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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินและ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ตามลักษณะสวนบุคคล ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ
ลูกคาที่ใชโทรศัพทสมารทโฟนในการใชบริการกับธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square 

 ผลการศึกษา พบวา ลูกคาธนาคารมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน
แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ข้ันตอนท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ 
ข้ันการประเมินหลังการซ้ือ รองลงมาคือ ข้ันการตัดสินใจใชบริการ และข้ันการประเมินทางเลือก ตามลําดับ   
เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินตามลักษณะสวนบุคคล พบวา แตกตางกันตามอายุ 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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

โทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือท่ีเรียกกันวาโทรศัพทมือถือนับเปนอีกปจจัยสําคัญของคนในยุค
ปจจุบัน เพราะไมเพียงแตใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารเทาน้ัน แตยังมีบริการเสริมและการเพ่ิมแอพลิเคชั่น
หรือลูกเลนตางๆ ท่ีเพ่ิมเขามามากมาย เพ่ือสนองความตองการของผูท่ีนิยมความสะดวกสบายหรือ
เพ่ือความบันเทิง ความสนุกสนาน หรือเพ่ือผอนคลาย ลําพังการใชเพ่ือการส่ือสารเพียงอยางเดียวน้ัน
คงไมอาจทําใหโทรศัพทมือถือกลายเปนปจจัยสําคัญมากนัก ผูใหบริการจึงจําเปนตองมีบริการเสริม
หรือแอพลิเคชั่นตางๆ เขามาเพ่ือใหผูใชไดมีความหลากหลายในการใชโดยไมไดใชเพ่ือบริการโทรศัพท
พ้ืนฐานท่ีเปนการโทรเขาออกเพียงอยางเดียว และนับเปนการตอบโจทยท่ีถูกตอง เพราะในปจจุบัน
การใชเพ่ือการส่ือสารกลับมีเปอรเซ็นตท่ีนอยลงกวาการใชแอพลิเคชั่นหรือบริการเสริมอ่ืนๆ                
ในโทรศัพทมือถือเสียอีก 

ซ่ึงเม่ือปจจุบันโลกของเราไดกาวมาสูยุค 3G (Third Generation) ยุคของการส่ือสาร
ขอมูลความเร็วสูงท่ีทําใหเกิดการใชบริการมัลติมีเดียและสงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตรา
ความเร็วท่ีสูงข้ึน สมารทโฟนนับไดวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมาในยุค 3G เน่ืองจากมีความสามารถ
พิเศษเพ่ิมเติมของ PDA (Personal Digital Assistant) เขาไป ทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน                 
การรับ-สงอีเมล สงวีดีโอผานระบบโทรศัพท ดาวนโหลดขอมูล ประชุมออนไลนบนโทรศัพท และ              
ยังทําใหผูใชสามารถทําธุรกรรมตางๆ ผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีได เปนตน เรียกได วาสมารทโฟน 
เปนคอมพิวเตอรขนาดยอมเลยทีเดียว ซ่ึงเม่ือพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปตาม
คานิยม และยุคสมัย วิวัฒนาการ ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ผู ใหบริการสัญญาณ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี จึงตองมีการปรับ สราง และขยายศักยภาพของเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน
เพ่ิมข้ึนเพ่ือสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพ่ือชวยใหการส่ือสารขอมูลผูบริโภคเร็วกวา 
ดีกวา และมีประสิทธิภาพมากกวา เน่ืองจากคุณสมบัติการใชงานตางๆ ของแอพลิเคชั่นมีมากมายให
เลือกใชตามตองการของผูใชงาน 

ธุรกิจการเงินการธนาคารก็เชนเดียวกันกับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงโดยมี              
การปรับกลยุทธตางๆ เพ่ือพัฒนาการบริการโดยการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงานในดาน
ตางๆ ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของการนําเทคโนโลยีเขามาชวยน้ันเพ่ือเปนการลดตนทุนของ                       
การดําเนินงานและการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยน้ัน               
ไมเพียงแตเปนการลดตนทุนนั้นยังเอ้ือประโยชนตอการแขงขันกันสถาบันทางการเงินดวยกันเอง   
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ทั้งยังเปนการตอบสนองความตองการของคนรุนใหมๆโดยกลยุทธท่ีสถาบันตางๆท่ีทําน้ันโดยหลักๆ     
จะเปนการเนนความสําคัญในการเขาถึงกลุมผูบริโภคใหมากข้ึนไมวาจะเปนบริการโอนเงินผานเคร่ือง
อัตโนมัติการทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตการใชบริการตางๆผานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
แบบสมารทโฟน เปนตน 

ซ่ึงการใหบริการสามารถสรางคุณคาใหกับสถาบันทางการเงินไดมาก อีกท้ังยังเปนการ
ชวยใหลูกคาเกิดความซ่ือสัตยกับสถาบันการเงินน้ันอีกดวย ซ่ึงมันจะสงผลระยะยาวใหกับสถาบัน
การเงินน่ันเองสถาบันการเงินในปจจุบันน้ันเขามามีบทบาทอยางมากในระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถ
สรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาเปนอยางมากและปจจุบันผูบริโภคสวนมากน้ันมีการบริโภค
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบสมารทโฟนจึงทําใหสถาบันการเงินหรือธนาคารตองมีการปรับตัวอยางมาก 

การสรางแอปพลิเคชั่นท่ีสามารถเขาถึงการใหบริการธุรกรรมทางการเงินไดเลยในทันที              
ยิ่งเปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคาอีกดวยโดยท่ีลูกคาเองก็จะไดรับความสะดวกสบายไมตอง
เดินทางไปทําธุรกรรมถึงธนาคารหรือไมตองเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเปนการส้ินเปลื้องเวลา                   
ซ่ึงสามารถเขาใหบริการผานแอปพลิเคชั่นไดทันทีและการมีทางเลือกมากข้ึนจากการสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีไดมากน้ันยังเปนการชวยในการตัดสินใจในการใชบริการของลูกคาการประหยัด
คาธรรมเนียมบางสวนอีกท้ังยังทําใหลูกคาสามารถทราบถึงสถานะทางการเงินไดตลอดเวลา                    
ดานธนาคารเองก็เปนการชวยลดตนทุนในสวนของภาระคาใชจายการใหบริการในสาขาอีกดวยและ            
ในดานสังคมน้ันถือวาเปนการชวยประหยัดทรัพยากรในภาพรวมอีกดวย ซ่ึงสถานการณในการแขงขัน
ของปจจุบันในทุกภาคธุรกิจน้ันมีความรุนแรงมากข้ึนจนบางกลุมธุรกิจเองจากเดิมท่ีใหผูบริโภคเขาหา
นั้นตองปรับเปลี่ยนมาเปนเขาหาผูบริโภคในทุกวิถีทางย่ิงเปนตัวท่ีทําการแขงขันรุนแรงมากย่ิงข้ึนเปน
ทวีคูณไปอีกโดยธนาคารหลายๆแหงน้ันตองปรับกลยุทธมาเปนเชิงรุกสรางผลิตภัณฑใหมๆ  ข้ึนมา
เพ่ือใหลูกคารูสึกวาคุมกับการบริโภคไมวาจะเปนการทําบัตร ATM เดบิตการดท่ีนอกจากจะมี
คาบริการรายเดือนแลวทางธนาคารเองก็มีการประกันภัยใหดวยซ่ึงเปนการเชื่อมโยงธุรกิจไปในตัวอีก
ดวย 

การเติบโตในดานการใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสน้ันมีมากกวาการใชบริการผาน
ธนาคารแบบปกติมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการท่ีลูกคาใชส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ันสามารถใชงานได
มากกวาหน่ึงงานหากเปนในสวนของธุรกรรมทางการเงินน้ันก็จะมีการใชงานผานบัญชีอินเทอรเน็ต
ของสถาบันทางการเงินหรือการใชบริการผานแอปพลิเคชั่น ซ่ึงตัวผูประกอบการเองก็ไดมีการพัฒนา
ดานอีคอมเมิรซเพ่ือใหธุรกิจเองมีความสอดคลองเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน
เชน ATM อินเทอรเน็ตแบงคก้ิงและโมบายอินเทอรเน็ตแบงคก้ิงโดยมีปริมาณมากกวาการใชบริการ
ผานธนาคารโดยตรงมาก 
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ภาพ 1 แสดงการใชอินเตอรเน็ตผานอุปกรณตางๆ (คิดเปนเปอรเซ็นต) 
  

จากภาพ 1 แสดงการใชอินเตอรเน็ตผานอุปกรณตางๆ โดยผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช              
มือถือ 48,000 คนจาก 58 ประเทศโดย "ทีเอ็นเอส" บริษัทท่ีปรึกษาดานการตลาดในเครือกันตาร   
หน่ึงในเครือขายดานขอมูลเชิงลึกและคําปรึกษาทางการตลาดแถวหนาของโลกยังพบสถิติท่ีนาสนใจ
วาผูใชมือถือท้ังแบบพรีเพด (เติมเงิน) และโพสตเพด (รายเดือน) ตางก็นิยมใชการรับสงขอมูลผาน               
มือถือโดยรอยละ 61 ของผูถูกสํารวจยินดีท่ีจะจายคาใชบริการดังกลาวรอวัน 3G- สมารทโฟนพรอม
ทั้งน้ีเน่ืองจากมือถือเร่ิมกลายเปนสิ่งที่อยูติดตัวคนตลอดท้ังวันและมีกิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการผาน  
มือถือนอกเหนือจากการส่ือสารดวยเสียงเหมือนท่ีผานมาเชนใชอินเทอรเน็ต  ฟงเพลงและเลนเกม            
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ีพบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตผานมือถือ รอยละ 30 เทียบกับใชผานพีซีท่ีบาน 

รอยละ 69 พีซีท่ีทํางาน รอยละ 23 รานอินเทอรเน็ตคาเฟ รอยละ 27 และแทบเล็ต รอยละ 1 

ธนาคารออมสินก็เปนอีกสถาบันทางการเงินแหงหน่ึงท่ีเร่ิมนําการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบงคก้ิงท่ีมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูในปจจุบันและไดมี              
การพัฒนาอยางตอเน่ืองในดานระบบงานการบริการลูกคา ใหลูกคาน้ันไดรับความสะดวก อีกท้ังยังมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีการสรางแอปพลิเคชั่นท่ีนําเอาเทคโนโลยีเขามาปรับใชกับงานรวมถึง             
การดูแลระบบงานสารสนเทศเพ่ือเปนการพัฒนาขีดความสามารถของธนาคารเอง 

จากขอมูลดังกลาวพบวายังไมมีการศึกษาท่ีแนชัดถึงการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงิน
ผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสิน ดังน้ันเพ่ือเปนการหาแนวทางสําหรับการ
พัฒนาแอพลิเคล่ันใหตรงกับความตองการของผูใชบริการและตรงตามวัตถุประสงคของธนาคาร จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของ
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ลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงใหเกิดประโยชน
และตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบน                 

สมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 
 
 

2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ัน               
บนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ตามลักษณะสวนบุคคล 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินแตกตางกันตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาพัฒนาและปรับใชกับการบริการเครือขายการเงิน

ใหมีความสอดคลองและสามารถตอบความตองการของกลุมลูกคาท่ีใชสมารทโฟนใหมากท่ีสุด 

2. ทําใหทราบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบน                      
สมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน                   

แอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ประกอบดวย ปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟน 
ไดแก การรับรูปญหา การคนหาขอมูล ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลัง              
การใชบริการ เปนการศึกษาดวยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 
เฉพาะลูกคาธนาคารออมสินท้ังดานเงินฝากและดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน ท่ี ใชสมารทโฟนใน
เขตลําปาง 1 จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ในชวงระยะเวลา 2 เดือน ระหวางมิถุนายน – ธันวาคม 2557 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

แอปพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมตางๆ ท่ีติดต้ังมาพรอมกับตัวโทรศัพทมือถือ รวมถึงการท่ี
ผูบริโภคสามารถดาวนโหลดจากผูท่ีใหบริการ ท้ังท่ีมีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

สมารทโฟน (smartphone) หมายถึง โทรศัพทท่ีรองรับระบบปฏิบัติการตางๆ ไดเสมือนนํา
คุณสมบัติท่ี PDA และคอมพิวเตอรมาไวในโทรศัพท เชน iOS (ที่ลงในมือถือรุน Iphone) BlackBerry 
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OS, Android OS Windows phone 7 และ Symbian Os  (Nokia) เปนตน ซ่ึงทําใหสมารทโฟน 
สามารถลงโปแกรมเพ่ิมเติม (Application) ได 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในความคิดของผูบริโภคซ่ึงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบไปดวย ความตระหนักถึง  ความตองการ การคนหาขอมูลขาวสาร                       
การประเมินทางการเลือก การตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

ลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 หมายถึง ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินในเขต
ลําปาง 1 ซ่ึงประกอบดวย 7 สาขา คือ สาขาลําปาง สาขาบ๊ิกซีลําปาง สาขาเซ็นทรัลลําปาง สาขา                
วังเหนือ สาขาแจหม สาขาสบตุย และสาขานํ้าโทง 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการสินคาหรือ
บริการตางๆ ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจใชบริการ และการประเมินหลังการซ้ือ 

การรับรูปญหา หมายถึง กระบวนการซ้ือหรือการเลือกใชบริการเร่ิมข้ึนเม่ือผูซ้ือตระหนักถึง
ปญหาหรือความตองการโดยความตองการน้ันอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน 2 สิ่ง ไดแก สิ่งกระตุนจาก
ภายในและสิ่งกระตุนภายนอก 

การคนหาขอมูล หมายถึง เม่ือความตองการของลูกคาถูกกระตุนจากนักการตลาดในระดับท่ี
มากพอก็จะทําใหเกิดความพยายามในการคนหาขอมูลของส่ิงเหลาน้ันเพ่ือท่ีจะสนองตอบความ
ตองการท่ีถูกกระตุนน้ัน 

การประเมินทางเลือก หมายถึง ภายหลังจากท่ีผูบริโภคไดรับขอมูลตางๆ เก่ียวกับสินคา                      
มาพอสมควรแกการตัดสินใจแลวผูบริโภคก็จะเร่ิมประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะพยายามท่ีจะสนอง
ความตองการ และจะมองหาประโยชนท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการน้ันๆ 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ภายหลังจากผูบริโภคไดประเมินคุณคาของสินคาแลวผูบริโภคจะ
ทําการเลือกสินคาพรอมบริการท่ีคุมคาและตรงกับความตองการมากท่ี 

การประเมินภายหลังการซ้ือ หมายถึง ภายหลังจากผูบริโภคไดซ้ือสินคาพรอมบริการไปและ
ไดบริโภคผลิตภัณฑหรือใชบริการเหลานั้น ในรูปของความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้นๆ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี  

2. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือของผูบริโภค 

3. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค  

4. ขอมูลเก่ียวกับธนาคารออมสิน 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แนวคิดเร่ืองแบบจําลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี  

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

Venkatesh, Davis and Morris (2003) ไดเสนอทฤษฎีท่ีสรางข้ึนจากงานวิจัยตางๆ ท่ีผานมา
เก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี  (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ไดอธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช
เทคโนโลยีของผูใชงานโดยเปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีดานพฤติกรรมจํานวนท้ังส้ิน 8 ทฤษฎีคือ 

1) ทฤษฎีท่ีใชสําหรับการเช่ือมโยงระหวางความเช่ือและทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม (Theory of 

Reasoned Action: TRA) 

2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงานเปนตัววัดความสําเร็จของการพัฒนาการใช
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

3) ทฤษฎีท่ีใชสําหรับการวิจัยในเร่ืองเก่ียวกับจิตวิทยาเพื่อใชสนับสนุนแรงจูงใจท่ีใชอธิบายถึง      
การแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM) 

4) ทฤษฎีท่ีศึกษาทางดานพฤติกรรมซ่ึงไดรับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA (Theory 

of Planned Behavior: TPB) 

5) ทฤษฎีท่ีผสมผสานกันระหวาง TAM กับ TPB เพื่อใชสําหรับทดสอบการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ปจจัยประสบการณการใชระบบวามีอิทธิพลตอการปรับปรุงและการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 
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6) ทฤษฎีท่ีใชวัดการใชงานจริงในเทคโนโลยีและใชทํานายเก่ียวกับการยอมรับและการใช
เทคโนโลยีของแตละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU) 

7) ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมท่ีใชศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของปจจัยท่ีใชอธิบายถึง
นวัตกรรมและใชเปนเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมในองคกร (Innovation Diffusion Theory: IDT) 

หรือ (Diffusion of Innovations: DOI) 

8) ทฤษฎีดานพฤติกรรมมนุษยท่ีพบวาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยน้ันเกิดจากอิทธิพล
จากส่ิงแวดลอมปจจัยสวนบุคคล และคุณสมบัติดานพฤติกรรมสวนตัว (Social Cognitive Theory: SCT) 

 

Venkatesh et al. (2003) ไดศึกษาบริษัทและองคกร 4 แหงท่ีกําลังประยุกตใชเทคโนโลยีใหม
โดยเปนองคกรท่ีมีความแตกตางทางเทคโนโลยีลักษณะองคกรประเภทอุตสาหกรรมหนาท่ีองคกรและ
ลักษณะการใชงานเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชงานระบบจํานวนท้ังส้ิน 654 รายทดสอบหา
ความเช่ือม่ันและความตรงดวยวิธีทางสถิติ Cronbach’s  Alpha ไดคาเทากับ 0.70 และวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares (PLS) 

ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากตารางขางตนพบวามี  4 ปจจัยหลักท่ีมี
อิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใชงานระบบ (Behavioral Intention) และการใชงานระบบ 

(Use Behavior) คือ 

1. ความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy) คือระดับความเช่ือของบุคคล
วาการใชระบบจะทําใหประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานประกอบดวยปจจัยท่ีไดจากการพัฒนาและรวม
ทฤษฎีตางๆ 5 ปจจัยดังน้ี 

   1.1 Perceived Usefulness คือระดับความเช่ือดานประโยชนของผูใชวาการใชระบบจะชวย
เพิ่มใหผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น (TAM Model) 

   1.2 Extrinsic Motivation คือผูท่ีสามารถใชระบบในการปฏิบัติงานไดจะนําไปสูผลงานท่ีมีคา
และทําใหไดรับในส่ิงท่ีดีกวาผูอ่ืนเชนมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานไดรับการข้ึนเงินเดือนหรือไดรับการ
เล่ือนตําแหนง (MM Model) 

   1.3 Job-fit คือความสามารถของระบบจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละ
บุคคลได (MPCU Model) 

   1.4 Relative Advantage คือระดับของการใชระบบท่ีทําใหเขาใจวาเปนส่ิงท่ีดีกวาส่ิงท่ีผาน
มา (IDT Model) 

   1.5 Outcome Expectations คือความคาดหวังถึงผลลัพธท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม                    
ซ่ึงสามารถแบงออกเปนความคาดหวังจากการปฏิบัติงานและความคาดหวังสวนบุคคล (SCT Model) 
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2. ความคาดหวังดานความพยายามของผูใชงานระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดับความงาย
ในการมีสวนรวมในการใชระบบประกอบดวย 3 ปจจัยหลักดังน้ี 

   2.1 Perceived Ease of Use คือ ระดับความเช่ือของบุคคลวาการใชระบบเทคโนโลยีไมตอง
ใชความพยายามสูงในการใชงานมากนัก (TAM Model) 

   2.2 Complexity คือ ระดับของการเขาใจถึงความยากท่ีจะเขาใจและการใชระบบ (MPCU 

Model) 

   2.3 Ease of Use คือ ระดับของการใชระบบท่ีทําใหเขาใจวายากตอการใชงาน(IDT Model) 

3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือระดับการเขาใจของแตละบุคคลถึงความสําคัญท่ีจะ
เช่ือวาควรใชระบบใหมๆ ในการปฏิบัติงานไดกําหนดปจจัยทางพฤติกรรม 3 ปจจัยดังน้ี 

   3.1 Subjective Norm คือ ความเขาใจของบุคคลกับพฤติกรรมการแสดงออกของผูมีอิทธิพล
ที่มีตอตนเอง (TRA Model) 

   3.2 Social Factors คือ สัมพันธภาพระหวางบุคคลท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรมและขอตกลง
ระหวางบุคคลท่ีมีอยูในสถานการณสังคมน้ันๆ (MPCU Model) 

   3.3 Image คือ ระดับของการใชนวัตกรรม (ระบบ) ที่ทําใหเขาใจวาชวยเพิ่มภาพลักษณหรือ
สถานะภาพทางสังคม (IDT Model) 

4. สภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดับความเช่ือของ
บุคคลวาองคกรและส่ิงอํานวยความสะดวก/อุปกรณทางเทคโนโลยีท่ีมีอยูมีสวนชวยสนับสนุนตอการใช
ระบบประกอบดวย 3 ปจจัยท่ีกําหนดไวดังน้ี 

   4.1 Perceived Behavioral Control คือ ความเขาใจถึงการรับรูอํานาจในการควบคุมระบบ
ทั้งภายในและภายนอก (ภายในคือผูใชระบบเชนความรูความสามารถของผูใช 

ระบบและภายนอกคือส่ิงอํานวยความสะดวกจากองคกรเชนคูมือปฏิบัติงานเจาหนาท่ีดาน 

IT)(TPB Model) 

   4.2 Facilitating Conditions คือ ปจจัยท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคดานสภาพแวดลอมเพื่อสราง
ความงายในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนดานอุปกรณคอมพิวเตอร  (MPCU 

Model) 

   4.3 Compatibility คือ ระดับของการเขาใจระบบงานวามีความถูกตองเปนส่ิงจําเปนและเปน
การปรับปรุงท่ีมีศักยภาพ (IDT Model) 
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นอกจากน้ีพบ 3 ปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใชงานระบบคือ 

1. ทัศนคติตอการใชงานระบบ (Attitude toward the Technology) คือ ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผูใชท่ีมีตอการใชระบบประกอบดวยโครงสรางท่ีใชในการพัฒนาคือ 

   1) Attitude toward behavior คือ ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม (TRA Model)  

   2) Intrinsic motivationคือ การจูงใจจากภายใน (MM Model)  

   3) Affect toward use คือ ผลกระทบจากการใชงาน (MPCU Model) และ 

   4) Affect คือ ผลท่ีเกิดข้ึน (SCT Model) 

2. ความเช่ือม่ันของผูใชงานระบบ (Self-Efficacy) คือการพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงในการใชเทคโนโลยีเพื่อความสําเร็จของงานโดยมีโครงสรางท่ีไดรับการพัฒนามาจาก                      

SCT Model 

3. ความกังวลใจของผูใชงานระบบ (Anxiety) คือการพิจารณาถึงอารมณความรูสึกของผูใชงาน
ระบบท่ีตอบสนองเม่ือมีการใชงานมีโครงสรางท่ีไดรับการพัฒนามาจาก SCT Model เชนเดียวกับ Self-

Efficacy 

นอกจากน้ันยังพบวาพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใชงานระบบ (Behavioral Intention to Use 

the System) มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการใชระบบ (Use Behavior) ซ่ึงพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะ
ใชงานระบบไดรับการพัฒนามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 1989) ไดใหคํานิยามไววาคือแผนสาหรับการใช
งานและพฤติกรรมการใชระบบหรืออีกนัยหน่ึงเรียกวา”การใชงานจริง (Actual Use)” น้ันหมายถึงการวัด
การกระทําหรือการปฏิบัติของรายละเอียดการใชงานระบบงานวิจัยท่ีผานมาของ Venkatesh et al. 

