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ปัจจัยทีมีผลต่ อความตังใจใช้ แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในกลุ่มผู้สูงอายุในช่ วง
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ABSTRACT – The purpose of this research was to determine the factors that affect to elderly's
intention to use financial services application during the COVID-19 pandemic. In this regard, 400
questionnaires collected from elders, who have experience with financial services application,
were analyzed. The descriptive statistics used in this research were employed to summarize the
characteristics of the sample and included frequency and percentages. The data were analyzed
through Structural Equation Model to test the hypotheses and derive model fit. The model
showed a goodness-of-fit with P-value = 0.087, 2/df = 1.142, RMSEA = 0.019, CFI = 0.997 and
TLI = 0.994. According to analysis results, the relative advantage, the compatibility, and the
Trialability have a positive influence on the perceived usefulness and also have an indirect affect
to elderly's intention to use financial services application through the perceived usefulness. The
results also show the complexity and the observability have a positive influence on the perceived
ease of use and also have an indirect affect to elderly's intention to use financial services
application through the perceived ease.
KEYWORDS: Financial Service Application, Elderly Adults, Technology Acceptance Model, Diffusion of
innovation theory, COVID-19

บทคัดย่ อ -- การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิพลต่อความตังใจใช้ แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในกลุ่ม
ผู้สูงอายุในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้สูงอายุทีได้มีการใช้ งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิง
พรรณนาได้ นํามาใช้ เพือสรุปลักษณะของประชากร ประกอบด้ วยค่าความถี และ ค่าร้ อยละ เมือนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ ด้วย
โมเดลสมการโครงสร้ าง เพือทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสม
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ของด้ วยค่า P-value = 0.087, 2/df = 1.142, RMSEA = 0.019, CFI = 0.997 และ TLI = 0.994 ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะประโยชน์ เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะทีเข้ ากันได้ และคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ ได้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
รับรู้ประโยชน์ ทีเกิดจากการใช้ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่ อความตังใจในการใช้ งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ของผู้สูงอายุผ่านการรับรู้ประโยชน์ ทีเกิดจากการใช้ ผลการศึกษายังพบว่าคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้ อน และคุณลักษณะ
สามารถสังเกตมีอิทธิพลเชิงบวกต่ อการรับรู้ถึงความง่ ายในการใช้ งาน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้ งาน
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ของผู้สูงอายุผ่านการรับรู้ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
คําสําคัญ: แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน, ผูส้ ูงอายุ, ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี, ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม,
โควิด-19
ธุรกรรมทางการเงิน อาจไม่ตรงกับความต้องการของตัวเอง และ
ทีสําคัญคือความกลัว ทังในความยุง่ ยากในการเรี ยนรู้ และใช้งาน
ความเสียงในด้านการรักษาความปลอดภัย และความกลัวทีจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้เทคโนโลยี [1], [2], [3]
ในขณะที ฐานลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม ที จะ
กลายเป็ นลู ก ค้า กลุ่ ม ใหญ่ ข องธนาคารพาณิ ช ย์ และสถาบัน
การเงิ น เนื องจากโครงสร้ า งประชากรของประเทศ ที มี ก าร
เปลี ยนแปลงไปสู่ สั งคมที มี ค นวัย ทํางานลดลง และมี ผู้สู ง วัย
จํานวนมากขึน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทังในแง่ของสัดส่ วน
ฐานลูกค้า ความต้องการ และความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ จึงเป็ น
ความท้าทายของสถาบันการเงินทีจะต้องการปรับรู ปแบบการ
ให้บ ริ การ ตลอดจนการสร้ างโมเดลธุ ร กิ จใหม่ ๆ ให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของกลุ่มลูกค้าผูส้ ู งอายุ การ
ทําความเข้าใจในพฤติก รรมด้านธุ รกรรมการเงิน ของผูส้ ู งอายุ
และการศึกษาอุปสรรคทีทําให้ผูส้ ูงอายุเกิดความกังวลในการทํา
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ในรู ป แบบออนไลน์ จึ งเป็ นสิ งที สํา คัญ
จําเป็ น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโค
วิด-19 ทีทําให้สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตทีเปลียนไป และอาจมี
ผลทําให้พฤติกรรมของผูส้ ู งอายุตอ้ งปรับเปลียนตาม กล่าวคือ
อาจจะมีความสนใจในการทําธุรกรรมรู ปแบบออนไลน์เพิมขึน
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี (1) เพือศึกษา
ปั จจัยด้านการเผยแพร่ นวัตกรรมทีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน ( ) เพือศึกษาปั จจัยด้านการเผยแพร่ นวัตกรรมทีมีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงินออนไลน์ของผูส้ ูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด

