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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินและ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ตามลักษณะส่วนบุคคล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ
ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการใช้บริการกับธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square 
 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าธนาคารมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ขั้นตอนที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดคือ 
ขั้นการประเมินหลังการซื้อ รองลงมาคือ ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นการประเมินทางเลือก ตามล าดับ   
เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ธนาคารออมสินตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า แตกต่างกันตามอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 
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Abstract 
 

The purposes aimed to study the decision process to choose financial services and 
to compare the decision process of demographic factors to choose financial services on 
smartphone of customers in Government Savings Bank, Lampang District 1.                             
A questionnaire was used as data collection.  The samples were the customers who used 
smartphone and used the service with Government Savings Bank, Lampang District 1,              
for 400 samples.  A data was analyzed by using frequency, percent, mean, standard 
deviation, and Chi-Square.   

The results were found that most respondents had overall at high level of decision 
process to choose financial services through application on smartphone.  In addition, the 
most decision process level was the post-purchase evaluation, then the decision to use, 
and lastly alternative evaluation.  Finally, comparison the demographic factors on decision 
process to choose financial services through application on smartphone of customers in 
Government Savings Bank, it was found that there was the difference on age, level of 
education, and occupation at 0.05 level of significant.   
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนับเป็นอีกปัจจัยส าคัญของคนในยุค

ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น แต่ยังมีบริการเสริมและการเพ่ิมแอพลิเคชั่น
หรือลูกเล่นต่างๆ ที่เพ่ิมเข้ามามากมาย เพ่ือสนองความต้องการของผู้ที่นิยมความสะดวกสบายหรือ
เพ่ือความบันเทิง ความสนุกสนาน หรือเพ่ือผ่อนคลาย ล าพังการใช้เพ่ือการสื่อสารเพียงอย่างเดียวนั้น
คงไม่อาจท าให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยส าคัญมากนัก ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องมีบริการเสริม
หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้ผู้ใช้ได้มีความหลากหลายในการใช้โดยไม่ได้ใช้เพ่ือบริการโทรศัพท์
พ้ืนฐานที่เป็นการโทรเข้าออกเพียงอย่างเดียว และนับเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้อง เพราะในปัจจุบัน
การใช้เพ่ือการสื่อสารกลับมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงกว่าการใช้แอพลิเคชั่นหรือบริการเสริมอ่ืนๆ                
ในโทรศัพท์มือถือเสียอีก 

ซึ่งเมื่อปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวมาสู่ยุค 3G (Third Generation) ยุคของการสื่อสาร
ข้อมูลความเร็วสูงที่ท าให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตรา
ความเร็วที่สูงขึ้น สมาร์ทโฟนนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาในยุค 3G เนื่องจากมีความสามารถ
พิเศษเพ่ิมเติมของ PDA (Personal Digital Assistant) เข้าไป ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น                 
การรับ-ส่งอีเมล์ ส่งวีดีโอผ่านระบบโทรศัพท์ ดาวน์โหลดข้อมูล ประชุมออนไลน์บนโทรศัพท์ และ              
ยังท าให้ผู้ใช้สามารถท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น เรียกได้ ว่าสมาร์ทโฟน 
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตาม
ค่านิยม และยุคสมัย วิวัฒนาการ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ผู้ ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงต้องมีการปรับ สร้าง และขยายศักยภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือช่วยให้การสื่อสารข้อมูลผู้บริโภคเร็วกว่า 
ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ของแอพลิเคชั่นมีมากมายให้
เลือกใช้ตามต้องการของผู้ใช้งาน 

ธุรกิจการเงินการธนาคารก็เช่นเดียวกันกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมี               
การปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาการบริการโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยนั้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนของ                       
การด าเนินงานและการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้น               
ไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุนนั้นยังเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันกันสถาบันทางการเงินด้วยกันเอง   

 



2 
 

ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆโดยกลยุทธ์ที่สถาบันต่างๆที่ท านั้นโดยหลักๆ     
จะเป็นการเน้นความส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริการโอนเงินผ่านเครื่อง
อัตโนมัติการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตการใช้บริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟน เป็นต้น 

ซึ่งการให้บริการสามารถสร้างคุณค่าให้กับสถาบันทางการเงินได้มาก อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยให้ลูกค้าเกิดความซื่อสัตย์กับสถาบันการเงินนั้นอีกด้วย ซึ่งมันจะส่งผลระยะยาวให้กับสถาบัน
การเงินนัน่เองสถาบันการเงินในปัจจุบันนั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถ
สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากและปัจจุบันผู้บริโภคส่วนมากนั้นมีการบริโภค
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจึงท าให้สถาบันการเงินหรือธนาคารต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 

การสร้างแอปพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงการให้บริการธุรกรรมทางการเงินได้เลยในทันที               
ยิ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วยโดยที่ลูกค้าเองก็จะได้รับความสะดวกสบายไม่ต้อง
เดินทางไปท าธุรกรรมถึงธนาคารหรือไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นการสิ้นเปลื้องเวลา                   
ซึ่งสามารถเข้าให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันทีและการมีทางเลือกมากขึ้นจากการสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้มากนั้นยังเป็นการช่วยในการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้าการประหยัด
ค่าธรรมเนียมบางส่วนอีกทั้งยังท าให้ลูกค้าสามารถทราบถึงสถานะทางการเงินได้ตลอดเวลา                    
ด้านธนาคารเองก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายการให้บริการในสาขาอีกด้วยและ            
ในด้านสังคมนั้นถือว่าเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งสถานการณ์ในการแข่งขัน
ของปัจจุบันในทุกภาคธุรกิจนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นจนบางกลุ่มธุรกิจเองจากเดิมที่ให้ผู้บริโภคเข้าหา
นั้นต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นเข้าหาผู้บริโภคในทุกวิถีทางยิ่งเป็นตัวที่ท าการแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็น
ทวีคูณไปอีกโดยธนาคารหลายๆแห่งนั้นต้องปรับกลยุทธ์มาเป็นเชิงรุกสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ขึ้นมา
เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มกับการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการท าบัตร ATM เดบิตการ์ดที่นอกจากจะมี
ค่าบริการรายเดือนแล้วทางธนาคารเองก็มีการประกันภัยให้ด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจไปในตัว อีก
ด้วย 

การเติบโตในด้านการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากกว่าการใช้บริการผ่าน
ธนาคารแบบปกติมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการที่ลูกค้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถใช้งานได้
มากกว่าหนึ่งงานหากเป็นในส่วนของธุรกรรมทางการเงินนั้นก็จะมีการใช้งานผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ต
ของสถาบันทางการเงินหรือการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งตัวผู้ประกอบการเองก็ได้มีการพัฒนา
ด้านอีคอมเมิร์ซเพ่ือให้ธุรกิจเองมีความสอดคล้องเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
เช่น ATM อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งและโมบายอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งโดยมีปริมาณมากกว่าการใช้บริการ
ผ่านธนาคารโดยตรงมาก 
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ภาพ 1 แสดงการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) 

  
จากภาพ 1 แสดงการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้              

มือถือ 48,000 คนจาก 58 ประเทศโดย "ทีเอ็นเอส" บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดในเครือกันตาร์   
หนึ่งในเครือข่ายด้านข้อมูลเชิงลึกและค าปรึกษาทางการตลาดแถวหน้าของโลกยังพบสถิติที่น่าสนใจ
ว่าผู้ใช้มือถือทั้งแบบพรีเพด (เติมเงิน) และโพสต์เพด (รายเดือน) ต่างก็นิยมใช้การรับส่งข้อมูลผ่าน               
มือถือโดยร้อยละ 61 ของผู้ถูกส ารวจยินดีที่จะจ่ายค่าใช้บริการดังกล่าวรอวัน 3G- สมาร์ทโฟนพร้อม
ทั้งนี้เนื่องจากมือถือเริ่มกลายเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวคนตลอดทั้งวันและมีกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการผ่าน  
มือถือนอกเหนือจากการสื่อสารด้วยเสียงเหมือนที่ผ่านมาเช่นใช้อินเทอร์เน็ต  ฟังเพลงและเล่นเกม            
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ร้อยละ 30 เทียบกับใช้ผ่านพีซีที่บ้าน 
ร้อยละ 69 พีซีที่ท างาน ร้อยละ 23 ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้อยละ 27 และแทบเล็ต ร้อยละ 1 

ธนาคารออมสินก็เป็นอีกสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งที่ เริ่มน าการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบงค์กิ้งที่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและได้มี              
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านระบบงานการบริการลูกค้า ให้ลูกค้านั้นได้รับความสะดวก อีกทั้งยังมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการสร้างแอปพลิเคชั่นที่น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับงานรวมถึง             
การดูแลระบบงานสารสนเทศเพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของธนาคารเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ายังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสิน ดังนั้นเพ่ือเป็นการหาแนวทางส าหรับการ
พัฒนาแอพลิเคลั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตรงตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ
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ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบน                 

สมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 
 
 

2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่น               
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า

ธนาคารออมสินแตกต่างกันตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาและปรับใช้กับการบริการเครือข่ายการเงิน

ให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนให้มากที่สุด 
2. ท าให้ทราบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบน                      

สมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน                   

แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลัง              
การใช้บริการ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
เฉพาะลูกค้าธนาคารออมสินทั้งด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่ ใช้สมาร์ทโฟนใน
เขตล าปาง 1 จ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างมิถุนายน – ธันวาคม 2557 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
แอปพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการที่

ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดจากผู้ที่ให้บริการ ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
สมาร์ทโฟน (smartphone) หมายถึง โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้เสมือนน า

คุณสมบัติที่ PDA และคอมพิวเตอร์มาไว้ในโทรศัพท์ เช่น iOS (ที่ลงในมือถือรุ่น Iphone) BlackBerry 
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OS, Android OS Windows phone 7 และ Symbian Os  (Nokia) เป็นต้น ซึ่งท าให้สมาร์ทโฟน 
สามารถลงโปแกรมเพ่ิมเติม (Application) ได ้