(2003) พบวาปจจัยท่ีเก่ียวของกับโครงสรางทางดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช
งานระบบน้ันสวนใหญจะพบอยูใน TRA Model, TPB Model และ MM Model และปจจัยท่ีไมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใชงานระบบจะพบอยูใน MPCU Model, C-TAM-TPB Model และ 

SCT Model และจากผลการวิจัยท้ังหมด Venkatesh et al. (2003) ไดสรุปเปนแบบจําลอง (Model) 
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ภาพ 3 แบบจําลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

(The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model) 

ที่มา: Venkatesh et al.  (2003) 
 

Performance Expectancy (PE) เปนระดับท่ีบุคคลมีความเช่ือวาการใชระบบจะชวยให
บรรลุผลประโยชนในการปฏิบัติงานซ่ึงเก่ียวของกับการรับรูประโยชน (TAM, การรวมกันระหวาง TAM– 

TPB) แรงจูงใจภายนอก (MM) ปริมาณของงาน (MPCU) ประโยชนท่ีไดรับเชิงเปรียบเทียบ (DOI) และ
การคาดหวังผล (SCT) ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปนการสรางอยูภายในความแข็งแกรงของแบบจําลองแตละแบบบน
ความต้ังใจและจุดสําคัญเปนการวัดท้ังความสมัครใจและการบังคับจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพล
ตอการคาดหวังท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของความต้ังใจเชิงพฤติกรรมซ่ึงเปนสมมุติฐานท่ีจะตรวจสอบ
ตามเพศและอายุ 

Effort Expectancy (EE) เปนระดับของความสะดวกเก่ียวกับการใชระบบโครงสรางแบบจําลอง
อ่ืนท่ีเปนแนวทางเดียวกันคือการรับรูประโยชน (TAM) และความซับซอน (DOI และMPCU) โดย
เก่ียวของท้ังสมัครใจและบังคับตามวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังในความต้ังใจเชิ งพฤติกรรม
เปนสมมุติฐานท่ีจะตรวจสอบตามเพศอายุและประสบการณ 

Social Influence (SI) เปนระดับท่ีบุคคลอ่ืนเห็นวามีความสําคัญและเขาควรจะใชระบบใหมน้ี   
ซ่ึงคลายกับโครงสรางท่ีแสดงในการคลอยตามกลุมอางอิง (TRA, TAM, TPB / DTPB และการรวมกัน
ระหวาง TAM - TPB) ปจจัยทางสังคม (MPCU) และภาพลักษณ (DOI) เปรียบเทียบกันระหวางแบบ             

ความเช่ือตอพฤติกรรม 

(Behavioral Beliefs) 

ประเมินผลลัพธ 
(Evaluation Outcomes) 

ความเช่ือตาม กลุมอางอิง 
(Normative  Beliefs) 

แรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุมอางอิง  
(Motivation to Comply with the Referent) 

เจตคติตอ พฤติกรรม 

(Attitude) 

การคลอยตามสิ่งอางอิง 
(Subjective Norm) 

ความต้ังใจ 

(Behavior Intention) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 
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จําลองพบวาการสรางพฤติกรรมท่ีเหมือนกับบุคคลอ่ืนมันไมสําคัญกับบริบทของความสมัครใจและ
กลายเปนส่ิงสําคัญเม่ือใชบังคับวรรณกรรมชี้ใหเห็นวาในสถานการณท่ีบังคับผลของการปฏิบัติตามจะ
สําคัญในชวงตน ประสบการณสวนบุคคลของรางวัลและบทลงโทษจึงถูกนามาใชในทางสังคมเก่ียวของกับ
ความสมัครใจทํางานโดยมีอิทธิพลตอการรับรูเก่ียวกับเทคโนโลยี 

Facilitating Conditions (FC) เปนระดับท่ีบุคคลเชื่อวาโครงสรางองคกรและทางเทคนิคมีเพ่ือ
สนับสนุนการใชระบบน้ีซึ่งแบบจําลองท่ีเก่ียวของคือพฤติกรรมการรับรูควบคุม (TPB/DTPB) และการรวม
ระหวาง TAM-TPB การอํานวยความสะดวกทางเง่ือนไข (MPCU) และความเขากันได (DOI)                         
เม่ือเปรียบเทียบกันพบวาความสัมพันธระหวางความต้ังใจและความสมัครใจหรือบังคับในการฝกอบรม                
คร้ังแรกแตอิทธิพลดังกลาวจะหายในหน่ึงเดือนหลังจากการใช 
 

ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือของผูบริโภค 

Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) ทฤษฎีน้ีเปนการอธิบายจิตวิทยา                     
ข้ันพ้ืนฐานท่ีทําใหเขาใจวาผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ืออยางไรซ่ึงนักการตลาดน้ันควรท่ีจะ
พยายามเขาใจในพฤติกรรมดังกลาวของลูกคาแตอยางไรก็ตามไมเสมอไปท่ีลูกคาจะตองผานข้ันตอน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือท้ัง 5 ข้ันตอนแตอาจจะขามข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงไปหรืออาจจะยอนกลับมาท่ี
ข้ันตอนใดซํ้าก็ไดกอนท่ีจะซ้ือสินคาน้ันซ่ึงกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือน้ันประกอบดวย  5 ข้ันตอน
ตอไปน้ี 

1. การรับรูปญหา (Problem recognition) กระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึนเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงปญหา
หรือความตองการโดยความตองการน้ันอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน 2 สิ่งไดแกส่ิงกระตุนจากภายในตัวของ
ผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานตางๆอันไดแกความหิวความกระหายหรือความตองการทาง
ปจจัย 4 เปนตน แตในสวนของส่ิงกระตุนภายนอกน้ันจะเกิดข้ึนจากการไดรับการกระตุนจากสภาวะ
ภายนอกรอบๆ ตัวท่ีกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการท่ีนอกเหนือจากปจจัยข้ันพ้ืนฐานตางๆ                     
เชนการเห็นการดูโฆษณาท้ังทางโทรทัศนหรือส่ือส่ิงพิมพเปนตนดวยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตองพยายามท่ี
จะวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือท่ีจะปรับใชกลยุทธทางการตลาดตางเพ่ือท่ีจะกระตุนความตองการ
ภายนอกของกลุมลูกคา 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือความตองการของลูกคาถูกกระตุนจากนักการ
ตลาดในระดับท่ีมากพอก็จะทําใหเกิดความพยายามในการคนหาขอมูลของส่ิงเหลาน้ันเพ่ือท่ีจะสนองตอบ
ความตองการท่ีถูกกระตุนน้ันเรียกความตองการในระดับน้ีวา  “ความต้ังใจท่ีจะคนหา (Heightened 

Attention)” โดยผูถูกกระตุนจะยอมรับหรือพยายามรับรูขอมูลเก่ียวกับตัวสินคาหรือบริการน้ันมากข้ึน



12 
 

และในระดับท่ีสูงข้ึนไปเรียกวา “การกระทําการคนหาขอมูล (Active Information search)” เปนข้ันท่ี 
ผูถูกกระตุนพยายามคนควาหาขอมูลโดยวิธีตางๆ เชนอานจากแหลงขอมูลตางๆ หรือพยายามสอบถาม
จากผูมีประสบการณแหลงขอมูลน้ันสามารถแบงไดเปน 4 กลุมไดแก 

   2.1 ตัวบุคคล (Personal) ไดแก สมาชิกในครอบครัวเพ่ือนเพ่ือนบานหรือคนรูจัก 

 2.2 การคา (Commercial) ไดแก โฆษณาเว็บไซดพนักงานขายตัวแทนจําหนายบรรจุภัณฑ    
ชั้นวางสินคา 

   2.3 สาธารณะ (Public) ไดแก สื่อสารมวลชนตางๆ 

 2.4 ประสบการณ (Experiential) ไดแก การใชสินคาน้ันหรือการทดลองใชสินคาแตอยางไร               
ก็ตามแหลงขอมูลท่ีมีบทบาทสําคัญตอผูซื้อมากท่ีสุดคือตัวบุคคลและสาธารณะ 

 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลังจากท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล
ตางๆ เก่ียวกับสินคามาพอสมควรแกการตัดสินใจแลว ผูบริโภคก็จะเร่ิมประเมินทางเลือกโดยมีข้ันตอน
ดังตอไปน้ี ข้ันแรกผูบริโภคจะพยายามท่ีจะสนองความตองการ ข้ันท่ีสองผูบริโภคจะมองหาประโยชนท่ี
ไดรับจากสินคาหรือบริการน้ันๆ ข้ันสุดทายผูบริโภคพิจารณาสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะท่ีใกลเคียงกัน
แลวเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการสนองตอบความตองการท่ีมีอยูไดดีท่ีสุด ดวยเหตุน้ีนักการตลาด                    
จึงควรคํานึงถึงการสนองตอบความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันซ่ึงตองพิจารณาถึงความเชื่อ
และทัศนคติของลูกคาแตละกลุมประกอบดวย 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ภายหลังจากผูบริโภคไดประเมินคุณคาของสินคา
แลวผูบริโภคจะทําการเลือกสินคาพรอมบริการท่ีคุมคาและตรงกับความตองการมากท่ีสุด  แตอยางไรก็
ตามผูบริโภคอาจพิจารณาถึงองคประกอบในการตัดสินใจซ้ืออันประกอบดวยตราสินคา (Brand) ผูขาย 

(Dealer) ปริมาณ (Quantity) ชวงเวลา (Timing) และระบบการชําระคาสินคา (Payment Method) 

5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากผูบริโภคไดซ้ือสินคา
พรอมบริการไปและไดบริโภคผลิตภัณฑหรือใชบริการเหลาน้ันแลว นักการตลาดตองทราบใหไดถึงความ
พึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑน้ันๆ เน่ืองจากหากผูบริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการก็
จะตัดสินใจซ้ือซํ้าอีก 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Theory)  