1. บทนํา
ปัจจุบนั การทําธุรกรรมทางการเงินเป็ นสิ งทีเข้ามามีบทบาท
เกียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็ น
การโอนเงินจากบัญชีธนาคารหนึงไปอีกธนาคารหนึง การจ่าย
บิลค่าสิ นค้าและบริ การ การชําระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ซือ ขาย
หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน เป็ นต้น และด้วยปัจจุบนั ระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ทีมีการพัฒนาให้ผใู้ ช้เข้าถึง
ได้ง่ายขึนด้วยอุปกรณ์พกพาเคลือนที ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต เป็ นต้น บวกกับการทีธนาคารสถาบันการเงินต่าง ๆ มี
การสร้างแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Financial Services
Application) เพือทําธุรกรรมได้ตลอดเวลา ชัวโมง ในทุก
สถานที ไม่ตอ้ งเดินทางไปดําเนินการทีสาขาเหมือนแต่ก่อน และ
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19
ทําให้การ
ออกไปทําธุรกรรมทีสาขาของธนาคารเป็ นเรื องทียากขึน จาก
การทีมีผใู ้ ช้บริ การทีสาขาเป็ นจํานวนมาก ซึงอาจมีความเสี ยงที
เชือจะแพร่ กระจายในที ๆ มีผคู ้ นอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แอปพลิเค
ชันธุรกรรมทางการเงินสามารถช่วยประหยัดเวลา
ไม่ตอ้ ง
ออกไปทําธุรกรรมทีสาขาทีจะเพิมความเสี ยงให้แก่ตนเอง อีกทัง
ยังเพิมความสามารถของแอปพลิเคชัน
ให้อาํ นวยความ
สะดวกสบายให้กบั ลูกค้ามากขึน ตอบไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตของ
ผูใ้ ช้งานทีหลากหลายในยุคปัจจุบนั เช่น การแนะนําร้านอาหาร
การบริ จาคเพือการกุศล ซือบัตรชมภาพยนตร์ การติดตามดูความ
เคลือนไหวของเงินฝาก บัตรเครดิต กองทุน สินเชือ การลงทุน
การจองซือหุ้น เป็ นต้น แต่เนืองด้วยผูใ้ ช้งานมีทุกเพศ ทุกวัย ซึง
ผูส้ ูงอายุเป็ นวัยทีชอบการใช้ในรู ปแบบเดิม
ไม่ชอบทีจะ
ปรับเปลียนการใช้ชีวิตหรื อเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึงผูส้ ูงอายุ
ส่วนใหญ่มกั คิดว่า
ประโยชน์ทีได้จากการใช้แอปพลิเคชัน
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ของเชือโควิด- ทังนีเพือนําผลทีได้มากําหนดแนวทางส่งเสริ ม
ให้ผูส้ ูงอายุหนั มาทําธุรกรรมทางออนไลน์มากขึน

