม มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในเดือนตุลาคม 2562 มี
จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Internet Banking ทั้งหมด 28,024,525 บญัชี ปริมาณรายการท่ีท าธุรกรรม
จ านวน 501,052 รายการ และมีมูลค่ารายการ 2,297 พนัลา้นบาท โดย Internet Banking สามารถแบ่งได้



เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (ธนาคารออนไลน์) Mobile Banking คือ การท าธุรกรรมต่าง ๆ กบัธนาคาร โดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เป็นตน้ อาจเรียก
ด้วย ช่ือ อ่ืน เ ช่น E-Banking.Online Banking (ธนาคารออนไลน์ ) , Electronic Banking (ธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์), Cyber Banking(ธนาคารไซเบอร์) (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2556)  

แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม 
นวตักรรม คือ การปฏิบติัหรือวตัถุท่ีผูน้ าไปใชคิ้ดว่าเป็นส่ิงใหม่โดยพิจารณาจากลกัษณะของ

นวตักรรม มีความหมายครอบคลุมถึงเร่ืองราวต่างๆ อย่างกวา้งขวาง อาจเป็นแนวความคิดใหม่การ
ปฏิบติัใหม่หรือส่ิงใหม่ทั้งท่ีสามารถและไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสัได ้(Roger, 1995 อา้งถึงในวชั
รพล คงเจริญ, 2557) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมว่า การปฏิบติัส่ิงใหม่ๆ โดยต่างไปจากเดิม ซ่ึง
ไดม้าจากการคน้พบส่ิงใหม่หรือเป็นการพฒันาข้ึนมาจากส่ิงเดิม และมีการทดลองจนเป็นท่ียอมรับว่า
สามารถใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี นวตักรรมยงัเป้นความคิด การกระท า หรือวตัถุใหม่ ๆ ซ่ึงถูกรับรู้วา่
เป็นส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆ ของการยอมรับในสังคม ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2526 อา้งถึงในวชัรพล คงเจริญ, 2557)  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (TBI) คือความตั้งใจท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นปัจจยั

การจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เป็นตวับ่งช้ีวา่บุคคลไดทุ่้มเทความพยายามท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น 
(Ajzen, 1991, p.181) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตั้งใจเชิงพฤติกรรม ของผูบ้ริโภคโดยมีการตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า ค  าตอบของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์การใชสิ้นคา้ของ
ผูบ้ริโภคและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชบ้ริการผา่นทางออนไลน์ จึงเป็นการ
ท่ีบุคคลเช่ือว่า การใชบ้ริการนั้นสามารถรักษาขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัและไดรั้บความถูกตอ้งท่ีน่าเช่ือถือและ
ปลอดภยัไวไ้ด ้และพร้อมท่ีจะใช้บริการผ่านทางออนไลน์นั้นต่อไป Fitzsimons and Morwitz (1996 
อา้งถึงใน Ewe et al, 2015) อาจกล่าวไดว้่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นตวับ่งช้ีในเร่ืองของการวางแผน
ของบุคคลว่ามีมากนอ้ยเพียงใดในการกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง โดยความตั้งใจน้ีจะยงัคงอยู่
จนกระทัง่ถึงเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมบุคคลนั้นจึงแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตั้งใจ (พารินธร น่ิมเขียง, 2542) โดย Putrevu and Lord (1994)ไดด้ าเนินการศึกษาตวัช้ีวดัความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือจากการถามผูบ้ริโภคดา้นความช่ืนชอบของตวัสินคา้หรือความตอ้งการซ้ือ
ในอนาคต และความทดลองอยากใช้สินค้า และพบว่าความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการซ้ือมี
ความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Han & Windsor, 2011) 



แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology acceptance model: TAM) 
การยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นไปได ้โดยส่ิงท่ีตามมา คือ 