ทฤษฎีนี้เปนการศึกษาถึงแรงกระตุนหรือเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคตองการสินคาหรือบริการโดยมี
การเร่ิมตนจากส่ิงกระตุน (Stimulus) ซ่ึงมีหนาท่ีกระตุนหรือดึงดูดผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัว
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สินคาหรือบริการผานทางความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s response) ทั้งน้ีความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
จะเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงท้ังผูซื้อและผูขายไมสามารถคาดเดาได 

จุดเร่ิมตนของแบบจําลองน้ีจะมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวจึงเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ความตองการน้ันตามมา ดังน้ันจึงเรียกแบบจําลองน้ีวา S-R theory โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎี ดังน้ี 

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนน้ันมีท้ังส่ิงกระตุนจากปจจัยภายในและส่ิงกระตุนจากปจจัย
ภายนอก ซ่ึงหากตองการใหผูบริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑน้ันๆ องคกรแตละองคกรตองจัด                    
สิ่งกระตุนภายนอกใหแกผูบริโภค ส่ิงกระตุนภายนอกแบงเปน 

   1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีถูกควบคุมโดย                    
นักการตลาด ซ่ึงส่ิงกระตุนทางการตลาดจะมีความเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 

   1.2 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภคโดย
การออกแบบผลิตภัณฑใหมีความสวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

   1.3 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน มูลคาของสินคาและบริการท่ีถูกกําหนดในรูปแบบ
จํานวนเงินโดยมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด 

   1.4 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจาหนาย (Distribution or Place) เชน การจัด
สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑใหมีความสะดวกตอการซ้ือของผูบริโภค 

   1.5 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการกระตุนหรือโนมนาวใหผูบริโภค
หันมาสนใจสินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัทโดยการโฆษณา การมีพนักงานขาย มีการลด แลก แจก แถม                
มีโปรโมช่ันตางๆ 

   1.6 สิ่งกระตุนอ่ืน (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม 

   1.7 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus) เชน ภาวะทางเศรษฐกิจ และรายไดของ
ผูบริโภคมีผลตอความตองการซ้ือของผูบริโภค 

   1.8 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological Stimulus) เชน การนําเทคโนโลยีใหมเขามา
ชวยในการดําเนินการของธนาคารจนกระตุนความตองการของผูบริโภคในการทําธุรกรรมกับทางธนาคาร
ไดมากข้ึน 

   1.9 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political Stimulus) เชน การออก
กฎหมายลดหรือเพ่ิมภาษีมีผลตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผูบริโภคตอสินคาน้ันๆ 

   1.10 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural Stimulus) ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ตางๆ มีผลกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาน้ันๆ 
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3. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถรูถึง
ความคิดของผูบริโภคได ดังน้ันความคิดของผูบริโภคจึงเปรียบเสมือนกลองดําที่ไมมีใครลวงรู แตความคิด
นี้จะไดรับอิทธิพลจาก 2 ลักษณะดวยกัน คือ 

   1) ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน                 
ดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานบุคคลและดานจิตวิทยา เชน กระบวนการตัดสินใจผูซื้อ (Buyer Decision 

Process) มีข้ันตอนดังน้ี การรับรู การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

   2) การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) ผูซ้ือหรือผูบริโภคจะทาการตัดสินใจใน
ประเด็นตางๆ ดังน้ี การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขายในการซ้ือ และการเลือก                 
ปริมานการซ้ือ 

ดังน้ันการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการพฤติกรรม                
การซ้ือและการใชของผูบริโภคคําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด  

(Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี
ใชแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือหรือใชบริการ เปนทฤษฎีหลักในการศึกษา 
 

ขอมูลเก่ียวกับธนาคารออมสิน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงริเร่ิมนํากิจการดานการออมสินมาใชเปนคร้ังแรก
ในปพุทธศักราช 2450 โดยไดทดลองต้ังธนาคารรับฝากเงินข้ึนเรียกวา "แบงคลีฟอเทีย" ณ พระตําหนัก
สวนจิตรลดา (ในบริเวณสวนปารุสกวัน) ซ่ึงเปนวังท่ีประทับของพระองค สําหรับใหมหาดเล็กและขาราช
บริพารของพระองค ไดเรียนรูวิธีการดําเนินงานของธนาคารและสงเสริมนิสัยรักการออม 

ตอมาในปพุทธศักราช 2456 ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456ข้ึน และ
ประกาศใชต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2456 เปนตนมา เรียกวา "คลังออมสิน" สังกัดกระทรวงพระคลัง                
มหาสมบัติ ทรงพระราชทานทุนในการกอต้ังเปนจํานวน 100,000 บาท เปนทุนประเดิมของคลังออมสิน  

คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงความสําคัญของคลังออมสิน 
และทรงหวงใยกิจการของคลังออมสินในขณะน้ันท่ีไมเจริญกาวหนาเทาท่ีควร จึงทรงมีพระราชดําริใหโอน
กิจการคลังออมสินไปสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงพาณิชยและคมนาคม มีฐานะเปนแผนกคลัง
ออมสินในกองบัญชี เพ่ือใหกิจการคลังออมสินเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน ในป 2476 คณะรัฐบาลไดเล็งเห็น
ความสําคัญของคลังออมสินในการทําหนาท่ีระดมเงินทุน เพ่ือการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ จึงได
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สงเสริมและปรับปรุงคลังออมสินในดานการบริหารงาน โดยยกฐานะแผนกคลังออมสินเปน  "กองคลัง                   
ออมสิน" 

รัฐบาลในสมัยหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) เปนนายกรัฐมนตรี ไดสนับสนุนให
คลังออมสินเปล่ียนฐานะเปน "ธนาคารออมสิน" สังกัดกระทรวงการคลัง จนถึงปจจุบัน เพ่ือทําหนาท่ีการ
ธนาคาร และเปนสถาบันการออมทรัพยสมบูรณแบบเชนเดียวกับนานาประเทศ โดยตราพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังคือ "เพ่ือสงเสริม สวัสดิภาพแหงสังคมในทาง
ทรัพยสิน" และใหรับโอนทรัพยสินและกิจการคลังออมสินจากกรมไปรษณียโทรเลขมาดําเนินงานตอไป 
ธนาคารออมสินเร่ิมดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2490 เปนตนมา มีฐานะเปนนิติบุคคล บริหารงาน
โดยอิสระภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูแตงต้ัง 

กิจการธนาคารออมสินไดมีการขยายตัวมากย่ิงข้ึน และเปนสถาบันท่ีไดรับความเชื่อม่ันและความ
ศรัทธาจากประชาชนในทุกระดับมาเปนระยะเวลานาน เปนกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายการคลังของ
รัฐบาล เปนหน่ึงในองคกรหลักทางเศรษฐกิจในการสรางและรักษาสมดุลและเสถียรภาพในตลาดเงิน และ
ตลาดทุน เพ่ือดํารงไวซ่ึงความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจชาติ มีความมุงม่ันในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจและบริการตางๆ                
ของธนาคารจึงมุงเนนไปท่ีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือรากหญาใหมีความเขมแข็ง เพ่ือสงเสริม
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตอยางย่ังยืน อีกท้ังยังเปนการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหเกิดแกลูกคาคนสําคัญของธนาคารท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคดังน้ี 

วิสัยทัศน  “เปนสถาบันท่ีม่ันคงของประเทศ เพ่ือการออม การลงทุน การสรางเศรษฐกิจชุมชน  
การพัฒนาประเทศ และการบริการทางการเงินท่ีครบวงจรแกประชาชนทุกระดับท่ัวประเทศ” 

พันธกิจ มี 4 ประการ ดังน้ี 

1. เปนสถาบันการออมของประเทศโดยใหบริการดานการออมทรัพยหลายรูปแบบเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกชวงวัย อันจะนําไปสูการสรางคานิยมและพฤติกรรมทางการออมท่ี
เหมาะสมใหแกประชาชน ซ่ึงจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และปริมาณเงินออมท่ีเพียงพอตอการลงทุน
ของธนาคารและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2. เปนสถาบันท่ีดําเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยใหบริการ
ทางการเงินอยางครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในระดับฐานรากเขาถึงแหลง
เงินทุนในระบบ เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองใหสามารถชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองได อันจะ
นําไปสูการแกไขปญหาความยากจนในระดับชุมชนและประเทศชาติ 
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3. เปนสถาบันการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโดยเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญ เพ่ือการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม การศึกษา ส่ิงแวดลอมและอ่ืนๆ ซ่ึงเปน                        
การเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันของประเทศในเวทีระดับโลกและการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง
และยั่งยืน 

4. เปนสถาบันการเงินท่ีดํารงอยูไดภายใตภาวะการณแขงขัน โดยเพ่ิมและขยายการใหบริการ
และธุรกรรมทางการเงิน พรอมกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารกิจการของธนาคาร ในทุกๆ 
ดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน ใหธนาคารสามารถแขงขันในระบบสถาบันการเงินได 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีนิสัยในการออมทรัพยและมีวินัยทางการเงิน ซ่ึงจะสงผล

ตอระดับเงินออมของประเทศ 

2. เพ่ือใหประชาชนในทุกพ้ืนท่ีไดมีโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินใน
ระบบ นํามาสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางย่ังยืน 

3. เพ่ือใหธนาคารมีศักยภาพในการแขงขันทัดเทียมกับสถาบันการเงินอ่ืน 

4. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ธุรกิจเงินฝากและบริการของธนาคารออมสิน ประกอบดวย ธุรกิจเงินฝากออมสิน เงินฝากกระแส
รายวัน เงินฝากสลากออมสินพิเศษ เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว การใหสินเชื่อ และบริการทาง
การเงินอ่ืนๆ ไดแก ต๋ัวแลกเงินเดินทาง ต๋ัวแลกเงินของขวัญ ตูนิรภัย ธนาคารทางโทรศัพท เงินดวน                
ออมสิน รับชําระคาสาธารณูปโภคและการรับจายโอนเงิน เปนตน 

โครงสรางของธนาคารออมสิน แบงเปน 15 สายงาน ดังน้ี 

1. สายงานสวนกลาง จํานวน 11 สายงาน จํานวน 46 หนวยงาน เปนหนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับ
การบริหารเงินและการลงทุน ผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร นโยบายและกลยุทธและหนวยงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกิจการสาขา 

2. สายงานกิจการสาขา จํานวน 4 สายงาน ไดแก สายกิจการสาขา 1–4 ประกอบดวย                    
ฝายกิจการนครหลวง 1–3 ธนาคารออมสินภาค 4–14 รวม 14 หนวยงาน เปนหนวยงานท่ีใหบริการ
ลูกคาครอบคลุมท่ัวประเทศ มีจํานวนท้ังส้ิน 586 สาขา 62 เขต 2 สํานัก 

ธนาคารออมสิน สาขาอําเภอแจหม เปนหนวยงานใหบริการลูกคาท่ีต้ังอยู ณ อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง แบงสวนงานออกเปน 2 งาน ดังน้ี 