Banking) หมายถึงบริ การทีลูกค้าสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน
บนอุปกรณ์เคลือนที [7] เช่น สมาร์ตโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต
(Tablet) ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ของ
ธนาคารทีได้ติดตังบนโทรศัพท์มือถือ เชือมต่อระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตไปสู่บริ การการธนาคารเคลือนที ทีธนาคารเปิ ด
ให้บริ การผ่านระบบเครื อข่ายของโทรศัพท์เคลือนที ได้แก่ระบบ
GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data
Rate for Global Evolution), 4G, 5G หรื อผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless LAN) เป็ นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับทฤษฎีการแพร่ กระจาย
นวัตกรรม พบว่านิยามของ “นวัตกรรม” คือ การนําวิธีการใหม่ ๆ
มาปฏิบตั ิหลังจากได้ผา่ นการทดลองหรื อ ได้รับการพัฒนาแล้ว
โดยมีขนตอน
ั
ดังนี ขันการคิดค้น (Innovation) ขันการพัฒนา
(Development) และขันนําไปปฏิบตั ิจริ ง ซึงทําให้เกิดความ
แตกต่างจากการปฏิบตั ิเดิม ๆ ทีเคยปฏิบตั ิมา [ ]
โดยความหมายของ การแพร่ กระจาย (Diffusion) คือ
กระบวนการซึงของนวัตกรรมถูกสื อสารผ่านช่องทางใน
ช่วงเวลาหนึงระหว่างสมาชิกต่าง ๆ ทีอยูใ่ นระบบสังคม [ ]
ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation
Theory: DOI) เป็ นทฤษฎีพนฐานทางสั
ื
งคมวิทยา กล่าวคือ เป็ น
กระบวนการที
นวัตกรรมได้มีการแพร่ กระจายจากแหล่ง
ประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยผ่านสือทางใดทางหนึงไปสู่สังคมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ซึงอาจมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม [ ]
จากทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมของ Roger [10] ซึง
คุณลักษณะทีมีผลต่อการยอมรับของธนาคารดิจิทลั มีทงหมด
ั
5
ประการ ดังนี (1) คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ
(Relative Advantage: RA) ความหมายคือ เมือเกิดการรับรู ้ว่า
นวัตกรรมดีกว่ามีประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบตั ิเดิม ๆ เช่น สะดวก
กว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนทีดีกว่าอืน ๆ เป็ นต้น หรื อหาก
เห็นว่าได้รับประโยชน์มากกว่าเสี ยประโยชน์ ก็จะทําให้เกิดการ
ยอมรับในนวัตกรรม หรื อมีแนวโน้มในการยอมรับมากขึน (2)
คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (Compatibility: CPT) ความหมายคือ การ
ทีผูร้ ับนวัตกรรมรู้สึกหรื อคิดว่าเข้ากันได้หรื อไปด้วยกันได้กบั
ค่านิยมทีเป็ นอยู่เดิม ถ้านวัตกรรมใดมีลกั ษณะสอดคล้องกับ
ความคิดเดิม ๆ ก็จะทําให้การยอมรับมีแนวโน้มสูงขึน จาก
ประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความต้องการของผูร้ ับความคิด
ใหม่ๆ การเข้ากันได้ของนวัตกรรมกับสิ งต่าง ๆ ทําให้ผยู ้ อมรับ
รู้สึกมันใจและไม่ตอ้ งเสี ยงภัยมาก
ทําให้เกิดความรู ้สึกทีมี