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในความคิดของผู้บริโภคซึ่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบไปด้วย ความตระหนักถึง  ความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร                       
การประเมินทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสินในเขต
ล าปาง 1 ซึ่งประกอบด้วย 7 สาขา คือ สาขาล าปาง สาขาบิ๊กซีล าปาง สาขาเซ็นทรัลล าปาง สาขา                
วังเหนือ สาขาแจ้ห่ม สาขาสบตุ๋ย และสาขาน้ าโท้ง 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการสินค้าหรือ
บริการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจใช้บริการ และการประเมินหลังการซื้อ 

การรับรู้ปัญหา หมายถึง กระบวนการซื้อหรือการเลือกใช้บริการเริ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการโดยความต้องการนั้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้น 2 สิ่ง ได้แก่ สิ่งกระตุ้นจาก
ภายในและสิ่งกระตุ้นภายนอก 

การค้นหาข้อมูล หมายถึง เมื่อความต้องการของลูกค้าถูกกระตุ้นจากนักการตลาดในระดับที่
มากพอก็จะท าให้เกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นเพ่ือที่จะสนองตอบความ
ต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้น 

การประเมินทางเลือก หมายถึง ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า                      
มาพอสมควรแก่การตัดสินใจแล้วผู้บริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะพยายามที่จะสนอง
ความต้องการ และจะมองหาประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ภายหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินคุณค่าของสินค้าแล้วผู้บริโภคจะ
ท าการเลือกสินค้าพร้อมบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่ 

การประเมินภายหลังการซื้อ หมายถึง ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าพร้อมบริการไปและ
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านั้น ในรูปของความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
2. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค 
3. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค  
4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเรื่องแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
    (The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model:  UTAUT) 

Venkatesh, Davis and Morris (2003) ได้เสนอทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้
เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรมจ านวนทั้งส้ิน 8 ทฤษฎีคือ 

1) ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการเช่ือมโยงระหว่างความเช่ือและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Theory of 
Reasoned Action: TRA) 

2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเป็นตัววัดความส าเร็จของการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

3) ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อใช้สนับสนุนแรงจูงใจที่ใช้อธิบายถึง      
การแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM) 

4) ทฤษฎีที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมซึ่งได้รับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA (Theory 
of Planned Behavior: TPB) 

5) ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพื่อใช้ส าหรับทดสอบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยประสบการณ์การใช้ระบบว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 
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6) ทฤษฎีที่ใช้วัดการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ท านายเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU) 

7) ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของปัจจัยที่ใช้อธิบายถึง
นวัตกรรมและใช้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Diffusion Theory: IDT) 
หรือ (Diffusion of Innovations: DOI) 

8) ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่พบว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์น้ันเกิดจากอิทธิพล
จากส่ิงแวดล้อมปัจจัยส่วนบุคคล และคุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว (Social Cognitive Theory: SCT) 

 

Venkatesh et al. (2003) ได้ศึกษาบริษัทและองค์กร 4 แห่งที่ก าลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
โดยเป็นองค์กรที่มีความแตกต่างทางเทคโนโลยีลักษณะองค์กรประเภทอุตสาหกรรมหน้าที่องค์กรและ
ลักษณะการใช้งานเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบจ านวนทั้งส้ิน 654 รายทดสอบหา
ความเช่ือมั่นและความตรงด้วยวิธีทางสถิติ Cronbach’s  Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.70 และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares (PLS) 

ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตารางข้างต้นพบว่ามี  4 ปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความต้ังใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention) และการใช้งานระบบ 
(Use Behavior) คือ 

1. ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy) คือระดับความเช่ือของบุคคล
ว่าการใช้ระบบจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ได้จากการพัฒนาและรวม
ทฤษฎีต่างๆ 5 ปัจจัยดังน้ี 

   1.1 Perceived Usefulness คือระดับความเช่ือด้านประโยชน์ของผู้ใช้ว่าการใช้ระบบจะช่วย
เพิ่มให้ผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น (TAM Model) 

   1.2 Extrinsic Motivation คือผู้ที่สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงานได้จะน าไปสู่ผลงานที่มีค่า
และท าให้ได้รับในส่ิงที่ดีกว่าผู้อ่ืนเช่นมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับการ
เล่ือนต าแหน่ง (MM Model) 

   1.3 Job-fit คือความสามารถของระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลได้ (MPCU Model) 

   1.4 Relative Advantage คือระดับของการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นส่ิงที่ดีกว่าส่ิงที่ผ่าน
มา (IDT Model) 

   1.5 Outcome Expectations คือความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม                    
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นความคาดหวังจากการปฏิบัติงานและความคาดหวังส่วนบุคคล (SCT Model) 
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2. ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดับความง่าย
ในการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักดังน้ี 

   2.1 Perceived Ease of Use คือ ระดับความเช่ือของบุคคลว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีไม่ต้อง
ใช้ความพยายามสูงในการใช้งานมากนัก (TAM Model) 

   2.2 Complexity คือ ระดับของการเข้าใจถึงความยากที่จะเข้าใจและการใช้ระบบ (MPCU 
Model) 

   2.3 Ease of Use คือ ระดับของการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่ายากต่อการใช้งาน(IDT Model) 
3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือระดับการเข้าใจของแต่ละบุคคลถึงความส าคัญที่จะ

เช่ือว่าควรใช้ระบบใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานได้ก าหนดปัจจัยทางพฤติกรรม 3 ปัจจัยดังน้ี 
   3.1 Subjective Norm คือ ความเข้าใจของบุคคลกับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้มีอิทธิพล

ที่มีต่อตนเอง (TRA Model) 
   3.2 Social Factors คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและข้อตกลง

ระหว่างบุคคลที่มีอยู่ในสถานการณ์สังคมน้ันๆ (MPCU Model) 
   3.3 Image คือ ระดับของการใช้นวัตกรรม (ระบบ) ที่ท าให้เข้าใจว่าช่วยเพิ่มภาพลักษณ์หรือ

สถานะภาพทางสังคม (IDT Model) 
4. สภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดับความเช่ือของ

บุคคลว่าองค์กรและส่ิงอ านวยความสะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการใช้
ระบบประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่ก าหนดไว้ดังน้ี 

   4.1 Perceived Behavioral Control คือ ความเข้าใจถึงการรับรู้อ านาจในการควบคุมระบบ
ทั้งภายในและภายนอก (ภายในคือผู้ใช้ระบบเช่นความรู้ความสามารถของผู้ใช้ 

ระบบและภายนอกคือส่ิงอ านวยความสะดวกจากองค์กรเช่นคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้าน 
IT)(TPB Model) 

   4.2 Facilitating Conditions คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความง่ายในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  (MPCU 
Model) 

   4.3 Compatibility คือ ระดับของการเข้าใจระบบงานว่ามีความถูกต้องเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็น
การปรับปรุงที่มีศักยภาพ (IDT Model) 
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นอกจากน้ีพบ 3 ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความต้ังใจที่จะใช้งานระบบคือ 
1. ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ (Attitude toward the Technology) คือ ปฏิกิริยาตอบสนอง

ของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ระบบประกอบด้วยโครงสร้างที่ใช้ในการพัฒนาคือ 
   1) Attitude toward behavior คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (TRA Model)  
   2) Intrinsic motivationคือ การจูงใจจากภายใน (MM Model)  
   3) Affect toward use คือ ผลกระทบจากการใช้งาน (MPCU Model) และ 
   4) Affect คือ ผลท่ีเกิดขึ้น (SCT Model) 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ใช้งานระบบ (Self-Efficacy) คือการพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความส าเร็จของงานโดยมีโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนามาจาก                      
SCT Model 

3. ความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ (Anxiety) คือการพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งาน
ระบบที่ตอบสนองเมื่อมีการใช้งานมีโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนามาจาก SCT Model เช่นเดียวกับ Self-
Efficacy 

นอกจากน้ันยังพบว่าพฤติกรรมความต้ังใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention to Use 
the System) มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (Use Behavior) ซึ่งพฤติกรรมความต้ังใจที่จะ
ใช้งานระบบได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 1989) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าคือแผนสาหรับการใช้
งานและพฤติกรรมการใช้ระบบหรืออีกนัยหน่ึงเรียกว่า”การใช้งานจริง (Actual Use)” น้ันหมายถึงการวัด
การกระท าหรือการปฏิบัติของรายละเอียดการใช้งานระบบงานวิจัยที่ผ่านมาของ Venkatesh et al. 
(2003) พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจที่จะใช้
งานระบบน้ันส่วนใหญ่จะพบอยู่ใน TRA Model, TPB Model และ MM Model และปัจจัยที่ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจที่จะใช้งานระบบจะพบอยู่ใน MPCU Model, C-TAM-TPB Model และ 
SCT Model และจากผลการวิจัยทั้งหมด Venkatesh et al. (2003) ได้สรุปเป็นแบบจ าลอง (Model) 
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ภาพ 3 แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

(The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model) 
ที่มา: Venkatesh et al.  (2003) 
 

Performance Expectancy (PE) เป็นระดับที่บุคคลมีความเช่ือว่าการใช้ระบบจะช่วยให้
บรรลุผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ประโยชน์ (TAM, การรวมกันระหว่าง TAM– 
TPB) แรงจูงใจภายนอก (MM) ปริมาณของงาน (MPCU) ประโยชน์ที่ได้รับเชิงเปรียบเทียบ (DOI) และ
การคาดหวังผล (SCT) ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างอยู่ภายในความแข็งแกร่งของแบบจ าลองแต่ละแบบบน
ความต้ังใจและจุดส าคัญเป็นการวัดทั้งความสมัครใจและการบังคับจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของความต้ังใจเชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นสมมุติฐานที่จะตรวจสอบ
ตามเพศและอายุ 

Effort Expectancy (EE) เป็นระดับของความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ระบบโครงสร้างแบบจ าลอง
อ่ืนที่เป็นแนวทางเดียวกันคือการรับรู้ประโยชน์ (TAM) และความซับซ้อน (DOI และMPCU) โดย
เกี่ยวข้องทั้งสมัครใจและบังคับตามวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในความต้ังใจเชิ งพฤติกรรม
เป็นสมมุติฐานที่จะตรวจสอบตามเพศอายุและประสบการณ์ 