1. งานธุรกิจเงินฝากมีหนาท่ีใหบริการธุรกิจเงินฝากออมสิน กระแสรายวัน สลากออมสิน 
สงเคราะหชีวิต ต๋ัวแลกเงิน การรับจายและโอนเงิน ใหบริการเชาตูนิรภัย และบริการทางการเงิน                     
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ทุกประเภท จัดทําและควบคุมบัญชีเงินฝากของลูกคาใหถูกตอง ใหบริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี
ใหบริการรับ-จายเงินสดแกหนวยงานในสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําบัญชีและรายงานทางการ
เงิน ประกอบดวย 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริการลูกคา 1-3 กลุมงานบัญชีสํานักงานและการเงิน และ
หนวยธุรการ 

2. งานธุรกิจสินเชื่อมีหนาท่ีใหบริการธุรกิจสินเชื่อทุกประเภท รับ-จายเงินสินเชื่อ ตรวจสอบ 
ประเมินจดจํานองและไถถอนจํานองหลักทรัพยคํ้าประกัน ดําเนินการเก่ียวกับการประกันอัคคีภัย ติดตาม
และเรงรัดการชําระหน้ี วางแผนและดําเนินการในการขยายโอกาสทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจให
ไดตามเปาหมายและนโยบายของธนาคาร จัดทําและควบคุมบัญชีลูกหน้ีรายบุคคล จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย 6 กลุมงาน ไดแก กลุมงานวิเคราะหสินเชื่อ 1-3 กลุมงานสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ 
กลุมงานพิธีการสินเชื่อ กลุมงานบัญชีและการเงิน และหนวยธุรการธนาคารออมสินไดมุงม่ันสราง
เอกลักษณขององคกรใหกาวทันตอโลกปจจุบัน เพ่ือใหเปนสถาบันการเงินท่ีมีความโดดเดน ทันสมัย                  
เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกรและใหความรูสึกเปนมิตรกับลูกคาและประชาชนในทุกระดับ โดยการ
สรางสรรคออกแบบเอกลักษณองคกรและตราสัญลักษณองคกร ควบคูกับการส่ือสารภาพลักษณสู
ภายนอก ดวยการปรับปรุงสาขาท้ังภายในและภายนอก ตูและบัตรเอทีเอ็ม เคร่ืองแบบพนักงาน และ
เอกสารของธนาคารท้ังหมด เพ่ือตอกยํ้าถึงภาพลักษณใหมท่ีทันสมัยเอ้ือตอการนําไปประยุกตใช และ
เสริมสรางการมีสวนรวมอยางเปนเอกภาพของพนักงานทุกคน จนนําไปสูการสรางการรับรูความรูสึกท่ีดี 
การจดจํา และการเปนสวนหนึ่งในชีวิตของลูกคาและประชาชน ควบคูไปกับการสรางความแข็งแกรงและ
การรับรูในระดับสากล 

ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน 

“ความโดดเดนท่ีตอกยํ้าความทันสมัย ความม่ันคงและแข็งแกรงขององคกร” ประกอบดวย 2 สี 
ไดแก สีทอง หมายถึง ความสงางามท่ีมีคุณคาในตัวเองในฐานะเปนสถาบันการเงินท่ีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 90 ป และเปนรากฐานการออมท่ีม่ันคงตราบจนปจจุบัน และสีชมพู หมายถึง พลังอันสดใส 
เปยมไปดวยความรักความจริงใจ และมิตรไมตรี ในการมอบความพึงพอใจสูงสุดในการให บริการแก
ประชาชนเม่ือนําท้ัง 2 โทนสีมาประกอบกับตราสัญลักษณ จึงเกิดเปนตราสัญลักษณท่ีส่ือถึงความมุงม่ัน
ตอการกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ังของธนาคารออมสิน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ทาริกา ปญญาดี (2554) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชแอพลิเคชั่นสมารทโฟนของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-29 ป เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท ใชโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ NOKIA ใชระบบ AIS ใชแบบเติมเงิน มีระยะเวลาการใช 1-5 นาที และจะใชในชวงระยะเวลา
กลางวันเปนสวนใหญ โดยสวนใหญใชเทคโนโลยีท่ีมีกับเคร่ือง จํานวนท่ีใช 1-5 แอพลิเคชั่น โดยใช Social 

Network เปนประจํา และใชเปนประจําทุกวัน ไดรับประโยชนจากการใชแอพลิเคชั่นเพ่ือแซทกับเพ่ือน
เปนสวนใหญ ไดรับความบันเทิงผอนคลาย ไดประโยชนจากเครือขายสังคม การใหคําปรึกษาของ
ผูใชบริการ มีใหเลือกหลากหลายชองทาง และจากคําปรึกษาไดความสะดวกรวดเร็ว ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ผูท่ีมีอายุ อาชีพ ย่ีหอ ระบบการชําระเงิน ความถ่ีในการใชแตกตางกันมีการใชแอพลิ
เคช่ันแตกตางกัน 

ธีราทร ภูเขียว (2555) ไดทําการศึกษากระบวนการการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค               
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานบริโภคนิยมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
ของผูบริโภค โดยตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบายการผันแปรของกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
ไดรอยละ 55.2 

นุชจรินทร ศรีสุวรรณ (2553) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชงานและปจจัยท่ีมีในการเลือกใช
แอพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมารทโฟน กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 24-26 ป ศึกษาอยูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายไดตอเดือน 
10,000-15,000 บาท มีระยะการใชงาน 1-3 ชั่วโมง โดยมีคาใชจายในการใชโทรศัพทเฉล่ียตอเดือน                
500-1,000 บาท ยี่หอโทรศัพทท่ีนิยมใชงานคือ โนเกีย ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใชคือ Symbion OS และมี
ความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 2 คร้ังตอวัน สวนมากใหความสําคัญกับการเลือกใชแอพลิเคชั่นใหตรง
กับความตองการ และตองการความสะดวกในการใชงานแอพลิเคชั่นท่ีสามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา 

ธนัชพร จินดามณีโรจน และปรียานุช อภิบุญโยภาส (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
ประเภทของแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทสมารทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสวนใหญใชโทรศัพทย่ีหอ iPhone มีความถ่ีในการ
ใชแอพลิเคชั่นมากกวาวันละ 16 คร้ัง ระยะเวลาในการใชตอคร้ัง 2-15 นาที และจะใชในชวงเวลากลางวัน
และกลางคืนเปนสวนใหญ โดยเลือกใชแอพลิเคชั่นท่ีดาวนโหลดฟรี จํานวนแอพลิเคชั่นท่ีใชมากกวา 15 
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แอพลิเคชั่น อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 3 อันดับแรก ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือสามารถหา
ซ้ือและดาวนโหลดไดงาย รองลงมาคือสามารถติดต้ังไดดวยตัวเองและความหลากหลายของแอพลิเคช่ัน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชสมารทโฟนและปจจัยท่ีมีผลตอ
การใชแอพลิเคชั่นตางๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทสมารทโฟน ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาปรับใชใน
การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคาร             
ออมสิน เขตลําปาง 1 ตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - สถานภาพการสมรส 
   - อาชีพ 
   - รายไดตอเดือน 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง
การเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟน 

   - การรับรูปญหา 
   - การคนหาขอมูล 
   - ประเมินทางเลือก 
   - การตัดสินใจใชบริการ 
   - การประเมินภายหลังการใชบริการ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ที่ใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนลักษณะสมารโฟน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากลูกคาท่ีมาใชบริการ

ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ที่ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนลักษณะสมารโฟนแตเน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนลักษณะสมารโฟน จึงไดใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 

อางในธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ซ่ึงมีสูตรดังน้ี 
 

                n =   
 

โดย n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

e = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
Z = คา Z ที่ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญ 

ถาระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 และหากระดับความ 

เชื่อม่ัน 99% หรือระดับนัยสําคัญ 0.01 มีคา Z = 2.58 
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 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให
เกิดข้ึนได 5% และสัดสวนของลักษณะประชากรท่ีสนใจเทากับ 0.5 ของประชากรท่ีตองการเทากับ 

 

  n =   
 

  n =   

  n = 384.16  » 384 ราย 
 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง = 384 ตัวอยาง (ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน) 
 

 ซ่ึงการสุมตัวอยางเปนการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling)      
วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) 
 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)               
ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดมีลักษณะเปนคําถามเลือกตอบ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น
บนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 เปนแบบสอบถามของการใหความสําคัญ
เรียงลําดับความคิดเห็นตามมาตราวัดดังน้ี 

     ระดับความสําคัญ          คะแนน 

มากที่สุด       5 

มาก        4 

ปานกลาง       3 

นอย        2 

นอยที่สุด       1 
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สําหรับเกณฑในการแปลความหมายไดกําหนดไวโดยใชมาตราวัดตัวแปรท่ีตองการวิเคราะหมา
แบงเปนชวงเทาๆ กันต้ังแต 1- 5 คะแนน ( ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 58) ซ่ึงถาหากคําถามเปน
ขอความใหคะแนนหรือนํ้าหนักจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดเปน 5 ถึง 1 ตามลําดับ (สุปญญา ไชยชาญ, 

2546: 73) ซ่ึงคาเฉล่ียท่ีไดนํามาแปลความหมายดังน้ี 
 

คาคะแนนเฉล่ีย    การแปลความหมายจัดอยูในอันดับ 

  4.50-5.00      มากที่สุด 

  3.50-4.49      มาก 

  2.50-3.49      ปานกลาง 
  1.50-2.49      นอย 

  1.00-1.49      นอยที่สุด 

  
ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามฉบับน้ี  ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเร่ืองเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจพฤติกรรม
ผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาด จากน้ันนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย กําหนดนิยาม  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวาครอบคลุม
วัตถุประสงคหรือไม จากน้ันนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา   

3. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมของขอ
คําถามกับนิยามตัวแปรวาตรงกันใหคะแนน +1 ไมตรงกันใหคะแนน -1 หรือไมแนใจใหคะแนน 0 
ตามลําดับและนําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item-

Objective Congruence) (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543) โดยคัดเลือกขอความท่ีมีดัชนีความสอดคลอง 
ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป แลวนําขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหมีความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา พรอมท้ังแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ  

4. นําแบบสอบถามท่ีไดนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) กับลูกคาท่ีมาใชบริการ
ธนาคารออมสินท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนลักษณะสมารโฟนจํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
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เคร่ืองมือ โดยการหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s 

Alpha ซ่ึงผลการทดสอบไดความเช่ือม่ันเทากับ .82  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิ จัยคร้ังน้ีเปนการวิ จัยเชิงสํารวจมุงศึกษา ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารออมสินท่ีใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนลักษณะสมารโฟน จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลโดย
มีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

1. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางและรอรับแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบรอยแลว
กลับคืนดวยตนเอง 

2. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ ถูกตอง และคัดแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ นับจํานวนและทําการจัดเก็บเพ่ิมเติมใหครบตาม
จํานวนท่ีตองการ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาบันทึกลงรหัสโดยกําหนดเลขท่ีของแบบสอบถามในแตละชุด 
โดยกําหนดเปน 001 เปนชุดท่ี 1 เรียงกันจนถึงชุดสุดทายในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

4. ลงรหัสท่ีไดกําหนดไวแลวใน Code Book มาลงในแตละขอของแบบสอบถามเพ่ือใชในการลง
ขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป  

5. ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสท่ีถูกตองแลวมา
บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
และใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผูทําวิจัยไดรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดมา
ทั้งหมดแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหแลวนําไปประมวลผลทางสถิติโดยประมวลขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)  