2. แนวคิด
องค์การอนามัยโลก [ ] กําหนดเกณฑ์อายุตามสภาพของการมี
อายุเพิมขึน โดยแบ่งเป็ น ช่วงที 1 ผูส้ ูงอายุ (Elderly) มีอายุ
ระหว่าง 60-74 ปี ช่วงที 2 คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75-90 ปี
ช่วงที 3 คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปี ขึนไป สําหรับ
ผูส้ ูงอายุในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้กาํ หนดนิยามผูม้ ีอายุ 60 ปี ขึนไปให้เป็ น
ผูเ้ กษียณจากการทํางาน ในความรู ้สึกของคนทัวไปผูส้ ูงอายุมกั
ถูกมองว่า อยูใ่ นภาวะทีร่ างกายเกิดการเปลียนแปลงไปทางเสือม
ถอยมากขึน มีโรคประจําตัว อ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มี
รายได้ เป็ นภาระของภาครัฐทีต้องจัดหาสวัสดิการ และญาติ ผู้
ใกล้ชิดทีต้องคอยดูแล ในเรื องการใช้ชีวิตประจําวัน อย่างไรก็
ตามในเรื องการทําธุรกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านธุรกรรม
ด้านการเงิน เป็ นสิ งทีผูส้ ูงอายุยงั คงต้องดําเนินการอยูต่ ลอดเวลา
ไม่สามารถหลีกเลียงได้ แม้จะอยู่ในวัยทีพ้นจากทํางานประจํา
แล้วก็ตาม ในประเทศทีพัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปจะมี
ผูส้ ูงอายุเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ทีมีการใช้จ่ายเงินจํานวนมาก
และมีส่วนสําคัญทีในการขับเคลือนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้
จ่ายในเรื องค่าบริ การทางการแพทย์ และการพักผ่อนหย่อนใจ
เนืองจากปัญหาสุขภาพ และการทีมีเวลาว่างมากกว่าคนในวัย
ทํางาน [5] ทังนีผูส้ ูงอายุเหล่านีอาจต้องมีการปรับตัว ให้เข้ากับ
ยุคปัจจุบนั ทีการทําธุรกรรมทางการเงินเน้นไปในทางออนไลน์
มากขึน
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) เป็ นระบบการ
ให้บริ การทางการเงินออนไลน์ (Online Financial Services) ของ
สถาบันการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตในการให้บริ การลูกค้า [6] เช่น การฝากเงิน การถอน
เงิน การโอนเงิน หรื อการสอบถาม แจ้งยอดทางการเงิน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในเรื องการทําธุรกรรมทีรวดเร็ ว
สะดวกสบาย ใช้งานได้ในทุกสถานที ทุกเวลา และประหยัด
ทรัพยากร ผ่านช่องทางการให้บริ การหลักสองรู ปแบบ ได้แก่ (1)
การธนาคารอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หมายถึงบริ การที
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเว็บแอปพลิเคชันของ
ธนาคารบนอุปกรณ์ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก
ทีมีการเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต (2) การธนาคารโมบาย (Mobile
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ความหมายมากขึน (3) คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน
(Complexity: CPC) ความหมายคือ หากนวัตกรรมมีความ
สลับซับซ้อน ยุง่ ยากต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้งานใน
เชิงเปรี ยบเทียบ ก็จะทําให้เกิดการยอมรับน้อยลง ผูท้ ีนํา
นวัตกรรมเหล่านันมาใช้เมือมีความยุง่ ยากก็จะทําให้เกิดการ
ต่อต้าน จะเห็นว่าปัจจัยความยุง่ ยากซับซ้อนนีมีความสัมพันธ์
ผกผันกับกับอัตราการยอมรับ ถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมาก
อัตราการยอมรับจะลดลง ตรงกันข้ามหากนวัตกรรมมีความ
ซับซ้อนน้อยอัตราการยอมรับก็จะเพิมขึน ดังนันในการออกแบบ
ฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์
จึงควรเน้นความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้
(User-friendly) เพือให้ประสบความสําเร็จในการยอมรับการใช้
งาน [11] (4) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability: TA)
ความหมายคือ การนําเอานวัตกรรมส่วนย่อย ๆ ไปทดลองใช้โดย
ใช้ระยะเวลาไม่มากนัก เมือประสบความสําเร็จตามทีต้องการก็
จะทําให้เกิดการยอมรับมากขึนในนวัตกรรมนัน ๆ และหากเพิม
การสร้างหรื อนําเสนอในรู ปแบบใหม่ (Reinvent) ก็จะสามารถ
ทําให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วมากขึน
[12]
(5)
คุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้ (Observability: OB) ความหมายคือ
ระดับของการสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนจากนวัตกรรม นันคือยิงทํา
ให้สามารถมองเห็นผลจากนวัตกรรมจากบุคคลอืนได้มากเท่าไร
ก็จะทําให้เกิดการยอมรับมากขึนเท่านัน ดังนันการมีตน้ แบบทีดี
(Role Model) การสังเกตได้จากคนรอบข้าง (Peer Observation)
จึงเป็ นปัจจัยจูงใจหลัก
ทีสร้างให้เกิดการยอมรับและ
แพร่ กระจายเทคโนโลยี
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว ผูว้ ิจยั
มองว่าคุณลักษณะทัง ประการ น่าจะส่งผลต่อความตังใจใน
การใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผูส้ ูงอายุ โดยที
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ คุณลักษณะทีเข้ากันได้
และ คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
รับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ และนําไปสู่ความตังใจในการ
ใช้งาน ส่วนคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และ คุณลักษณะที
สังเกตเห็นได้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ความง่ายในการใช้
งาน และนําไปสู่ความตังใจในการใช้งาน
จากการศึกษาเกียวกับทีมาของ
ตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็ น
ทฤษฎีทีคิดค้นโดย Davis, Bagozzi และ Warshaw [13] TAM
เป็ นโมเดลทีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผล
(Theory of Reasoned Action: TRA) ทีเสนอโดย Fishbein และ