Social Influence (SI) เป็นระดับที่บุคคลอื่นเห็นว่ามีความส าคัญและเขาควรจะใช้ระบบใหม่น้ี   
ซึ่งคล้ายกับโครงสร้างที่แสดงในการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (TRA, TAM, TPB / DTPB และการรวมกัน
ระหว่าง TAM - TPB) ปัจจัยทางสังคม (MPCU) และภาพลักษณ์ (DOI) เปรียบเทียบกันระหว่างแบบ             

ความเชื่อต่อพฤติกรรม 
(Behavioral Beliefs) 

ประเมินผลลัพธ์ 
(Evaluation Outcomes) 

ความเชื่อตาม กลุ่มอ้างอิง 
(Normative  Beliefs) 

แรงจูงใจท่ีจะคล้อยตามกลุม่อ้างอิง  
(Motivation to Comply with the Referent) 

เจตคตติ่อ พฤติกรรม 
(Attitude) 

การคล้อยตามสิ่งอ้างอิง 
(Subjective Norm) 

ความตั้งใจ 
(Behavior Intention) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 
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จ าลองพบว่าการสร้างพฤติกรรมที่เหมือนกับบุคคลอ่ืนมันไม่ส าคัญกับบริบทของความสมัครใจและ
กลายเป็นสิ่งส าคัญเมื่อใช้บังคับวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่บังคับผลของการปฏิบัติตามจะ
ส าคัญในช่วงต้น ประสบการณ์ส่วนบุคคลของรางวัลและบทลงโทษจึงถูกนามาใช้ในทางสังคมเกี่ยวข้องกับ
ความสมัครใจท างานโดยมีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

Facilitating Conditions (FC) เป็นระดับที่บุคคลเชื่อว่าโครงสร้างองค์กรและทางเทคนิคมีเพ่ือ
สนับสนุนการใช้ระบบนี้ซึ่งแบบจ าลองท่ีเกี่ยวข้องคือพฤติกรรมการรับรู้ควบคุม (TPB/DTPB) และการรวม
ระหว่าง TAM-TPB การอ านวยความสะดวกทางเงื่อนไข (MPCU) และความเข้ากันได้ (DOI)                         
เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและความสมัครใจหรือบังคับในการฝึกอบรม                
ครั้งแรกแต่อิทธิพลดังกล่าวจะหายในหนึ่งเดือนหลังจากการใช้ 
 
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค 

Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายจิตวิทยา                     
ขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซื้ออย่างไรซึ่งนักการตลาดนั้นควรที่จะ
พยายามเข้าใจในพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้าแต่อย่างไรก็ตามไม่เสมอไปที่ลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอนแต่อาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปหรืออาจจะย้อนกลับมาที่
ขั้นตอนใดซ้ าก็ได้ก่อนที่จะซื้อสินค้านั้นซึ่งกระบวนการตัดสินใจในการซื้อนั้นประกอบด้วย  5 ขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) กระบวนการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหา
หรือความต้องการโดยความต้องการนั้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้น 2 สิ่งได้แก่สิ่งกระตุ้นจากภายในตัวของ
ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานต่างๆอันได้แก่ความหิวความกระหายหรือความต้องการทาง
ปัจจัย 4 เป็นต้น แต่ในส่วนของสิ่งกระตุ้นภายนอกนั้นจะเกิดขึ้นจากการได้รับการกระตุ้นจากสภาวะ
ภายนอกรอบๆ ตัวที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่นอกเหนือจากปัจจัยขั้นพ้ืนฐานต่างๆ                     
เช่นการเห็นการดูโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้นด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องพยายามที่
จะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือที่จะปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างเพ่ือที่ จะกระตุ้นความต้องการ
ภายนอกของกลุ่มลูกค้า 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการของลูกค้าถูกกระตุ้นจากนักการ
ตลาดในระดับที่มากพอก็จะท าให้เกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นเพ่ือที่จะสนองตอบ
ความต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้นเรียกความต้องการในระดับนี้ว่า  “ความตั้งใจที่จะค้นหา (Heightened 
Attention)” โดยผู้ถูกกระตุ้นจะยอมรับหรือพยายามรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นมากขึ้น
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และในระดับที่สูงขึ้นไปเรียกว่า “การกระท าการค้นหาข้อมูล (Active Information search)” เป็นขั้นที่ 
ผู้ถูกกระตุ้นพยายามค้นคว้าหาข้อมูลโดยวิธีต่างๆ เช่นอ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือพยายามสอบถาม
จากผู้มีประสบการณ์แหล่งข้อมูลนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

   2.1 ตัวบุคคล (Personal) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวเพ่ือนเพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก 
 2.2 การค้า (Commercial) ได้แก่ โฆษณาเว็บไซด์พนักงานขายตัวแทนจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์    

ชั้นวางสินค้า 
   2.3 สาธารณะ (Public) ได้แก่ สื่อสารมวลชนต่างๆ 
 2.4 ประสบการณ์ (Experiential) ได้แก่ การใช้สินค้านั้นหรือการทดลองใช้สินค้าแต่อย่างไร               

ก็ตามแหล่งข้อมูลที่มีบทบาทส าคัญต่อผู้ซื้อมากท่ีสุดคือตัวบุคคลและสาธารณะ 
 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ามาพอสมควรแก่การตัดสินใจแล้ว ผู้บริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือกโดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ ขั้นแรกผู้บริโภคจะพยายามที่จะสนองความต้องการ ขั้นที่สองผู้บริโภคจะมองหาประโยชน์ที่
ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ ขั้นสุดท้ายผู้บริโภคพิจารณาสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
แล้วเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการสนองตอบความต้องการที่มีอยู่ได้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้นักการตลาด                    
จึงควรค านึงถึงการสนองตอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันซึ่งต้องพิจารณาถึงความเชื่อ
และทัศนคติของลูกค้าแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ภายหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินคุณค่าของสินค้า
แล้วผู้บริโภคจะท าการเลือกสินค้าพร้อมบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่สุด  แต่อย่างไรก็
ตามผู้บริโภคอาจพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้ออันประกอบด้วยตราสินค้า (Brand) ผู้ขาย 
(Dealer) ปริมาณ (Quantity) ช่วงเวลา (Timing) และระบบการช าระค่าสินค้า (Payment Method) 

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า
พร้อมบริการไปและได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านั้นแล้ว นักการตลาดต้องทราบให้ได้ถึงความ
พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เนื่องจากหากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการก็
จะตัดสินใจซื้อซ้ าอีก 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory)  
ทฤษฎีนี้เป็นการศึกษาถึงแรงกระตุ้นหรือเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการโดยมี

การเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัว
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สินค้าหรือบริการผ่านทางความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s response) ทั้งนี้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
จะเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถคาดเดาได้ 

จุดเริ่มต้นของแบบจ าลองนี้จะมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วจึงเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ความต้องการนั้นตามมา ดังนั้นจึงเรียกแบบจ าลองนี้ว่า S-R theory โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นนั้นมีทั้งสิ่งกระตุ้นจากปัจจัยภายในและสิ่งกระตุ้นจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งหากต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ องค์กรแต่ละองค์กรต้องจัด                    
สิ่งกระตุ้นภายนอกให้แก่ผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นภายนอกแบ่งเป็น 

   1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ถูกควบคุมโดย                    
นักการตลาด ซึ่งสิ่งกระตุ้นทางการตลาดจะมีความเกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 

   1.2 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคโดย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

   1.3 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น มูลค่าของสินค้าและบริการที่ถูกก าหนดในรูปแบบ
จ านวนเงินโดยมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

   1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจัด
สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการซื้อของผู้บริโภค 

   1.5 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้บริโภค
หันมาสนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยการโฆษณา การมีพนักงานขาย มีการลด แลก แจก แถม                
มีโปรโมชั่นต่างๆ 

   1.6 สิ่งกระตุ้นอื่น (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
   1.7 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus) เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ และรายได้ของ

ผู้บริโภคมีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค 
   1.8 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological Stimulus) เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามา

ช่วยในการด าเนินการของธนาคารจนกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในการท าธุรกรรมกับทางธนาคาร
ได้มากขึ้น 

   1.9 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political Stimulus) เช่น การออก
กฎหมายลดหรือเพ่ิมภาษีมีผลต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผู้บริโภคต่อสินค้านั้นๆ 

   1.10 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural Stimulus) ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ต่างๆ มีผลกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้านั้นๆ 
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3. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถรู้ถึง
ความคิดของผู้บริโภคได้ ดังนั้นความคิดของผู้บริโภคจึงเปรียบเสมือนกล่องด าที่ไม่มีใครล่วงรู้ แต่ความคิด
นี้จะได้รับอิทธิพลจาก 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

   1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น                 
ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านบุคคลและด้านจิตวิทยา เช่น กระบวนการตัดสินใจผู้ซื้อ (Buyer Decision 
Process) มีข้ันตอนดังนี้ การรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ 

   2) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขายในการซื้อ และการเลือก                 
ปริมานการซื้อ 

ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการพฤติกรรม                
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด  
(Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ใช้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อหรือใช้บริการ เป็นทฤษฎีหลักในการศึกษา 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มน ากิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นครั้งแรก

ในปีพุทธศักราช 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า "แบงค์ลีฟอเทีย" ณ พระต าหนัก
สวนจิตรลดา (ในบริเวณสวนปารุสกวัน) ซึ่งเป็นวังที่ประทับของพระองค์ ส าหรับให้มหาดเล็กและข้าราช
บริพารของพระองค์ ได้เรียนรู้วิธีการด าเนินงานของธนาคารและส่งเสริมนิสัยรักการออม 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2456 ได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456ขึ้น และ
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2456 เป็นต้นมา เรียกว่า "คลังออมสิน" สังกัดกระทรวงพระคลัง                
มหาสมบัติ ทรงพระราชทานทุนในการก่อตั้งเป็นจ านวน 100,000 บาท เป็นทุนประเดิมของคลังออมสิน  

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความส าคัญของคลังออมสิน 
และทรงห่วงใยกิจการของคลังออมสินในขณะนั้นที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร จึงทรงมีพระราชด าริให้โอน
กิจการคลังออมสินไปสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มีฐานะเป็นแผนกคลัง
ออมสินในกองบัญชี เพ่ือให้กิจการคลังออมสินเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในปี 2476 คณะรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญของคลังออมสินในการท าหน้าที่ระดมเงินทุน เพ่ือการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้
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ส่งเสริมและปรับปรุงคลังออมสินในด้านการบริหารงาน โดยยกฐานะแผนกคลังออมสินเป็น  "กองคลัง                   
ออมสิน" 

รัฐบาลในสมัยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนให้
คลังออมสินเปลี่ยนฐานะเป็น "ธนาคารออมสิน" สังกัดกระทรวงการคลัง จนถึงปัจจุบัน เพ่ือท าหน้าที่การ
ธนาคาร และเป็นสถาบันการออมทรัพย์สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยตราพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ "เพ่ือส่งเสริม สวัสดิภาพแห่งสังคมในทาง
ทรัพย์สิน" และให้รับโอนทรัพย์สินและกิจการคลังออมสินจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาด าเนินงานต่อไป 
ธนาคารออมสินเริ่มด าเนินงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490 เป็นต้นมา มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงาน
โดยอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง 

กิจการธนาคารออมสินได้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น และเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธาจากประชาชนในทุกระดับมาเป็นระยะเวลานาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังของ
รัฐบาล เป็นหนึ่งในองค์กรหลักทางเศรษฐกิจในการสร้างและรักษาสมดุลและเสถียรภาพในตลาดเงิน และ
ตลาดทุน เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจชาติ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจและบริการต่างๆ                
ของธนาคารจึงมุง่เน้นไปที่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่ลูกค้าคนส าคัญของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันที่ม่ันคงของประเทศ เพ่ือการออม การลงทุน การสร้างเศรษฐกิจชุมชน  
การพัฒนาประเทศ และการบริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ” 

พันธกิจ มี 4 ประการ ดังนี้ 
1. เป็นสถาบันการออมของประเทศโดยให้บริการด้านการออมทรัพย์หลายรูปแบบเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัย อันจะน าไปสู่การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมทางการออมที่
เหมาะสมให้แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปริมาณเงินออมที่เพียงพอต่อการลงทุน
ของธนาคารและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เป็นสถาบันที่ด าเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยให้บริการ
ทางการเงินอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในระดับฐานรากเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้ อันจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับชุมชนและประเทศชาติ 
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3. เป็นสถาบันการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโดยเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม การศึกษา สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ ซึ่งเป็น                        
การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับโลกและการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

4. เป็นสถาบันการเงินที่ด ารงอยู่ได้ภายใต้ภาวะการณ์แข่งขัน โดยเพ่ิมและขยายการให้บริการ
และธุรกรรมทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารกิจการของธนาคาร ในทุกๆ 
ด้านเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้ธนาคารสามารถแข่งขันในระบบสถาบันการเงินได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีนิสัยในการออมทรัพย์และมีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผล

ต่อระดับเงินออมของประเทศ 
2. เพ่ือให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินใน

ระบบ น ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือให้ธนาคารมีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับสถาบันการเงินอ่ืน 
4. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ธุรกิจเงินฝากและบริการของธนาคารออมสิน ประกอบด้วย ธุรกิจเงินฝากออมสิน เงินฝากกระแส
รายวัน เงินฝากสลากออมสินพิเศษ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การให้สินเชื่อ และบริการทาง
การเงินอ่ืนๆ ได้แก่ ตั๋วแลกเงินเดินทาง ตั๋วแลกเงินของขวัญ ตู้นิรภัย ธนาคารทางโทรศัพท์ เงินด่วน                
ออมสิน รับช าระค่าสาธารณูปโภคและการรับจ่ายโอนเงิน เป็นต้น 

โครงสร้างของธนาคารออมสิน แบ่งเป็น 15 สายงาน ดังนี้ 
1. สายงานส่วนกลาง จ านวน 11 สายงาน จ านวน 46 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ

การบริหารเงินและการลงทุน ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร นโยบายและกลยุทธ์และหน่วยงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกิจการสาขา 

2. สายงานกิจการสาขา จ านวน 4 สายงาน ได้แก่ สายกิจการสาขา 1–4 ประกอบด้วย                    
ฝ่ายกิจการนครหลวง 1–3 ธนาคารออมสินภาค 4–14 รวม 14 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 586 สาขา 62 เขต 2 ส านัก 

ธนาคารออมสิน สาขาอ าเภอแจ้ห่ม เป็นหน่วยงานให้บริการลูกค้าที่ตั้งอยู่ ณ อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรกิจเงินฝากมีหน้าที่ให้บริการธุรกิจเงินฝากออมสิน กระแสรายวัน สลากออมสิน 
สงเคราะห์ชีวิต ตั๋วแลกเงิน การรับจ่ายและโอนเงิน ให้บริการเช่าตู้นิรภัย และบริการทางการเงิน                      
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ทุกประเภท จัดท าและควบคุมบัญชีเงินฝากของลูกค้าให้ถูกต้อง ให้บริการรับฝากเงินนอกสถานที่
ให้บริการรับ-จ่ายเงินสดแก่หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชีและรายงานทางการ
เงิน ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการลูกค้า 1-3 กลุ่มงานบัญชีส านักงานและการเงิน และ
หน่วยธุรการ 

2. งานธุรกิจสินเชื่อมีหน้าที่ให้บริการธุรกิจสินเชื่อทุกประเภท รับ-จ่ายเงินสินเชื่อ ตรวจสอบ 
ประเมินจดจ านองและไถ่ถอนจ านองหลักทรัพย์ค้ าประกัน ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย ติดตาม
และเร่งรัดการช าระหนี้ วางแผนและด าเนินการในการขยายโอกาสทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจให้
ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร จัดท าและควบคุมบัญชีลูกหนี้รายบุคคล จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อ 1-3 กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มงานพิธีการสินเชื่อ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหน่วยธุรการธนาคารออมสินได้มุ่งมั่นสร้าง
เอกลักษณ์ขององค์กรให้ก้าวทันต่อโลกปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่น ทันสมัย                  
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับลูกค้าและประชาชนในทุกระดับ โดยการ
สร้างสรรค์ออกแบบเอกลักษณ์องค์กรและตราสัญลักษณ์องค์กร ควบคู่กับการสื่อสารภาพลักษณ์สู่
ภายนอก ด้วยการปรับปรุงสาขาทั้งภายในและภายนอก ตู้และบัตรเอทีเอ็ม เครื่องแบบพนักงาน และ
เอกสารของธนาคารทั้งหมด เพ่ือตอกย้ าถึงภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการน าไปประยุกต์ใช้ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพของพนักงานทุกคน จนน าไปสู่การสร้างการรับรู้ความรู้สึกที่ดี 
การจดจ า และการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าและประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งและ
การรับรู้ในระดับสากล 

ตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสิน 
“ความโดดเด่นที่ตอกย้ าความทันสมัย ความมั่นคงและแข็งแกร่งขององค์กร” ประกอบด้วย 2 สี 

ได้แก่ สีทอง หมายถึง ความสง่างามที่มีคุณค่าในตัวเองในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่ประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 90 ปี และเป็นรากฐานการออมที่มั่นคงตราบจนปัจจุบัน และสีชมพู หมายถึง พลังอันสดใส 
เปี่ยมไปด้วยความรักความจริงใจ และมิตรไมตรี ในการมอบความพึงพอใจสูงสุดในการให้ บริการแก่
ประชาชนเมื่อน าทั้ง 2 โทนสีมาประกอบกับตราสัญลักษณ์ จึงเกิดเป็นตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมุ่งมั่น
ต่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของธนาคารออมสิน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทาริกา ปัญญาดี (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แอพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ใช้โทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อ NOKIA ใช้ระบบ AIS ใช้แบบเติมเงิน มีระยะเวลาการใช้ 1-5 นาที และจะใช้ในช่วงระยะเวลา
กลางวันเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่มีกับเครื่อง จ านวนที่ใช้ 1-5 แอพลิเคชั่น โดยใช้ Social 
Network เป็นประจ า และใช้เป็นประจ าทุกวัน ได้รับประโยชน์จากการใช้แอพลิเคชั่นเพ่ือแซทกับ เพ่ือน
เป็นส่วนใหญ่ ได้รับความบันเทิงผ่อนคลาย ได้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม การให้ค าปรึกษาของ
ผู้ใช้บริการ มีให้เลือกหลากหลายช่องทาง และจากค าปรึกษาได้ความสะดวกรวดเร็ว ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้ที่มีอายุ อาชีพ ยี่ห้อ ระบบการช าระเงิน ความถี่ในการใช้แตกต่างกันมี การใช้แอพลิ
เคชั่นแตกต่างกัน 

ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้ท าการศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค               
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านบริโภคนิยมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภค โดยตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบายการผันแปรของกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 
ได้ร้อยละ 55.2 

นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์ (2553) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยที่มีในการเลือกใช้
แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-26 ปี ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้ต่อเดือน 
10,000-15,000 บาท มีระยะการใช้งาน 1-3 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เฉลี่ยต่อเดือน                
500-1,000 บาท ยี่ห้อโทรศัพท์ที่นิยมใช้งานคือ โนเกีย ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้คือ Symbion OS และมี
ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ครั้งต่อวัน ส่วนมากให้ความส าคัญกับการเลือกใช้แอพลิเคชั่นให้ตรง
กับความต้องการ และต้องการความสะดวกในการใช้งานแอพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ธนัชพร จินดามณีโรจน์ และปรียานุช อภิบุญโยภาส (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประเภทของแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone มีความถี่ในการ
ใช้แอพลิเคชั่นมากกว่าวันละ 16 ครั้ง ระยะเวลาในการใช้ต่อครั้ง 2-15 นาที และจะใช้ในช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้แอพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดฟรี จ านวนแอพลิเคชั่นที่ใช้มากกว่า 15 
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แอพลิเคชั่น อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 อันดับแรก ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือสามารถหา
ซื้อและดาวน์โหลดได้ง่าย รองลงมาคือสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองและความหลากหลายของแอพลิเคชั่น 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้ใน
การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคาร             
ออมสิน เขตล าปาง 1 ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - สถานภาพการสมรส 
   - อาชีพ 
   - รายได้ต่อเดือน 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