2. แบบสอบถามในสวนท่ีเปนกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น
บนสมารทโฟน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) 

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ Chi-Square (  ) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
  

การวิจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตลําปาง 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินและเพ่ือ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ตามลักษณะสวนบุคคล โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคาร
ออมสินท้ังดานเงินฝากและดานสินเชื่อของธนาคารออมสินท่ีใชสมารทโฟนในเขตลําปาง 1 จํานวน 400 

คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่น
บนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 

 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 
 

สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1  

           จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 144 36.00 

หญิง 256 64.00 

รวม 400 100.0 

อายุ   

ไมเกิน30 ป 133 33.25 

31 – 40 ป 120 30.00 

41 – 50 ป 103 25.75 

51 ปขึ้นไป 44 11.00 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1  

           จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

โสด 141 35.25 

สมรส 220 55.00 

สมรสไมจดทะเบียน 24 6.00 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 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 

ธุรกิจสวนตัว 71 17.75 

นักเรียน/นักศึกษา 48 12.00 

รับจาง 15 3.75 

รวม 400 100.0 

รายไดตอเดือน   

ไมเกิน 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 

มากกวา 35,000บาท 39 9.75 

รวม 400 100.0 
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จากตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และเปนเพศชายจํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 36.00 มีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาคืออายุระหวาง                 
31-40 ป มากท่ีสุด จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 อายุระหวาง 41-50 ปจํานวน 103 คน                 
คิดเปนรอยละ 25.75 และอายุ 51 ปข้ึนไปจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 สถานภาพสมรสแลว 
มากท่ีสุด จํานวน 220 คน รอยละ 55.00รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
35.25 สถานภาพสมรสไมจดทะเบียน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และสถานภาพหมาย/หยา
ราง/แยกกันอยู จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน235 คน                 
คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 63คน คิดเปนรอยละ 15.75 ระดับ
ประถมศึกษา ระดับปวส./อนุปริญญา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00  ระดับปริญญาโท จํานวน 
31คน คิดเปนรอยละ 7.75และประถมศึกษา จํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 3.75 ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 รองลงมาคืออาชีพรับราชการจํานวน 96 คน 
คิดเปนรอยละ 24.00 อาชีพธุรกิจสวนตัวจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 รายไดตอเดือนพบวา สวนใหญมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 รองลงมาคือรายไดระหวาง 
15,001-20,000 บาท จํานวน 101 คน  คิดเปนรอยละ 25.25 รายไดระหวาง 20,001-25,000 บาท 
จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ 15.75 ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 55 คน  คิดเปนรอยละ 
13.75 รายไดไมเกิน 10,000 บาท และรายไดจํานวน 35,001 บาทข้ึนไป ในสัดสวนท่ีเทากัน จํานวน 39 

คน คิดเปนรอยละ 9.75 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ัน 

           บนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงิน
ผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 

กระบวนการตัดสินใจ  S.D. แปลความ 

ข้ันการประเมินหลังการซ้ือ 4.51 0.55 มากที่สุด 

ข้ันการตัดสินใจใชบริการ 4.41 0.55 มาก 

ข้ันการประเมินทางเลือก 4.37 0.56 มาก 

ข้ันการรับรูปญหา 4.26 0.64 มาก 

ข้ันการคนหาขอมูล 3.99 0.91 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.57 มาก 
 

 จากตาราง 2  พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟนของลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 4.31 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานท่ีมีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนมากท่ีสุดคือ ข้ันการ
ประเมินหลังการซ้ือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือ ข้ันการตัดสินใจใชบริการ ข้ันการประเมินทางเลือก  
ข้ันการรับรูปญหา และข้ันการคนหาขอมูล ตามลําดับ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1                 
ขั้นการรับรูปญหา 

ขั้นการรับรูปญหา 

ระดับการตัดสินใจ 

จํานวน (รอยละ) 
 S.D. แปลความ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

มีความสะดวกรวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงาน
ของตนเองในปจจุบัน 

230 140 30 - - 4.50 0.63 มากที่สุด 

 (57.50) (35.00) (7.50)     

มีความปลอดภัยในการใชบริการ 214 141 45 - - 4.42 0.69 มาก 

(53.50) (35.25) (11.25)     

ไดรับการแนะนําจากพนักงาน
ธนาคาร 

167 180 46 7 - 4.27 0.73 มาก 

(41.75) (45.00) (11.50) (1.75)     

การสงเสริมการตลาด การโฆษณา 
การสงเสริมการขาย โปรโมช่ัน ทํา
ใหทานเกิดความตองการใชงาน 

215 86 92 - 7 4.26 0.93 มาก 

 (53.75) (21.50) (23.00)  (1.75)   

ชอบใชเทคโนโลยี ชอบทดลอง
ของใหม หรือตองการใชงานตาม
เพ่ือน 

181 158 46 8 7 4.25 0.86 มาก 

(45.25) (39.50) (11.50) (2.00) (1.75)    

พบเห็นโฆษณาของธนาคารผาน
สื่อตางๆเชนอินเตอรเน็ต 
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 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท          
โฟนของลูกคาในข้ันการรับรูปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณาเปน                 
รายขอพบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน                    
มากท่ีสุดในประเด็นมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของตนเองในปจจุบัน 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือมีความปลอดภัยในการใชบริการ และไดรับการแนะนําการใชบริการจาก
พนักงานธนาคาร ตามลําดับ 
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ตาราง 4 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1                  
ขั้นการคนหาขอมูล 

ขั้นการคนหาขอมูล 

ระดับการตัดสินใจ 

จํานวน (รอยละ) 
 S.D. แปลความ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ไดสอบถามขอมูลจาก
พนักงานของธนาคาร 

192 91 93 24 - 4.13 0.97 มาก 

 (48.00) (22.75) (23.25) (6.00)    

กอนใชบริการมีการ
ทดลองการใชจริงดวย
ตนเอง 

159 157 45 32 7 4.07 0.99 มาก 

(39.75) (39.25) (11.25) (8.00) (1.75)   

มีการหาขอมูลจากแหลง
ตางๆ เชน เว็บไซตของ
ธนาคาร ส่ืออินเตอรเน็ต 

150 157 70 16 7 4.07 0.93 มาก 

 (37.50) (39.25) (17.50) (4.00) (1.75)   

มีการสอบถามบุคคลใน
ครอบครัวและจากบุคคล
อื่นที่รูจักเพ่ือตัดสินใจ 

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 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท        
โฟนของลูกคาในข้ันการคนหาขอมูลในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.99 เม่ือพิจารณาเปน         
รายขอพบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนมากใน
ประเด็นการไดสอบถามขอมูลจากพนักงานของธนาคาร โดยมีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือกอนใชบริการมี
การทดลองการใชจริงดวยตนเอง และมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน เว็บไซตของธนาคาร             
สื่ออินเตอรเน็ต ตามลําดับ 
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ตาราง 5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

ขั้นการประเมินทางเลือก 

ระดับการตัดสินใจ 

จํานวน (รอยละ) 
 S.D. แปลความ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

มีความสะดวกในการใชงาน             
(ใชงานงาย) 

261 117 22 - - 4.60 0.59 มากที่สุด 

(65.25) (29.25) (5.50)      

มีระบบการเช่ือมตอสงขอมูล          
และมีความปลอดภัยสูง 

229 157 14 - - 4.54 0.57 มากที่สุด 

 (57.25) (39.25) (3.50)     

รูปแบบ ลักษณะของการใชงาน            
มีความทันสมัย 

229 142 29 - - 4.50 0.63 มากที่สุด 

(57.25) (35.50) (7.25)      

ระบบปฏิบัติการท่ีใชมีความ
นาเช่ือถือ 

159 211 30 - - 4.32 0.61 มาก 

(39.75) (52.75) (7.50)      

การโฆษณาผานส่ือเชนวิทยุ
โทรทัศนสิ่งพิมพ 

181 111 108 - - 4.18 0.83 มาก 

 (45.25) (27.75) (27.00)     

ไดรับคําแนะนําจากบุคคลเพ่ือน/
คนรูจัก 

136 170 94 - - 4.10 0.75 มาก 

(34.00) (42.50) (23.50)     

ภาพรวม 4.37 0.56 มาก 
 

 จากตาราง 5 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท      
โฟนของลูกคาในข้ันการประเมินทางเลือกในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.37 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท
โฟนมากท่ีสุดในประเด็นมีความสะดวกในการใชงาน (ใชงานงาย) โดยมีคาเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ                   
มีระบบการเชื่อมตอสงขอมูลและมีความปลอดภัยสูง และรูปแบบลักษณะของการใชงานมีความทันสมัย 
ตามลําดับ 
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ตาราง 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

           ทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1  
           ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

ระดับการตัดสินใจ 

จํานวน (รอยละ) 
 S.D. แปลความ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ตัดสินใจใชบริการเพราะสามารถใช
งานไดในทุกท่ีทุกเวลา 

302 84 14 - - 4.72 0.52 มากที่สุด 

 (75.50) (21.00) (3.50)     

ตัดสินใจใชบริการเพราะความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย 

228 127 45 - - 4.46 0.69 มาก 

(57.00) (31.75) (11.25)      

ตัดสินใจใชบริการเพราะมีความ
ปลอดภัยในการใชบริการ 

199 157 44 - - 4.39 0.68 มาก 

(49.75) (39.25) (11.00)     

พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช
งาน 

199 149 52 - - 4.37 0.70 มาก 

 (49.75) (37.25) (13.00)     

ตนเองและครอบครัวมีสวนรวม                
ในการตัดสินใจใชบริการ 

160 197 43 - - 4.29 0.65 มาก 

(40.00) (49.25) (10.75)      

เพ่ือน/กลุมท่ีทํางานมีสวนรวม           
ในการตัดสินใจใชบริการ 

159 173 68 - - 4.23 0.72 มาก 

(39.75) (43.25) (17.00)      

ภาพรวม 4.41 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 6 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท    
โฟนของลูกคาในข้ันการตัดสินใจใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.41 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท
โฟนมากท่ีสุดในประเด็นตัดสินใจใชบริการเพราะสามารถใชงานไดในทุกท่ีทุกเวลา โดยมีคาเฉล่ีย 4.72 
รองลงมาคือ มีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองตัดสินใจใชบริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดคาใชจาย และตัดสินใจใชบริการเพราะมีความปลอดภัยในการใชบริการ ตามลําดับ 
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ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 ขั้นการ
ประเมินหลังการซ้ือ 

ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจ 

จํานวน (รอยละ) 
 S.D. แปลความ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

เมื่อเกิดปญหาในการใชงาน                      
จะทําการตดิตอกับธนาคารโดยตรง 

286 93 21 - - 4.66 0.57 มากที่สุด 

(71.50) (23.25) (5.25)     

จะใชบริการทางการเงินผาน
แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนตอไป 

246 111 36 - 7 4.47 0.80 มาก 

 (61.50) (27.75) (9.00)  (1.75)   

จะแนะนําการใชบริการใหแกคนท่ี
รูจักหากมีความพอใจในการใชงาน 

175 211 14 - - 4.40 0.56 มาก 

(43.75) (52.75) (3.50)      