ก่อให้เกิดการลงทุนกบัการยอมรับ (เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) การยอมรับเทคโนโลยีจึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีใน 3 ดา้น (สิงหะ ฉวี
สุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) คือ (1) พฤติกรรม (2) ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใช้
งานเทคโนโลยีท่ีง่ายข้ึน ซ่ึงการยอมรับเทคโนโลยีจดัว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการใชง้านและอยู่ร่วมกบั
เทคโนโลยีจากการท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะและความตอ้งการใชง้าน
เทคโนโลยี (ศศิพร เหมือนศรีชัย , 2555) จากความหมายขา้งตน้ สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
หมายถึง เป็นการน าเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้บริการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยีท่ีท าให้การใช้ชีวิตง่ายข้ึน 
นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีมาใชง้านท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะในการใช้
งานเพิ่มเติม 

 

วธีิด าเนินการวจิยั  
 1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการทบทวนเอกสาร ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยแีละความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) 
ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัแปรตน้                    ตวัแปรตาม 

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
2. ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรของการศึกษา ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุ(อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป) ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติผูสู้งอายุในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติผูสู้งอายุใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ของ กรมกิจการผูสู้งอาย ุ(2562) มีจ านวนทั้งส้ิน 1,063,871 คน 
ท าการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยสูตรของ Taro Yamane (1993 อา้งถึงในพรรณี ลีกิจวฒันะ, 2554) แทน
ค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน 5% จะไดข้นาดตวัอยา่ง ทางผูว้ิจยัใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota sampling) โดยแบ่งเป็น ชาย 200 ฉบบั หญิง 200 ฉบบั 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพฒันา

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี กับความตั้ งใจท่ีจะใช้โมบายแบงค์ก้ิง แอปพลิเคชั่น 



(Mobile Banking Application) ของผูสู้งอายุ ในกรุงเทพมหานคร โดย การหาดัชนีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์

4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
งานวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น

สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ 
T-test One Way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่มข้ึนไปเม่ือพบความ
แตกต่างจึงท าการทดสอบดว้ยวิธีการ Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ สถิติ T-test One 
Way ANOVA ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่มข้ึนไปเม่ือพบความแตกต่างจึงท าการ
ทดสอบดว้ยวิธีการ Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 

ผลการวจิยัและอภปิรายผล  
1. การยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงค์ก้ิง แอปพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ของ

ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ 
(Mobile Banking Application) ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 

การยอมรับเทคโนโลยโีมบายแบงค์กิง้ แอปพลเิคช่ัน 
(Mobile Banking Application) ของผู้สูงอายุ ใน

กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคดิเห็น 

X   S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 3.85 .691 มาก 1 

2. ดา้นการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 3.71 .830 มาก 2 
3. ดา้นทศันคติ (Attituded of Use) 3.64 .843 มาก 3 

รวม 3.73 .720 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ระดบัความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยโีมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ 
(Mobile Banking Application) ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอยา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ 



(Perceived Usefulness) อยูใ่นระดีมาก ( = 3.85) รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease 
of Use) อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71) และดา้นทศันคติ (Attituded of Use) อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.64) 
ตามล าดบั 
 2. ความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) ของ
ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ 
(Mobile Banking Application) ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร การตั้งใจท่ีจะใชแ้อปพลิเคชัน่ 

การตั้งใจที่จะใช้แอปพลเิคช่ัน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ท่านคิดว่าจะใชง้านโมบาย แบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่
เม่ือท่านตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน 

3.65 .715 มาก 1 

2. หลงัจากทราบวิธีการใชง้านท่านตดัสินใจท่ีจะใช้
งานโมบายดแ์บงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่อยา่งแน่นอน 

3.60 .632 มาก 3 

3. เม่ือท่านตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน ท่านจะใช้
งานโมบายดแ์บงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่  

3.62 .803 มาก 2 

รวม 3.08 .568 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นตวัอยา่งมีความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง 

แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.08) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ท่านคิดวา่จะใชง้านโมบาย แบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่เม่ือท่าน
ตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65) รองลงมา คือ เม่ือท่านตอ้งการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ท่านจะใชง้านโมบายด์แบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ อยู่ในระดบัมาก ( = 3.62) และหลงัจาก
ทราบวิธีการใชง้านท่านตดัสินใจท่ีจะใชง้านโมบายดแ์บงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่อยา่งแน่นอน อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.60) ตามล าดบั 
 
 



 3. ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน 
 ความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) ของผูสู้งอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพ ช่องทางรายได ้เคยใช้บริการ Mobile Banking Application แตกต่างกันมีระดบั
ความคิดเห็นความตั้ งใจท่ีจะใช้โมบายแบงค์ก้ิงแอปพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ของ
ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 การยอมรับนวตักรรมส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์งแอปพลิเคชัน่ ของผูสู้งอายใุน
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยโีมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile 
Banking Application) ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking 
Application) ของผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ B Beta t - value P value 
ดา้นการรับรู้ประโยชน์  0.053 0.045 1.031 0.303 
ดา้นการรับรู้ความง่าย  0.307 0.311 5.568 0.000 
ดา้นทศันคติ  0.498 0.513 10.031 0.000 
ค่าคงท่ี  0.639  4.792 0.000 
R = 0.823 R2 = 0.677 F = 276.439 p value = <0.000 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ 
(Mobile Banking Application) สามารถอธิบายความตั้งใจท่ีจะใช้โมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ ของ
ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 67.7 (R2 = 0.677) โดยดา้นทศันคติ และดา้นการรับรู้ความง่าย 
มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้โมบายแบงค์ก้ิง แอปพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ของ
ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ  
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
1. จากผลการวิจยัดา้นทศันคติ (Attituded of Use) มีค่าระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด จะเห็นได้

ว่า ในส่วนของผูบ้ริโภคใหค้วามรู้สึกว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ มี
ความปลอดภัยความ เช่ือมัน่ ยงัไม่มากเท่าไร ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน โมบายแบงค์ก้ิง 
แอปพลิเคชัน่ อีกทั้งยงัรู้สึกถึงความทนัสมยัท่ีอาจท าใหผู้สู้งอายดูุแลว้เป็นเร่ืองยากในการใชง้าน 

 2. ตั้งใจท่ีจะใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) ของผูสู้งอาย ุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด หลงัจากทราบวิธีการใชง้านผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจท่ี
จะใชง้านโมบายดแ์บงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่อยา่งแน่นอน ยงัไม่เป็นท่ีเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคได ้เพราะดา้น
จากประสบการณ์ในการใชง้านท่ีมีเทคโนโลยีมากมายท าให้ผูสู้งอายยุงัขาดความเช่ือมัน่ในการใชง้าน 
ในการใชง้านระบบ Mobile Banking รายละเอียดของความง่ายของการออกแบบการใชง้าน ในดา้นการ
ออกแบบตวัแอป (UI,UX) หนา้ต่างการใชง้านแอป ท่ีมีรูปแบบการเขา้ใจและใชง้านง่าย จะมีประโยชน์
และขอ้ดีแก่ผูสู้งอายใุนการด าเนินการทางธุรกรรมท่ีไม่ยุง่ยาก 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการศึกษาปัจจยัในดา้นของความปลอดภยัในการใช้งาน

เพิ่มเติมวา่จากการใชง้าน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้าน  
2. การท าวิจยันอกจากจะมีการศึกษางานวิจยัเชิงปริมาณแลว้สามารถน าการศึกษาเชิงคุณภาพ

ประกอบการวิจยัเพื่อให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกหลงัจากการใชง้านเพื่อใหเ้กิดขอ้ดีขอ้เสียเพื่อจะน ามาแกไ้ข
และพฒันาใหผู้สู้งอายไุดเ้กิดการยอมรับนวตักรรม โมบายดแ์บงคก้ิ์ง แอปพลิเคชัน่ มากยิง่ข้ึน 
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