   - การรับรู้ปัญหา 
   - การค้นหาข้อมูล 
   - ประเมินทางเลือก 
   - การตัดสินใจใช้บริการ 
   - การประเมินภายหลังการใช้บริการ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ที่ใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะสมาร์โฟน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะสมาร์โฟนแต่เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะสมาร์โฟน จึงได้ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 
อ้างในธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

                n =  
  

    
 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 

ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 และหากระดับความ 
เชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58 
 

 
 



22 
 

 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดข้ึนได ้5% และสัดส่วนของลักษณะประชากรที่สนใจเท่ากับ 0.5 ของประชากรที่ต้องการเท่ากับ 

 

  n =  
  

    
 

  n =  
     

        
 

  n = 384.16   384 ราย 
 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 384 ตัวอย่าง (ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน) 
 

 ซึ่งการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)      
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) 
 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)               
ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้มีลักษณะเป็นค าถามเลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 เป็นแบบสอบถามของการให้ความส าคัญ
เรียงล าดับความคิดเห็นตามมาตราวัดดังนี้ 

     ระดับความส าคัญ          คะแนน 
มากที่สุด       5 
มาก        4 
ปานกลาง       3 
น้อย        2 
น้อยที่สุด       1 
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ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายได้ก าหนดไว้โดยใช้มาตราวัดตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์มา
แบ่งเป็นช่วงเท่าๆ กันตั้งแต ่1- 5 คะแนน ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 58) ซึ่งถ้าหากค าถามเป็น
ข้อความให้คะแนนหรือน้ าหนักจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเป็น 5 ถึง 1 ตามล าดับ (สุปัญญา ไชยชาญ, 
2546: 73) ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้น ามาแปลความหมายดังนี้ 

 

ค่าคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ 
  4.50-5.00      มากที่สุด 
  3.50-4.49      มาก 
  2.50-3.49      ปานกลาง 
  1.50-2.49      น้อย 
  1.00-1.49      น้อยที่สุด 

  
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถามฉบับนี้  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจพฤติกรรม

ผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาด จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา   

3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมของข้อ
ค าถามกับนิยามตัวแปรว่าตรงกันให้คะแนน +1 ไม่ตรงกันให้คะแนน -1 หรือไม่แน่ใจให้คะแนน 0 
ตามล าดับและน าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-
Objective Congruence) (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) โดยคัดเลือกข้อความที่มีดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์  

4. น าแบบสอบถามที่ได้น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธนาคารออมสินที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะสมาร์โฟนจ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
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เครื่องมือ โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s 
Alpha ซึ่งผลการทดสอบได้ความเชื่อม่ันเท่ากับ .82  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมุ่งศึกษาลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสินที่ใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทีเ่ป็นลักษณะสมาร์โฟน จ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลโดย
มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างและรอรับแบบสอบถามที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับคืนด้วยตนเอง 

2. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจ านวนและท าการจัดเก็บเพ่ิมเติมให้ครบตาม
จ านวนที่ต้องการ 

3. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสโดยก าหนดเลขที่ของแบบสอบถามในแต่ละชุด 
โดยก าหนดเป็น 001 เป็นชุดที่ 1 เรียงกันจนถึงชุดสุดท้ายในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

4. ลงรหัสที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน Code Book มาลงในแต่ละข้อของแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการลง
ข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูป  

5. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าแบบสอบถามที่ลงรหัสที่ถูกต้องแล้วมา
บันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 

และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้ท าวิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้มา
ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์แล้วน าไปประมวลผลทางสถิติโดยประมวลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

2. แบบสอบถามในส่วนที่เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ Chi-Square (   ) 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  

การวิจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในเขตล าปาง 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินและเพ่ือ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ตามลักษณะส่วนบุคคล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคาร
ออมสินทั้งด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินที่ใช้สมาร์ทโฟนในเขตล าปาง 1 จ านวน 400 
คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1  
           จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 144 36.00 
หญิง 256 64.00 

รวม 400 100.0 
อาย ุ   

ไม่เกิน30 ป ี 133 33.25 
31 – 40 ปี 120 30.00 
41 – 50 ปี 103 25.75 
51 ปีขึ้นไป 44 11.00 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1  
           จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

โสด 141 35.25 
สมรส 220 55.00 
สมรสไม่จดทะเบียน 24 6.00 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 15 3.75 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา   15 3.75 
มัธยมศึกษา/ปวช. 63 15.75 
ปวส./อนุปริญญา 56 14.00 
ปริญญาตรี 235 58.75 
ปริญญาโท 31 7.75 

รวม 400 100.0 
อาชีพ   

รับราชการ   96 24.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 117 29.25 
พนักงานบริษัทเอกชน 53 13.25 
ธุรกิจส่วนตัว 71 17.75 
นักเรียน/นักศึกษา 48 12.00 
รับจ้าง 15 3.75 

รวม 400 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ไม่เกิน 10,000 บาท  39 9.75 
10,001 - 15,000 บาท 55 13.75 
15,001 - 20,000 บาท 101 25.25 
20,001 - 25,000 บาท 63 15.75 
25,001 - 30,000 บาท 103 25.75 
มากกว่า 35,000บาท 39 9.75 

รวม 400 100.0 
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จากตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเป็นเพศชายจ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมาคืออายุระหว่าง                 
31-40 ปี มากที่สุด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 103 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 25.75 และอายุ 51 ปีขึ้นไปจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 สถานภาพสมรสแล้ว 
มากที่สุด จ านวน 220 คน ร้อยละ 55.00รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.25 สถานภาพสมรสไม่จดทะเบียน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และสถานภาพหม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน235 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ระดับ
ประถมศึกษา ระดับปวส./อนุปริญญา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  ระดับปริญญาโท จ านวน 
31คน คิดเป็นร้อยละ 7.75และประถมศึกษา จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคืออาชีพรับราชการจ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัวจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 รายได้ต่อเดือนพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท จ านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.25 รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท 
จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.75 ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 
13.75 รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และรายได้จ านวน 35,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 
           บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 
 

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 

กระบวนการตัดสินใจ  ̅ S.D. แปลความ 
ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 4.51 0.55 มากที่สุด 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 4.41 0.55 มาก 
ขั้นการประเมินทางเลือก 4.37 0.56 มาก 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 4.26 0.64 มาก 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 3.99 0.91 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.57 มาก 
 

 จากตาราง 2  พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากที่สุดคือ ขั้นการ
ประเมินหลังการซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือ ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ ขั้นการประเมินทางเลือก  
ขั้นการรับรู้ปัญหา และข้ันการค้นหาข้อมูล ตามล าดับ 
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ตาราง 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1                 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

ขั้นการรับรู้ปัญหา 

ระดับการตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 ̅ S.D. แปลความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มีความสะดวกรวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน
ของตนเองในปัจจุบัน 

230 140 30 - - 4.50 0.63 มากที่สุด 
 (57.50) (35.00) (7.50)     

มีความปลอดภัยในการใช้บริการ 214 141 45 - - 4.42 0.69 มาก 
(53.50) (35.25) (11.25)     

ได้รับการแนะน าจากพนักงาน
ธนาคาร 

167 180 46 7 - 4.27 0.73 มาก 
(41.75) (45.00) (11.50) (1.75)     

การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ท า
ให้ท่านเกิดความต้องการใช้งาน 

215 86 92 - 7 4.26 0.93 มาก 
 (53.75) (21.50) (23.00)  (1.75)   

ชอบใช้เทคโนโลยี ชอบทดลอง
ของใหม่ หรือต้องการใช้งานตาม
เพื่อน 

181 158 46 8 7 4.25 0.86 มาก 
(45.25) (39.50) (11.50) (2.00) (1.75)    

พบเห็นโฆษณาของธนาคารผ่าน
สื่อต่างๆเช่นอินเตอร์เนต็ 
โทรทัศน ์

135 85 172 8 - 3.87 0.91 มาก 
(33.75) (21.25) (43.00) (2.00)     

ภาพรวม 4.26 0.64 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท          
โฟนของลูกค้าในขั้นการรับรู้ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเป็น                 
รายข้อพบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน                    
มากที่สุดในประเด็นมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองในปัจจุบัน 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือมีความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการแนะน าการใช้บริการจาก
พนักงานธนาคาร ตามล าดับ 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1                  
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

ขั้นการค้นหาข้อมูล 

ระดับการตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 ̅ S.D. แปลความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ได้สอบถามข้อมูลจาก
พนักงานของธนาคาร 

192 91 93 24 - 4.13 0.97 มาก 
 (48.00) (22.75) (23.25) (6.00)    

ก่อนใช้บริการมีการ
ทดลองการใช้จริงด้วย
ตนเอง 

159 157 45 32 7 4.07 0.99 มาก 
(39.75) (39.25) (11.25) (8.00) (1.75)   

มีการหาข้อมลูจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ธนาคาร สื่ออินเตอร์เน็ต 

150 157 70 16 7 4.07 0.93 มาก 
 (37.50) (39.25) (17.50) (4.00) (1.75)   

มีการสอบถามบุคคลใน
ครอบครัวและจากบุคคล
อื่นที่รู้จักเพื่อตัดสินใจ 

144 101 52 95 8 3.70 1.24 มาก 
 (36.00) (25.25) (13.00) (23.75) (2.00)   

ภาพรวม 3.99 0.91 มาก 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท        
โฟนของลูกค้าในขั้นการค้นหาข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณาเป็น         
รายข้อพบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากใน
ประเด็นการได้สอบถามข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือก่อนใช้บริการมี
การทดลองการใช้จริงด้วยตนเอง และมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร             
สื่ออินเตอร์เน็ต ตามล าดับ 
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ตาราง 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

ขั้นการประเมินทางเลือก 

ระดับการตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 ̅ S.D. แปลความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

มีความสะดวกในการใช้งาน              
(ใช้งานง่าย) 

261 117 22 - - 4.60 0.59 มากที่สุด 
(65.25) (29.25) (5.50)      

มีระบบการเช่ือมต่อส่งข้อมูล          
และมีความปลอดภัยสูง 

229 157 14 - - 4.54 0.57 มากที่สุด 
 (57.25) (39.25) (3.50)     