ภาพรวม 4.51 0.55 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 7 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท           
โฟนของลูกคาในข้ันการประเมินหลังการซ้ือในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.51                      
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบน
สมารทโฟนมากท่ีสุดในประเด็นเม่ือเกิดปญหาในการใชงานจะทําการติดตอกับธนาคารโดยตรง                       
โดยมีคาเฉล่ีย 4.66 รองลงมาคือจะใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนตอไป และจะ
แนะนําการใชบริการใหแกคนท่ีรูจักหากมีความพอใจในการใชงาน ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย  
H0 : กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของ

ลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  

H1 : กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของ
ลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
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ตาราง 8  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการรับรูปญหา 

เพศ 
ขั้นการรับรูปญหา 

มากท่ีสุด 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05                

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 9  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการคนหาขอมูล 

เพศ 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.209 ซ่ึงมากกวา 0.05                   
แสดงวากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับเพศ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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ตาราง 10  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05               
แสดงวากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนขั้นการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 11  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

เพศ 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวา 0.05                     
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 



36 
 

ตาราง 12  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามเพศกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

เพศ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05  

แสดงวากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับเพศ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 13  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการรับรูปญหา 

อาย ุ

ขั้นการรับรูปญหา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน30 ป 70 56 7 133 

 (17.50) (14.00) (1.75) (33.25) 

31 – 40 ป 73 45 2 120 

 (18.25) (11.25) (0.50) (30.00) 

41 – 50 ป 34 53 16 103 

 (8.50) (13.25) (4.00) (25.75) 

51 ปขึ้นไป 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05               
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 14  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการคนหาขอมูล 

อายุ 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน30 ป 56 31 46 133 

 (14.00) (7.75) (11.50) (33.25) 

31 – 40 ป 57 44 19 120 

 (14.25) (11.00) (4.75) (30.00) 

41 – 50 ป 28 47 28 103 

 (7.00) (11.75) (7.00) (25.75) 

51 ปข้ึนไป 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05                      
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 15  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

อายุ 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 30  ป 60 68 5 133 

 (15.00) (17.00) (1.25) (33.25) 

31 – 40 ป 86 33 1 120 

 (21.50) (8.25) (0.25) (30.00) 

41 – 50 ป 43 58 2 103 

 (10.75) (14.50) (0.50) (25.75) 

51 ปข้ึนไป 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05       
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 16  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

อายุ 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน30 ป 84 39 10 133 

 (21.00) (9.75) (2.50) (33.25) 

31 – 40 ป 63 56 1 120 

 (15.75) (14.00) (0.25) (30.00) 

41 – 50 ป 47 52 4 103 

 (11.75) (13.00) (1.00) (25.75) 

51 ปขึ้นไป 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05           
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 17  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอายุกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

อายุ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน30 ป 98 23 12 133 

 (24.50) (5.75) (3.00) (33.25) 

31 – 40 ป 80 39 1 120 

 (20.00) (9.75) (0.25) (30.00) 

41 – 50 ป 61 38 4 103 

 (15.25) (9.50) (1.00) (25.75) 

51 ปขึ้นไป 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05       

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอายุ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 18  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการรับรูปญหา 

สถานภาพ 
ขั้นการรับรูปญหา 

มากท่ีสุด 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) 

สมรสไมจดทะเบียน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู 

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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.089 ซ่ึงมากกวา 0.05           

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับสถานภาพ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 19 แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการคนหาขอมูล 

สถานภาพ 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด 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) 

สมรสไมจดทะเบียน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู 

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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05      
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

 

ตาราง 20  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             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) 

สมรสไมจดทะเบียน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู 

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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 21  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามสถานภาพกับ   
              กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

สถานภาพ 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด 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) 

สมรสไมจดทะเบียน 

/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.227 ซ่ึงมากกวา 0.05                    
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับสถานภาพ จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 22  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามสถานภาพกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน                  

ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

สถานภาพ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด 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) 

สมรสไมจดทะเบียน/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู 

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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05           
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับสถานภาพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 23  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการรับรูปญหา 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการรับรูปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05        
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 24  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการคนหาขอมูล 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05               

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนขั้นการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 25  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการประเมินทางเลือก 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.022 ซ่ึงนอยกวา 0.05            

แสดงวากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 26  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

               ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.014 ซ่ึงนอยกวา 0.05                     
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 27  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามระดับการศึกษากับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

ระดับการศึกษา 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05               
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับระดับการศึกษา จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 28  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการรับรูปญหา 

อาชีพ 
ขั้นการรับรูปญหา 

มากท่ีสุด 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) 

ธุรกิจสวนตัว 36 26 9 71 

 (9.00) (6.50) (2.25) (17.75) 

นักเรียน/นักศึกษา 32 16 - 48 

 (8.00) (4.00)  (12.00) 

รับจาง - 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05       

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 29  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการคนหาขอมูล 

อาชีพ 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด 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) 

ธุรกิจสวนตัว 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) 

รับจาง - - 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05                    

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสินข้ึนอยูกับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 30  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการประเมินทางเลือก 

อาชีพ 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากท่ีสุด 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) 

ธุรกิจสวนตัว 34 32 5 71 

 (8.50) (8.00) (1.25) (17.75) 

นักเรียน/นักศึกษา 20 28 - 48 

 (5.00) (7.00)  (12.00) 

รับจาง - 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05           
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสินข้ึนอยูกับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 31  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

              ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

อาชีพ 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด 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) 

ธุรกิจสวนตัว 32 34 5 71 

 (8.00) (8.50) (1.25) (17.75) 

นักเรียน/นักศึกษา 38 10 - 48 

 (9.50) (2.50)  (12.00) 

รับจาง - 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05        
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 32  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามอาชีพกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

อาชีพ 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด 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) 

ธุรกิจสวนตัว 42 24 5 71 

 (10.50) (6.00) (1.25) (17.75) 

นักเรียน/นักศึกษา 44 4 - 48 

 (11.00) (1.00)  (12.00) 

รับจาง 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05        
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับอาชีพ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 33  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามรายไดตอเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการ
รับรูปญหา 

รายไดตอเดือน 
ขั้นการรับรูปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 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) 

มากกวา 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.118 ซ่ึงมากกวา 0.05           

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการรับรู
ปญหาของลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับรายไดตอเดือน จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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ตาราง 34  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามรายไดตอเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการ
คนหาขอมูล 

รายไดตอเดือน 
ขั้นการคนหาขอมูล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 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) 

มากกวา 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05                        
แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนขั้นการคนหา
ขอมูลของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับรายไดตอเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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ตาราง 35  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามรายไดตอเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการ
ประเมินทางเลือก 

รายไดตอเดือน 
ขั้นการประเมินทางเลือก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 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) 

มากกวา 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05                

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมิน
ทางเลือกของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับรายไดตอเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 36  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามรายไดตอเดือนกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ขั้นการ
ตัดสินใจใชบริการ 

รายไดตอเดือน 
ขั้นการตัดสินใจใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 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) 

มากกวา 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.367 ซ่ึงมากกวา 0.05                  

แสดงวา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการตัดสินใจ
ใชบริการของลูกคาธนาคารออมสิน ไมข้ึนอยูกับรายไดตอเดือน จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
 

ตาราง 37  แสดงจํานวนและรอยละของของลูกคาธนาคารออมสิน จําแนกตามรายไดตอเดือนกับ  
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  

             ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

รายไดตอเดือน 
ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง รวม 

ไมเกิน 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) 

มากกวา 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 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.016 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วา กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนข้ันการประเมินหลัง
การซ้ือของลูกคาธนาคารออมสิน ข้ึนอยูกับรายไดตอเดือน จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
 

ตาราง 38 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ขั้นการรับรู

ปญหา 
ขั้นการคนหา

ขอมูล 

ขั้นการ
ประเมิน
ทางเลือก 

ขั้นการ
ตัดสินใจใช

บริการ 

ขั้นการ
ประเมินหลัง

การซ้ือ 

เพศ ü X ü ü ü 

อาย ุ ü ü ü ü ü 

สถานภาพ X ü ü X ü 

ระดับการศึกษา ü ü ü ü ü 

อาชีพ ü ü ü ü ü 

รายไดตอเดือน X ü ü X ü 

X ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1    üปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง
การเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟน และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง
การเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ตามลักษณะสวนบุคคล 
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินท้ังดานเงินฝากและดานสินเช่ือของธนาคารออมสิน 
ที่ใชสมารทโฟนในเขตลําปาง 1 จํานวน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติ Chi-Square (  ) 

สรุปผลการวิจัย   
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 64.00 มีอายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 33.25 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 55.00            
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.75 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
29.25 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.75   

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารท
โฟน ของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน
แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.31 เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน     
มากท่ีสุดคือ ข้ันการประเมินหลังการซ้ือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือ ข้ันการตัดสินใจใชบริการ                     
ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการรับรูปญหา และข้ันการคนหาขอมูล ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแตละดานมีดังน้ี 

ข้ันการรับรูปญหา พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบน
สมารทโฟนของลูกคาในข้ันการรับรูปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณา 
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เปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารท
โฟนมากท่ีสุดในประเด็นมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของตนเองใน
ปจจุบัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือมีความปลอดภัยในการใชบริการ และไดรับการแนะนําการใช
บริการจากพนักงานธนาคาร ตามลําดับ 

 ข้ันการคนหาขอมูล พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบน
สมารทโฟนของลูกคาในข้ันการคนหาขอมูลในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.99 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารท
โฟนมากในประเด็นการไดสอบถามขอมูลจากพนักงานของธนาคาร โดยมีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ                 
กอนใชบริการมีการทดลองการใชจริงดวยตนเอง และมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน เว็บไซตของ
ธนาคาร ส่ืออินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

 ข้ันการประเมินทางเลือก พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ัน
บนสมารทโฟนของลูกคาในข้ันการประเมินทางเลือกในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.37               
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบน
สมารทโฟนมากท่ีสุดในประเด็นมีความสะดวกในการใชงาน (ใชงานงาย) โดยมีคาเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ 
มีระบบการเช่ือมตอสงขอมูลและมีความปลอดภัยสูง และรูปแบบลักษณะของการใชงานมีความทันสมัย 
ตามลําดับ 

 ข้ันการตัดสินใจใชบริการ พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ัน
บนสมารทโฟนของลูกคาในข้ันการตัดสินใจใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.41                  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบน
สมารทโฟนมากท่ีสุดในประเด็นตัดสินใจใชบริการเพราะสามารถใชงานไดในทุกท่ีทุกเวลาโดยมีคาเฉล่ีย 
4.72 รองลงมาคือมีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองตัดสินใจใชบริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดคาใชจายและตัดสินใจใชบริการเพราะมีความปลอดภัยในการใชบริการ ตามลําดับ 

 ข้ันการประเมินหลังการซ้ือ พบวา ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน
แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคาในข้ันการประเมินหลังการซ้ือในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด                     
โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลูกคามีระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงิน
ผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนมากท่ีสุดในประเด็นเม่ือเกิดปญหาในการใชงานจะทําการติดตอกับ
ธนาคารโดยตรง โดยมีคาเฉล่ีย 4.66 รองลงมาคือจะใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารท                
โฟนตอไป และจะแนะนําการใชบริการใหแกคนท่ีรูจักหากมีความพอใจในการใชงาน ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4  ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบน
สมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินข้ึนอยูกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล พบวา  

   กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนในข้ันการ
รับรูปญหา ข้ันการคนหาขอมูล ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการตัดสินใจใชบริการ และข้ันการประเมิน
หลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสินข้ึนอยูกับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว 

   กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนในข้ันการ
รับรูปญหา ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการตัดสินใจใชบริการ และข้ันการประเมินหลังการซ้ือของลูกคา
ธนาคารออมสินข้ึนอยูกับเพศ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

   กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนในข้ันการ
คนหาขอมูล ข้ันการประเมินทางเลือก และข้ันการประเมินหลังการซ้ือของลูกคาธนาคารออมสินข้ึนอยูกับ
สถานภาพ และรายไดตอเดือน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี  
 การอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือของ Kotler and Keller 

(2006) ระบุวากระบวนการตัดสินใจในการซ้ือประกอบดวยกระบวบการตางๆ 5 ข้ันตอน ไดแก การรับรู
ปญหา การหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 ข้ันการรับรูปญหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับมากท่ีสุด
เก่ียวกับเร่ืองมีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของตนเองในปจจุบัน                 
มีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับมีความปลอดภัยในการใชบริการ ไดรับการแนะนําของพนักงาน
ธนาคาร การสงเสริมการตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย โปรโมช่ัน ทําใหเกิดความตองการใชงาน 
ชอบใชเทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม หรือตองการใชงานตามเพื่อน และพบเห็นโฆษณาของธนาคาร
ผานส่ือตางๆ เชน อินเตอรเน็ต  โทรทัศน ตามลําดับ สอดคลองกับ Philip Kotler และ Kevin Keller 

(2006) ท่ีกลาววากระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึนเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือความตองการโดยความตองการ
น้ันอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน 2 ส่ิง ไดแก ส่ิงกระตุนจากภายในตัวของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานตางๆ อันไดแก ความหิว ความกระหายหรือความตองการทางปจจัย 4 เปนตน แตในสวน
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ของส่ิงกระตุนภายนอกน้ันจะเกิดข้ึนจากการไดรับการกระตุนจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัว ที่กระตุนให
ผูบริโภคเกิดความตองการท่ีนอกเหนือจากปจจัยข้ันพื้นฐานตางๆ เชน การเห็น การดูโฆษณาท้ังทาง
โทรทัศนหรือส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  
 ข้ันการคนหาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับการได
สอบถามขอมูลจากพนักงานของธนาคาร กอนใชบริการมีการทดลองการใชจริงดวยตนเอง มีการหาขอมูล
จากแหลงตางๆ เชน เว็บไซตของธนาคาร ส่ืออินเตอรเน็ต และมีการสอบถามบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคคลอ่ืนท่ีรูจักเพื่อตัดสินใจ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006)                     
ที่กลาววา เม่ือความตองการของลูกคาถูกกระตุนจากนักการตลาดในระดับท่ีมากพอ ก็จะทําใหเกิดความ
พยายามในการคนหาขอมูลของส่ิงเหลาน้ันเพื่อท่ีจะสนองตอบความตองการท่ีถูกกระตุนน้ัน เรียกความ
ตองการในระดับน้ีวา “ความต้ังใจท่ีจะคนหา (Heightened Attention)” โดยผูถูกกระตุนจะยอมรับหรือ
พยายามรับรูขอมูลเก่ียวกับตัวสินคาหรือบริการน้ันมากข้ึน  
 ข้ันการประเมินทางเลือก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงิน
ผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับเร่ืองมีความสะดวกในการใชงาน (ใชงานงาย) 
มีระบบการเช่ือมตอสงขอมูลและมีความปลอดภัยสูง รูปแบบ ลักษณะของการใชงานมีความทันสมัย              
มีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองระบบปฏิบัติการท่ีใชมีความนาเช่ือถือ การโฆษณาผานส่ือ เชน 

วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ และไดรับคําแนะนําจากบุคคลเพื่อน/คนรูจัก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Philip 

Kotler และ Kevin Keller (2006) ท่ีกลาววา ภายหลังจากท่ีผูบริโภคไดรับขอมูลตางๆ เก่ียวกับสินคามา
พอสมควรแกการตัดสินใจแลว ผูบริโภคก็จะเร่ิมประเมินทางเลือกโดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี ข้ันแรกผูบริโภค
จะพยายามท่ีจะสนองความตองการ ข้ันท่ีสองผูบริโภคจะมองหาประโยชนท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการ
น้ันๆ ข้ันสุดทายผูบริโภคพิจาณาสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะท่ีใกลเคียงกันแลวเปรียบเทียบโดยพิจารณา
ถึงการสนองตอบความตองการท่ีมีอยูไดดีท่ีสุด  
 ข้ันการตัดสินใจใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
เร่ืองตัดสินใจใชบริการเพราะสามารถใชงานไดในทุกท่ีทุกเวลา มีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับเร่ือง
ตัดสินใจใชบริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ตัดสินใจใชบริการเพราะมีความ
ปลอดภัยในการใชบริการ พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใชงาน ตนเองและครอบครัวมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใชบริการ และเพื่อน/กลุมท่ีทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลอง
กับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ท่ีกลาววา ภายหลังจากผูบริโภคไดประเมินคุณคาของ
สินคาแลว ผูบริโภคจะทําการเลือกสินคาพรอมบริการท่ีคุมคาและตรงกับความตองการมากท่ีสุด                    
แตอยางไรก็ตามผูบริโภคอาจพิจารณาถึงองคประกอบในการตัดสินใจซ้ืออันประกอบดวย  ตราสินคา 
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(Brand) ผูขาย (Dealer) ปริมาณ (Quantity) ชวงเวลา (Timing) และระบบการชําระคาสินคา 

(Payment Method)  

 ข้ันการประเมินหลังการซ้ือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
เร่ืองเม่ือเกิดปญหาในการใชงานจะทําการติดตอกับธนาคารโดยตรง มีการตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับ
เร่ืองจะใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน ตอไป และจะแนะนําการใชบริการใหแก                     
คนที่รูจักหากมีความพอใจในการใชงาน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Philip Kotler และ Kevin Keller 

(2006) ท่ีกลาววา ภายหลังจากผูบริโภคไดซ้ือสินคาพรอมบริการไปและไดบริโภคผลิตภัณฑหรือใชบริการ
เหลาน้ันแลว นักการตลาดตองทราบใหไดถึงความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑน้ันๆ เน่ืองจาก
หากผูบริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการก็จะตัดสินใจซ้ือซํ้าอีก  
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. จากผลการศึกษาพบวาผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบน
สมารทโฟน เน่ืองมาจากมีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของตนเอง            
ในปจจุบัน มีความสะดวกในการใชงาน (ใชงานงาย) มีระบบการเช่ือมตอสงขอมูลและมีความปลอดภัยสูง 
รูปแบบลักษณะของการใชงานมีความทันสมัย และเพราะสามารถใชงานไดในทุกท่ีทุกเวลา ดังน้ันทาง
ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการใชงานใหมีความหลากหลาย สามารถใชงาน
ไดงายสําหรับลูกคาทุกเพศทุกวัย และสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใชงานของลูกคาใหมากท่ีสุด  
 2. การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาถึงปญหาในการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ัน
บนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 เพื่อทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
บริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟน และสามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการทางการเงินผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟนของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถาม  
การตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน 

ของลูกคาธนาคารออมสิน เขตลําปาง 1 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคล  
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย üลง ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด  

1. เพศ    

 ชาย  หญิง  
 

2. อายุ  
 ไมเกิน 30 ป     31 – 40 ป 

 41 - 50 ป     51 ปข้ึนไป   
 

3. สถานภาพ    

  โสด     สมรส   

  สมรสแตไมไดจดทะเบียน   หมาย / หยา/แยกกันอยู 
 
4.  ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.   อนุปริญญา/ปวส.  

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
 

5. อาชีพ 
    ขาราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน  
    ธุรกิจสวนตัว     นักเรียน / นักศึกษา   รับจาง 
    อื่นๆ   (โปรดระบุอาชีพ)................................................. 
 
6. รายไดตอเดือน  

  ไมเกิน 10,000 บาท   10,001–15,000 บาท   15,001–20,000 บาท  
  21,001 – 25,000 บาท   25,001–30,000 บาท   มากกวา 30,000 บาท 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน  
 ของลูกคาธนาคารออมสินเขตลําปาง 1 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมายถูก ü ลงในชองวางท่ีตรงกับการตัดสินใจของทานมากท่ีสุด 
 

กระบวนการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ขั้นการรับรูปญหา      

1. ทานพบเห็นโฆษณาของธนาคารผานสื่อตางๆ  

เชน อินเตอรเน็ต  โทรทัศน 

     

2. ทานไดรับการแนะนําของพนักงานธนาคาร      

3. ทานชอบใชเทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม                
หรือตองการใชงานตามเพ่ือน 

     

4. มีความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรม
การใชงานของตนเองในปจจุบัน 

     

5. การสงเสริมการตลาด การโฆษณา การสงเสริม            
การขาย โปรโมช่ัน ทําใหทานเกิดความตองการใชงาน 

     

6. มีความปลอดภัยในการใชบริการ      

ขั้นการคนหาขอมูล      

1. ทานมีการสอบถามบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคคลอ่ืนท่ีรูจักเพ่ือตัดสินใจ 

     

2. ทานไดสอบถามขอมูลจากพนักงานของธนาคาร      

3. ทานมีการหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน เว็บไซต
ของธนาคาร ส่ืออินเตอรเน็ต 

     

4. กอนใชบริการมีการทดลองการใชจริงดวยตนเอง      

 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 

 

กระบวนการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ขั้นการประเมินทางเลือก      

1. ระบบปฏิบัติการท่ีใชมีความนาเช่ือถือ      

2. มีความสะดวกในการใชงาน (ใชงานงาย)      

3. รูปแบบ ลักษณะของการใชงานมีความทันสมัย      

4. มีระบบการเชื่อมตอสงขอมูล                                    
และมีความปลอดภัยสูง 

     

5. การโฆษณาผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ      

6. ไดรับคําแนะนําจากบุคคลเพ่ือน/คนรูจัก      

ขั้นการตัดสินใจใชบริการ      

7. ตนเองและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ               
ใชบริการ 

     

8. เพ่ือน/กลุมท่ีทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจ               
ใชบริการ 

     

9. ตัดสินใจใชบริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดคาใชจาย 

     

10. ตัดสินใจใชบริการเพราะสามารถใชงานได                    
ในทุกท่ีทุกเวลา 

     

11. พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใชงาน      

12. ตัดสินใจใชบริการเพราะมีความปลอดภัย                    
ในการใชบริการ 

     

ขั้นการประเมินหลังการซ้ือ      

13. ทานจะใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคช่ัน               
บนสมารทโฟนตอไป  

 

 

    

14. ทานจะแนะนําการใชบริการใหแกคนท่ีรูจัก                 
หากมีความพอใจในการใชงาน 

     

15. เม่ือเกิดปญหาในการใชงานทาน                               
จะทําการติดตอกับธนาคารโดยตรง 

     

 