รูปแบบ ลักษณะของการใช้งาน            
มีความทันสมัย 

229 142 29 - - 4.50 0.63 มากที่สุด 
(57.25) (35.50) (7.25)      

ระบบปฏิบตัิการที่ใช้มีความ
น่าเชื่อถือ 

159 211 30 - - 4.32 0.61 มาก 
(39.75) (52.75) (7.50)      

การโฆษณาผา่นสื่อเช่นวิทยุ
โทรทัศน์สิ่งพิมพ ์

181 111 108 - - 4.18 0.83 มาก 
 (45.25) (27.75) (27.00)     

ได้รับค าแนะน าจากบุคคลเพื่อน/
คนรู้จัก 

136 170 94 - - 4.10 0.75 มาก 
(34.00) (42.50) (23.50)     
ภาพรวม 4.37 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท      
โฟนของลูกค้าในขั้นการประเมินทางเลือกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนมากที่สุดในประเด็นมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ                   
มีระบบการเชื่อมต่อส่งข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง และรูปแบบลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย 
ตามล าดับ 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
           ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1  
           ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

ระดับการตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 ̅ S.D. แปลความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้
งานได้ในทุกที่ทุกเวลา 

302 84 14 - - 4.72 0.52 มากที่สุด 
 (75.50) (21.00) (3.50)     

ตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวก
รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่าย 

228 127 45 - - 4.46 0.69 มาก 
(57.00) (31.75) (11.25)      

ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ 

199 157 44 - - 4.39 0.68 มาก 
(49.75) (39.25) (11.00)     

พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

199 149 52 - - 4.37 0.70 มาก 
 (49.75) (37.25) (13.00)     

ตนเองและครอบครัวมสี่วนร่วม                
ในการตัดสินใจใช้บริการ 

160 197 43 - - 4.29 0.65 มาก 
(40.00) (49.25) (10.75)      

เพื่อน/กลุ่มที่ท างานมสี่วนร่วม           
ในการตัดสินใจใช้บริการ 

159 173 68 - - 4.23 0.72 มาก 
(39.75) (43.25) (17.00)      

ภาพรวม 4.41 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 6 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท    
โฟนของลูกค้าในขั้นการตัดสินใจใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนมากที่สุดในประเด็นตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้งานได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 
รองลงมาคือ มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ตามล าดับ 
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ตาราง 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 ขั้นการ
ประเมินหลังการซื้อ 

ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 ̅ S.D. แปลความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

เมื่อเกิดปญัหาในการใช้งาน                      
จะท าการตดิต่อกับธนาคารโดยตรง 

286 93 21 - - 4.66 0.57 มากที่สุด 
(71.50) (23.25) (5.25)     

จะใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนต่อไป 

246 111 36 - 7 4.47 0.80 มาก 
 (61.50) (27.75) (9.00)  (1.75)   

จะแนะน าการใช้บริการให้แก่คนท่ี
รู้จักหากมีความพอใจในการใช้งาน 

175 211 14 - - 4.40 0.56 มาก 
(43.75) (52.75) (3.50)      

ภาพรวม 4.51 0.55 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท           
โฟนของลูกค้าในขั้นการประเมินหลังการซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนมากที่สุดในประเด็นเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานจะท าการติดต่อกับธนาคารโดยตรง                       
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือจะใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนต่อไป และจะ
แนะน าการใช้บริการให้แก่คนที่รู้จักหากมีความพอใจในการใช้งาน ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย  
H0 : กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  
H1 : กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
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ตาราง 8  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการรับรู้ปัญหา 

เพศ 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ชาย 80 58 6 144 
 (20.00) (14.50) (1.50) (36.00) 
หญิง 111 106 39 256 
 (27.75) (26.50) (9.75) (64.00) 

รวม 
191 164 45 400 

(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 
Chi-Square =12.934*              Sig.  = 0.002 
 

 จากตาราง 8 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 9  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการค้นหาข้อมูล 

เพศ 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ชาย 60 40 44 144 
 (15.00) (10.00) (11.00) (36.00) 
หญิง 91 93 72 256 
 (22.75) (23.25) (18.00) (64.00) 

รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square = 3.128             Sig.  = 0.209 
 

 จากตาราง 9 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.209 ซึ่งมากกว่า 0.05                   
แสดงว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับเพศ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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ตาราง 10  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการประเมินทางเลือก 

เพศ 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ชาย 90 50 4 144 
 (22.50) (12.50) (1.00) (36.00) 
หญิง 115 131 10 256 
 (28.75) (32.75) (2.50) (64.00) 

รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square = 11.403*             Sig.  = 0.003 
 

 จากตาราง 10 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05               
แสดงว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 11  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

เพศ 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ชาย 88 52 4 144 
 (22.00) (13.00) (1.00) (36.00) 
หญิง 119 120 17 256 
 (29.75) (30.00) (4.25) (64.00) 

รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 8.913*             Sig.  = 0.012 

 จากตาราง 11 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                     
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 12  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

เพศ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ชาย 110 30 4 144 
 (27.50) (7.50) (1.00) (36.00) 
หญิง 144 88 24 256 
 (36.00) (22.00) (6.00) (64.00) 

รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square = 17.345*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 12 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
แสดงว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 13  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการรับรู้ปัญหา 

อาย ุ
ขั้นการรับรู้ปญัหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน30 ป ี 70 56 7 133 
 (17.50) (14.00) (1.75) (33.25) 
31 – 40 ปี 73 45 2 120 
 (18.25) (11.25) (0.50) (30.00) 
41 – 50 ปี 34 53 16 103 
 (8.50) (13.25) (4.00) (25.75) 
51 ปีขึ้นไป 14 10 20 44 
 (3.50) (2.50) (5.00) (11.00) 

รวม 191 164 45 400 

 
(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 

Chi-Square =80.191*              Sig.  = 0.000 
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 จากตาราง 13 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05               
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 14  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการค้นหาข้อมูล 

อาย ุ
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน30 ป ี 56 31 46 133 

 (14.00) (7.75) (11.50) (33.25) 
31 – 40 ปี 57 44 19 120 

 (14.25) (11.00) (4.75) (30.00) 
41 – 50 ปี 28 47 28 103 

 (7.00) (11.75) (7.00) (25.75) 
51 ปีขึ้นไป 10 11 23 44 

 (2.50) (2.75) (5.75) (11.00) 
รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square = 36.330*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 14 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                      
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 15  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

อาย ุ
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 30  ปี 60 68 5 133 

 (15.00) (17.00) (1.25) (33.25) 
31 – 40 ปี 86 33 1 120 

 (21.50) (8.25) (0.25) (30.00) 
41 – 50 ปี 43 58 2 103 

 (10.75) (14.50) (0.50) (25.75) 
51 ปีขึ้นไป 16 22 6 44 

 (4.00) (5.50) (1.50) (11.00) 
รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square = 42.295*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 15 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05       
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 16  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

อาย ุ
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน30 ป ี 84 39 10 133 
 (21.00) (9.75) (2.50) (33.25) 
31 – 40 ปี 63 56 1 120 
 (15.75) (14.00) (0.25) (30.00) 
41 – 50 ปี 47 52 4 103 
 (11.75) (13.00) (1.00) (25.75) 
51 ปีขึ้นไป 13 25 6 44 
 (3.25) (6.25) (1.50) (11.00) 

รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 29.775*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 16 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05           
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 17  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

อาย ุ
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน30 ป ี 98 23 12 133 
 (24.50) (5.75) (3.00) (33.25) 
31 – 40 ปี 80 39 1 120 
 (20.00) (9.75) (0.25) (30.00) 
41 – 50 ปี 61 38 4 103 
 (15.25) (9.50) (1.00) (25.75) 
51 ปีขึ้นไป 15 18 11 44 
 (3.75) (4.50) (2.75) (11.00) 

รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square =48.677*              Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 17 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05       
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 18  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการรับรู้ปัญหา 

สถานภาพ 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
โสด 78 49 14 141 
 (19.50) (12.25) (3.50) (35.25) 
สมรส 92 99 29 220 
 (23.00) (24.75) (7.25) (55.00) 
สมรสไม่จดทะเบียน/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

21 16 2 39 
(5.25) (4.00) (0.50) (9.75) 

รวม 191 164 45 400 

 
(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 

Chi-Square = 8.065             Sig.  = 0.089 
 

 จากตาราง 18 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.089 ซึ่งมากกว่า 0.05           
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 19 แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการค้นหาข้อมูล 

สถานภาพ 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
โสด 56 35 50 141 
 (14.00) (8.75) (12.50) (35.25) 
สมรส 90 84 46 220 
 (22.50) (21.00) (11.50) (55.00) 
สมรสไม่จดทะเบียน/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

5 14 20 39 
(1.25) (3.50) (5.00) (9.75) 

รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square = 25.523*             Sig.  = 0.000 
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 จากตาราง 19 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05      
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

 

ตาราง 20  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

สถานภาพ 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
โสด 73 63 5 141 
 (18.25) (15.75) (1.25) (35.25) 
สมรส 121 90 9 220 
 (30.25) (22.50) (2.25) (55.00) 
สมรสไม่จดทะเบียน/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

11 28 - 39 
(2.75) (7.00)  (9.75) 

รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square =13.237*              Sig.  = 0.010 

 จากตาราง 20 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 21  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพกับ   
              กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  
              ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

สถานภาพ 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
โสด 70 66 5 141 
 (17.50) (16.50) (1.25) (35.25) 
สมรส 115 89 16 220 
 (28.75) (22.25) (4.00) (55.00) 
สมรสไม่จดทะเบียน 
/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

22 17 - 39 
(5.50) (4.25)  (9.75) 

รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 5.648             Sig.  = 0.227 
 

 จากตาราง 21 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.227 ซึ่งมากกว่า 0.05                    
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 22  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน                  
ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

สถานภาพ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
โสด 106 23 12 141 
 (26.50) (5.75) (3.00) (35.25) 
สมรส 111 93 16 220 
 (27.75) (23.25) (4.00) (55.00) 
สมรสไม่จดทะเบียน/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

37 2 - 39 
(9.25) (0.50)  (9.75) 

รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square = 46.514*             Sig.  = 0.000 
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 จากตาราง 22 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05           
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 23  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการรับรู้ปัญหา 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 75 38 21 134 
 (18.75) (9.50) (5.25) (33.50) 
ปริญญาตรี 108 109 18 235 
 (27.00) (27.25) (4.50) (58.75) 
ปริญญาโท 8 17 6 31 
 (2.00) (4.25) (1.50) (7.75) 

รวม 191 164 45 400 

 
(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 

Chi-Square = 20.344*             Sig.  = 0.000 

 
 จากตาราง 23 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05        
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 24  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการค้นหาข้อมูล 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 55 20 59 134 
 (13.75) (5.00) (14.75) (33.50) 
ปริญญาตรี 94 92 49 235 
 (23.50) (23.00) (12.25) (58.75) 
ปริญญาโท 2 21 8 31 
 (0.50) (5.25) (2.00) (7.75) 

รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square = 51.757*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 24 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05               
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 25  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 59 73 2 134 
 (14.75) (18.25) (0.50) (33.50) 
ปริญญาตรี 131 92 12 235 
 (32.75) (23.00) (3.00) (58.75) 
ปริญญาโท 15 16 - 31 
 (3.75) (4.00)  (7.75) 

รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square = 11.431*             Sig.  = 0.022 
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 จากตาราง 25 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05            
แสดงว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 26  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

               ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 80 50 4 134 
 (20.00) (12.50) (1.00) (33.50) 
ปริญญาตรี 116 102 17 235 
 (29.00) (25.50) (4.25) (58.75) 
ปริญญาโท 11 20 - 31 
 (2.75) (5.00)  (7.75) 

รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 12.534*             Sig.  = 0.014 

 จากตาราง 26 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                     
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 27  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 109 16 9 134 
 (27.25) (4.00) (2.25) (33.50) 
ปริญญาตรี 130 86 19 235 
 (32.50) (21.50) (4.75) (58.75) 
ปริญญาโท 15 16 - 31 
 (3.75) (4.00)  (7.75) 

รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square = 36.047*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 27 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05               
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 28  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการรับรู้ปัญหา 

อาชีพ 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
รับราชการ   46 48 2 96 

 (11.50) (12.00) (0.50) (24.00) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 50 21 117 

 (11.50) (12.50) (5.25) (29.25) 
พนักงานบริษัทเอกชน 31 20 2 53 

 (7.75) (5.00) (0.50) (13.25) 
ธุรกิจส่วนตัว 36 26 9 71 

 (9.00) (6.50) (2.25) (17.75) 
นักเรียน/นักศึกษา 32 16 - 48 

 (8.00) (4.00)  (12.00) 
รับจ้าง - 4 11 15 

 
 

(1.00) (2.75) (3.75) 
รวม 191 164 45 400 

 
(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 

Chi-Square = 89.196*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 28 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05       
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 29  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการค้นหาข้อมูล 

อาชีพ 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
รับราชการ   46 46 4 96 

 (11.50) (11.50) (1.00) (24.00) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 31 44 117 

 (10.50) (7.75) (11.00) (29.25) 
พนักงานบริษัทเอกชน 27 18 8 53 

 (6.75) (4.50) (2.00) (13.25) 
ธุรกิจส่วนตัว 18 34 19 71 

 (4.50) (8.50) (4.75) (17.75) 
นักเรียน/นักศึกษา 18 4 26 48 

 (4.50) (1.00) (6.50) (12.00) 
รับจ้าง - - 15 15 

 
  

(3.75) (3.75) 
รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square =103.699*              Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 29 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                    
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 30  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการประเมินทางเลือก 

อาชีพ 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
รับราชการ   62 32 2 96 
 (15.50) (8.00) (0.50) (24.00) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 52 58 7 117 
 (13.00) (14.50) (1.75) (29.25) 
พนักงานบริษัทเอกชน 37 16 - 53 
 (9.25) (4.00)  (13.25) 
ธุรกิจส่วนตัว 34 32 5 71 
 (8.50) (8.00) (1.25) (17.75) 
นักเรียน/นักศึกษา 20 28 - 48 
 (5.00) (7.00)  (12.00) 
รับจ้าง - 15 - 15 

 
 

(3.75)  (3.75) 
รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square = 47.777*             Sig.  = 0.000 

 
 จากตาราง 30 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05           
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 31  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

              ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

อาชีพ 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
รับราชการ   52 42 2 96 

 (13.00) (10.50) (0.50) (24.00) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 54 51 12 117 

 (13.50) (12.75) (3.00) (29.25) 
พนักงานบริษัทเอกชน 31 22 - 53 

 (7.75) (5.50)  (13.25) 
ธุรกิจส่วนตัว 32 34 5 71 

 (8.00) (8.50) (1.25) (17.75) 
นักเรียน/นักศึกษา 38 10 - 48 

 (9.50) (2.50)  (12.00) 
รับจ้าง - 13 2 15 

 
 

(3.25) (0.50) (3.75) 
รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 44.232*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 31 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05        
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 32  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

อาชีพ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
รับราชการ   48 46 2 96 

 (12.00) (11.50) (0.50) (24.00) 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 72 33 12 117 

 (18.00) (8.25) (3.00) (29.25) 
พนักงานบริษัทเอกชน 46 5 2 53 

 (11.50) (1.25) (0.50) (13.25) 
ธุรกิจส่วนตัว 42 24 5 71 

 (10.50) (6.00) (1.25) (17.75) 
นักเรียน/นักศึกษา 44 4 - 48 

 (11.00) (1.00)  (12.00) 
รับจ้าง 2 6 7 15 

 (0.50) (1.50) (1.75) (3.75) 
รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square = 89.094*             Sig.  = 0.000 
 

 จากตาราง 32 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05        
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 33  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการ
รับรู้ปัญหา 

รายได้ต่อเดือน 
ขั้นการรับรู้ปัญหา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 15,000 บาท  42 41 11 94 
 (10.50) (10.25) (2.75) (23.50) 
15,001 – 25,000 บาท 83 70 11 164 
 (20.75) (17.50) (2.75) (41.00) 
มากกว่า 25,000บาท 66 53 23 142 

 (16.50) (13.25) (5.75) (35.50) 
รวม 191 164 45 400 

 
(47.75) (41.00) (11.25) (100.00) 

Chi-Square =7.367              Sig.  = 0.118 
 

 จากตาราง 33 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.118 ซึ่งมากกว่า 0.05           
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการรับรู้
ปัญหาของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับรายได้ต่อเดือน จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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ตาราง 34  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการ
ค้นหาข้อมูล 

รายได้ต่อเดือน 
ขั้นการค้นหาข้อมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 15,000 บาท  22 29 43 94 
 (5.50) (7.25) (10.75) (23.50) 
15,001 – 25,000 บาท 71 49 44 164 
 (17.75) (12.25) (11.00) (41.00) 
มากกว่า 25,000บาท 58 55 29 142 

 (14.50) (13.75) (7.25) (35.50) 
รวม 151 133 116 400 

 
(37.75) (33.25) (29.00) (100.00) 

Chi-Square = 21.784*             Sig.  = 0.000 
 
 จากตาราง 34 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                        
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการค้นหา
ข้อมูลของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 35  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการ
ประเมินทางเลือก 

รายได้ต่อเดือน 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 15,000 บาท  37 57 - 94 
 (9.25) (14.25)  (23.50) 
15,001 – 25,000 บาท 87 72 5 164 
 (21.75) (18.00) (1.25) (41.00) 
มากกว่า 25,000บาท 81 52 9 142 

 (20.25) (13.00) (2.25) (35.50) 
รวม 205 181 14 400 

 
(51.25) (45.25) (3.50) (100.00) 

Chi-Square =17.601*              Sig.  = 0.001 
 

 จากตาราง 35 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05                
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 36  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นการ
ตัดสินใจใช้บริการ 

รายได้ต่อเดือน 
ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 15,000 บาท  48 44 2 94 
 (12.00) (11.00) (0.50) (23.50) 
15,001 – 25,000 บาท 80 74 10 164 
 (20.00) (18.50) (2.50) (41.00) 
มากกว่า 25,000บาท 79 54 9 142 

 (19.75) (13.50) (2.25) (35.50) 
รวม 207 172 21 400 

 
(51.75) (43.00) (5.25) (100.00) 

Chi-Square = 4.297             Sig.  = 0.367 
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 จากตาราง 36 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่า 0.05                  
แสดงว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการตัดสินใจ
ใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน ไม่ข้ึนอยู่กับรายได้ต่อเดือน จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 37  แสดงจ านวนและร้อยละของของลูกค้าธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกับ  
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซื้อ 

รายได้ต่อเดือน 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 
ไม่เกิน 15,000 บาท  72 15 7 94 
 (18.00) (3.75) (1.75) (23.50) 
15,001 – 25,000 บาท 101 51 12 164 
 (25.25) (12.75) (3.00) (41.00) 
มากกว่า 25,000บาท 81 52 9 142 

 (20.25) (13.00) (2.25) (35.50) 
รวม 254 118 28 400 

 
(63.50) (29.50) (7.00) (100.00) 

Chi-Square = 12.131*             Sig.  = 0.016 
 

 จากตาราง 37 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขั้นการประเมินหลัง
การซื้อของลูกค้าธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 38 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ขั้นการรับรู้

ปัญหา 
ขั้นการค้นหา

ข้อมูล 

ขั้นการ
ประเมิน
ทางเลือก 

ขั้นการ
ตัดสินใจใช้

บริการ 

ขั้นการ
ประเมินหลัง

การซ้ือ 
เพศ  X    
อาย ุ      
สถานภาพ X   X  
ระดับการศึกษา      
อาชีพ      
รายได้ต่อเดือน X   X  

X ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1    ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ตามลักษณะส่วนบุคคล 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินทั้งด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือของธนาคารออมสิน 
ที่ใช้สมาร์ทโฟนในเขตล าปาง 1 จ านวน จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติ Chi-Square (   ) 

สรุปผลการวิจัย   
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 55.00            
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.75 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
29.25 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.75   

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท
โฟน ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน     
มากที่สุดคือ ขั้นการประเมินหลังการซื้อ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือ ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ                     
ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการรับรู้ปัญหา และขั้นการค้นหาข้อมูล ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้านมีดังน้ี 

ขั้นการรับรู้ปัญหา พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนของลูกค้าในขั้นการรับรู้ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.26 เมื่อพิจารณา 
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เป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท
โฟนมากที่สุดในประเด็นมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองใน
ปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือมีความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการแนะน าการใช้
บริการจากพนักงานธนาคาร ตามล าดับ 
 ขั้นการค้นหาข้อมูล พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนของลูกค้าในขั้นการค้นหาข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท
โฟนมากในประเด็นการได้สอบถามข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ                 
ก่อนใช้บริการมีการทดลองการใช้จริงด้วยตนเอง และมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ธนาคาร ส่ืออินเตอร์เน็ต ตามล าดับ 
 ขั้นการประเมินทางเลือก พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ัน
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าในขั้นการประเมินทางเลือกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนมากที่สุดในประเด็นมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) โดยมีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ 
มีระบบการเช่ือมต่อส่งข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง และรูปแบบลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย 
ตามล าดับ 
 ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ัน
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าในขั้นการตัดสินใจใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.41                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนมากที่สุดในประเด็นตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้งานได้ในทุกที่ทุกเวลาโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.72 รองลงมาคือมีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่ายและตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ตามล าดับ 
 ขั้นการประเมินหลังการซื้อ พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าในขั้นการประเมินหลังการซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                     
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนมากที่สุดในประเด็นเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานจะท าการติดต่อกับ
ธนาคารโดยตรง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมาคือจะใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท                
โฟนต่อไป และจะแนะน าการใช้บริการให้แก่คนที่รู้จักหากมีความพอใจในการใช้งาน ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบน

สมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  
   กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนในขั้นการ

รับรู้ปัญหา ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นการประเมิน
หลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

   กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนในขั้นการ
รับรู้ปัญหา ขั้นการประเมินทางเลือก ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นการประเมินหลังการซื้อของลูกค้า
ธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับเพศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

   กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนในขั้นการ
ค้นหาข้อมูล ขั้นการประเมินทางเลือก และขั้นการประเมินหลังการซื้อของลูกค้าธนาคารออมสินขึ้นอยู่กับ
สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี  
 การอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของ Kotler and Keller 
(2006) ระบุว่ากระบวนการตัดสินใจในการซื้อประกอบด้วยกระบวบการต่างๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 ขั้นการรับรู้ปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมากที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองในปัจจุบัน                 
มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ได้รับการแนะน าของพนักงาน
ธนาคาร การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย โปรโมช่ัน ท าให้เกิดความต้องการใช้งาน 
ชอบใช้เทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม่ หรือต้องการใช้งานตามเพื่อน และพบเห็นโฆษณาของธนาคาร
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์ ตามล าดับ สอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller 
(2006) ที่กล่าวว่ากระบวนการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการโดยความต้องการ
น้ันอาจเกิดขึ้นจากส่ิงกระตุ้น 2 ส่ิง ได้แก่ ส่ิงกระตุ้นจากภายในตัวของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ ความหิว ความกระหายหรือความต้องการทางปัจจัย 4 เป็นต้น แต่ในส่วน
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ของส่ิงกระตุ้นภายนอกน้ันจะเกิดขึ้นจากการได้รับการกระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัว ที่กระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่นอกเหนือจากปัจจัยขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น การเห็น การดูโฆษณาทั้งทาง
โทรทัศน์หรือส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น  
 ขั้นการค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับการได้
สอบถามข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร ก่อนใช้บริการมีการทดลองการใช้จริงด้วยตนเอง มีการหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร ส่ืออินเตอร์เน็ต และมีการสอบถามบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคคลอ่ืนที่รู้จักเพื่อตัดสินใจ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006)                     
ที่กล่าวว่า เมื่อความต้องการของลูกค้าถูกกระตุ้นจากนักการตลาดในระดับที่มากพอ ก็จะท าให้เกิดความ
พยายามในการค้นหาข้อมูลของส่ิงเหล่าน้ันเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้นน้ัน เรียกความ
ต้องการในระดับน้ีว่า “ความต้ังใจที่จะค้นหา (Heightened Attention)” โดยผู้ถูกกระตุ้นจะยอมรับหรือ
พยายามรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการน้ันมากข้ึน  
 ขั้นการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) 
มีระบบการเช่ือมต่อส่งข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง รูปแบบ ลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย              
มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องระบบปฏิบัติการที่ใช้มีความน่าเช่ือถือ การโฆษณาผ่านส่ือ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และได้รับค าแนะน าจากบุคคลเพื่อน/คนรู้จัก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Philip 
Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ามา
พอสมควรแก่การตัดสินใจแล้ว ผู้บริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี ขั้นแรกผู้บริโภค
จะพยายามที่จะสนองความต้องการ ขั้นที่สองผู้บริโภคจะมองหาประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ
น้ันๆ ขั้นสุดท้ายผู้บริโภคพิจาณาสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแล้วเปรียบเทียบโดยพิจารณา
ถึงการสนองตอบความต้องการที่มีอยู่ได้ดีที่สุด  
 ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
เรื่องตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้งานได้ในทุกที่ทุกเวลา มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่อง
ตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้งาน ตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจใช้บริการ และเพื่อน/กลุ่มที่ท างานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า ภายหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินคุณค่าของ
สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะท าการเลือกสินค้าพร้อมบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่สุด                    
แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคอาจพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้ออันประกอบด้วย  ตราสินค้า 
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(Brand) ผู้ขาย (Dealer) ปริมาณ (Quantity) ช่วงเวลา (Timing) และระบบการช าระค่าสินค้า 
(Payment Method)  
 ขั้นการประเมินหลังการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
เรื่องเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานจะท าการติดต่อกับธนาคารโดยตรง มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับ
เรื่องจะใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ต่อไป และจะแนะน าการใช้บริการให้แก่                     
คนที่รู้จักหากมีความพอใจในการใช้งาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller 
(2006) ที่กล่าวว่า ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าพร้อมบริการไปและได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ
เหล่าน้ันแล้ว นักการตลาดต้องทราบให้ได้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ันๆ เน่ืองจาก
หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการก็จะตัดสินใจซื้อซ้ าอีก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟน เน่ืองมาจากมีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง            
ในปัจจุบัน มีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) มีระบบการเช่ือมต่อส่งข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง 
รูปแบบลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย และเพราะสามารถใช้งานได้ในทุกที่ทุกเวลา ดังน้ันทาง
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลาย สามารถใช้งาน
ได้ง่ายส าหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย และสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด  
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัญหาในการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ัน
บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 เพื่อท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน และสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถาม  
การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน เขตล าปาง 1 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลง ⃞ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  

1. เพศ    

 ⃞ ชาย    ⃞ หญิง  
 

2. อายุ  
⃞ ไม่เกิน 30 ปี    ⃞ 31 – 40 ปี 

⃞ 41 - 50 ปี    ⃞ 51 ปีขึ้นไป   
 

3. สถานภาพ    
 ⃞  โสด    ⃞  สมรส   
 ⃞  สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน ⃞  หม้าย / หย่า/แยกกันอยู่ 

 
4.  ระดับการศึกษา 
  ⃞  ประถมศึกษา   ⃞  มัธยมศึกษา/ปวช. ⃞  อนุปริญญา/ปวส.  
  ⃞  ปริญญาตรี   ⃞  ปริญญาโท   ⃞  ปริญญาเอก 
 

5. อาชีพ 
  ⃞  ข้าราชการ    ⃞  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ⃞  พนักงานบริษัทเอกชน  
  ⃞  ธุรกิจส่วนตัว   ⃞  นักเรียน / นักศึกษา ⃞  รับจ้าง 
  ⃞  อื่นๆ   (โปรดระบุอาชีพ)................................................. 
 
6. รายไดต้่อเดือน  

 ⃞  ไม่เกิน 10,000 บาท   ⃞ 10,001–15,000 บาท ⃞  15,001–20,000 บาท  
 ⃞  21,001 – 25,000 บาท  ⃞ 25,001–30,000 บาท  ⃞ มากกว่า 30,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  
 ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตล าปาง 1 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมายถูก  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการตัดสินใจของท่านมากท่ีสุด 
 

กระบวนการตัดสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ขั้นการรับรู้ปัญหา      

1. ท่านพบเห็นโฆษณาของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ  
เช่น อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์ 

     

2. ท่านได้รับการแนะน าของพนักงานธนาคาร      

3. ท่านชอบใช้เทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม่                
หรือต้องการใช้งานตามเพ่ือน 

     

4. มีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้งานของตนเองในปัจจุบัน 

     

5. การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริม            
การขาย โปรโมชั่น ท าให้ท่านเกิดความต้องการใช้งาน 

     

6. มีความปลอดภัยในการใช้บริการ      

ขั้นการค้นหาข้อมูล      

1. ท่านมีการสอบถามบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคคลอื่นที่รู้จักเพ่ือตัดสินใจ 

     

2. ท่านไดส้อบถามข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร      

3. ท่านมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของธนาคาร สื่ออินเตอร์เน็ต 

     

4. ก่อนใช้บริการมีการทดลองการใช้จริงด้วยตนเอง      
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กระบวนการตัดสินใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ขั้นการประเมินทางเลือก      

1. ระบบปฏิบัติการที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ      

2. มีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย)      

3. รูปแบบ ลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย      

4. มีระบบการเชื่อมต่อส่งข้อมูล                                    
และมีความปลอดภัยสูง 

     

5. การโฆษณาผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์      

6. ได้รับค าแนะน าจากบุคคลเพ่ือน/คนรู้จัก      

ขั้นการตัดสินใจใช้บริการ      

7. ตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ               
ใช้บริการ 

     

8. เพ่ือน/กลุ่มที่ท างานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ               
ใช้บริการ 

     

9. ตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

     

10. ตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้งานได้                    
ในทุกที่ทุกเวลา 

     

11. พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้งาน      

12. ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความปลอดภัย                    
ในการใช้บริการ 

     

ขั้นการประเมินหลังการซื้อ      

13. ท่านจะใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น               
บนสมาร์ทโฟนต่อไป  

 
 

    

14. ท่านจะแนะน าการใช้บริการให้แก่คนที่รู้จัก                 
หากมีความพอใจในการใช้งาน 

     

15. เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานท่าน                               
จะท าการติดต่อกับธนาคารโดยตรง 
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