Ajzen [14] ตามแนวคิดทีว่า มนุษย์โดยปกติแล้วเป็ นผูม้ ีเหตุผล
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลจึงไม่ได้เกิดขึน
โดยขาดการ
พิจารณามาก่อน ดังนันการทีบุคคลจะมีหรื อไม่มีพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึงนัน จะเกิดจากความตังใจและมีเหตุผล
สําหรับแนวคิดของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี หรื อ
TAM เกิดจากการนําทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผล มาผนวกกับ
แนวคิดพืนฐานการยอมรับเทคโนโลยี
ซึงเป็ นวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาเอกของ Davis [15] เพือสร้างเป็ นตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ทีใช้สาํ หรับอธิบายพฤติกรรมของผูใ้ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประเมินระดับของการรับรู ้ของผูใ้ ช้ทีมีต่อ
ระบบ โดย TAM จะเน้นการศึกษาเกียวกับ ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผล
ต่อการยอมรับหรื อการตัดสิ นใจทีจะใช้เทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมใหม่
ปั จจัยหลักทีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมของผูใ้ ช้ประกอบด้วย “การรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน” (Perceived Ease of Use: PE) และ “การ
รับรู้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้” (Perceived Usefulness: PU)
ซึงผูว้ ิจยั เห็นว่า ปัจจัยหลักทังสองส่งผลต่อความตังใจในการใช้
เทคโนโลยี (Intention to Use: IU) ของผูส้ ูงอายุ ดังนันหาก
ผูส้ ูงอายุสามารถรับรู ้ได้ว่าแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน มี
ประโยชน์ต่อตัวเอง
และการใช้งานไม่ได้ยงุ่ ยากเกิน
ความสามารถ ก็น่าจะเกิดการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินทีมากขึน
จากการทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง
สามารถกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดังแสดงในรู ปที
1

รู ปที 1. กรอบแนวความคิดงานวิจัย
สมมติฐานที 1 (H1) : คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ
(RA) มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
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แล้วจึงนํามาวัดค่าความเทียง (Stability) กับกลุ่มตัวอย่างทีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีต้องการจะเก็บข้อมูลจํานวน
30 ชุด ได้ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) เท่ากับ . ถือได้ว่าแบบสอบถามทีใช้มี
ความน่าเชือถือได้
สถิติทีใช้สาํ หรับงานวิจยั นีประกอบด้วย ( ) สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) และ ค่าร้อยละ
(Percentage) ( ) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็ น
พืนฐานในการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์อิทธิพลของตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรคันกลาง (Mediator) ในการ
ทดสอบสมมติฐานจะทําการทดสอบทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอาศัยโปรแกรม
สําเร็จรู ป AMOS ซึงเป็ นโปรแกรมทีให้ความแม่นยําสูงในการ
พิสูจน์ขอ้ สมมติฐานของงานวิจยั
และอธิบายระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร

สมมติฐานที 2 (H2) : คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
สมมติฐานที 3 (H3) : คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (TA) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
สมมติฐานที 4 (H4) : คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน (CPC) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PE)
สมมติฐานที 5 (H5) : คุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้ (OB) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PE)
สมมติฐานที 6 (H6) : คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ
(RA) มีอิทธิพลกับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการ
รับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
สมมติฐานที 7 (H7) : คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) มีอิทธิพล
กับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ประโยชน์
ทีเกิดจากการใช้ (PU)
สมมติฐานที 8 (H8) : คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (TA) มี
อิทธิพลกับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้
ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
สมมติฐานที 9 (H9) : คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน (CPC) มี
อิทธิพลกับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน (PE)
สมมติฐานที 10 (H10) : คุณลักษณะทีสามารถสังเกตได้ (OB) มี
อิทธิพลกับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน (PE)
งานวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในช่วงระหว่างมิถุนายน-กรกฎาคม
ประชากรคือ
กลุ่มผูส้ ูงอายุ ทีมีอายุ
ปี ขึนไป และเคยใช้แอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงิน ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม G*Power ในการคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดค่าเพาเวอร์ ( -β) เท่ากับ .
ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ . จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ ตัวแปร
ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ . ผลทีได้คือขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
ตัวอย่าง ซึงผูว้ ิจยั ได้ปรับจํานวน
ขนาดตัวอย่างแบบสอบถามเพิมเติมเป็ น ตัวอย่าง
การวัดคุณภาพเครื องมือแบบสอบถาม ทําโดยการวัดความ
เทียงตรง (Valid) โดยนําไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ท่าน แล้วนํามา
พิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
หรื อเนือหาด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruent) พบว่าทุกข้อมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทียอมรับได้

3. ผลการทดลองและคําอธิบายรายละเอียด
เมือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโมเดลสมการโครงสร้างเพือ
ทดสอบสมมติฐาน
และหาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า P-value =
0.087, 2/df = 1.142, RMSEA = 0.019, CFI = . และ TLI =
. ดังแสดงในรู ปที 2 ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ภายในโมเดลแสดงในตารางที 1

รู ปที 2. สัมประสิ ทธิเส้ นทางมาตรฐานของโมเดล
ภาพรวมลักษณะสําคัญของตัวอย่างดังแสดงในรู ปที
3
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน
คนคิดเป็ นร้อย
ละ . มีตวั อย่างทีอยูใ่ นช่วงผูส้ ูงอายุ (Elderly) ระหว่าง ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุอยูใ่ นช่วงคนชรา
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(Old) ระหว่าง - ปี จํานวน คนคิดเป็ นร้อยละ . มี
ความถีในการใช้งานแอปพลิเคชัน ครังต่อสัปดาห์คิดเป็ นร้อย
ละ
และมีการใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของ
ธนาคารกรุ งไทย สูงทีสุดคิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาเป็ นแอป
พลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ KPlus ของ
ธนาคารกสิ กรไทย คิดเป็ นร้อยละ . และ . ตามลําดับ

ตารางที 1. ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลเชิ งสาเหตุภายในโมเดล
ตัว
แปร
ตาม

อิทธิพล

PU

ทางตรง

RA

ทางอ้อม
PE

ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง

IU

ตัวแปรต้ น

ทางอ้อม

CPT

TA

CPC

OB

PU

PE

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.966 0.682 1.243
***
*
***
-

-

-

-0.478 1.110 *
***
- 0.821 0.091
***
*
-0.793 0.560 1.021 -0.043 0.101 *** *** *** ***
***

หมายเหตุ *p≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001
จากตารางที สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากสมมติฐานของการวิจยั ได้ดงั แสดงในตารางที
ตารางที 2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานงานวิจัย

ค่า
อิทธิพล
0.966

H1: คุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรี ยบเทียบ (RA) มีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
H2: คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) มี
0.682
อิทธิพลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิด
จากการใช้ (PU)
H3: คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้
1.243
(TA) มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์
ทีเกิดจากการใช้ (PU)
H4: คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน
-0.478
(CPC) มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน (PE)
H : คุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้ (OB) มี 1.110
อิทธิพลต่อการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้
งาน (PE)
H : คุณลักษณะประโยชน์เชิง
-0.793
เปรี ยบเทียบ (RA) มีอิทธิพลกับความ
ตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการ
รับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
H : คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) มี
0.560
อิทธิพลกับความตังใจในการใช้
เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ประโยชน์
ทีเกิดจากการใช้ (PU)
H8: คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้
1.021
(TA) มีอิทธิพลกับความตังใจในการใช้

รูปที . ภาพรวมลักษณะสําคัญของตัวอย่าง
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ค่า P
< 0.0001

ผลการ
ทดสอบ
ยอมรับ

0.043

ยอมรับ

< 0.0001

ยอมรับ

0.039

ยอมรับ

< 0.0001

ยอมรับ

< 0.0001

ยอมรับ

< 0.0001

ยอมรับ

< 0.0001

ยอมรับ
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สมมติฐานงานวิจัย
เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ประโยชน์
ทีเกิดจากการใช้ (PU)
H9: คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน
(CPC) มีอิทธิพลกับความตังใจในการใช้
เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (PE)
H : คุณลักษณะทีสามารถสังเกตได้
(OB) มีอิทธิพลกับความตังใจในการใช้
เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (PE)

ค่า
อิทธิพล

ค่า P

ผลการ
ทดสอบ

-0.043

< 0.0001

ยอมรับ

0.101

< 0.0001

ยอมรับ

เอทีเอ็ม
ก็อาจจะเป็ นเรื องยากลําบากสําหรับผูส้ ูงอายุทีมี
กล้ามเนือทีอ่อนแรง [16]
สําหรับปัจจัยคุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) พบว่ามีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU) ซึงมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Roger [10] จากผลการวิจยั จะ
เห็นได้ว่า หากผูส้ ูงอายุสามารถรู ้สึกได้ว่าการใช้แอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินเข้ากันได้
หรื อไปด้วยกันได้กบั การใช้
ชีวิตประจําวันทีเป็ นอยูเ่ ดิม ไม่ต่างไปจากการไปทําธุรกรรม
ทางการเงินด้วยตนเองทีสาขา โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือโควิด-19 เช่นนี ก็จะมีส่วนช่วยให้ผสู ้ ูงอายุรับรู ้ถึง
ประโยชน์ของการใช้ทีมากขึน สถาบันการเงินควรมีนโยบาย
สร้างความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินกับ
รู ปแบบการใช้ชีวิตของผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะในการใช้งานของ
ผูส้ ูงอายุทีมักมีปัญหาด้านสภาพร่ างกาย เช่น ความสามารถใน
การมองเห็น การใช้มือในการพิมพ์ หรื อกดป้อนรหัสบนอุปกรณ์
โมบายทีมีขนาดเล็ก ก็นบั เป็ นอุปสรรคทีสําคัญในการใช้งาน
ดังนันจึงควรออกแบบให้แอปพลิเคชันสามารถอํานวยความ
สะดวกในการเข้าใช้งาน โดยอาจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไบโอ
เมตริ ก เช่น การสแกนรู ม่านตา สแกนลายนิวมือ หรื อเทคโนโลยี
การรู ้จาํ ใบหน้า รู ้จาํ เสี ยง ก็น่าจะเป็ นการช่วยลดปัญหาในการใช้
รหัสผ่าน ทังนีจะช่วยทําให้ผสู ้ ูงอายุรู้สึกมันใจ เป็ นการยกระดับ
การให้บริ การทีมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กบั
ผูใ้ ช้ และทําให้เกิดความรู้สึกว่าแอปพลิเคชันมีประโยชน์มากขึน
คุ ณ ลัก ษณะสามารถทดลองใช้ได้ (TA) พบว่ า มี อิ ท ธิ พล
ทางตรงต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที เกิ ด จากการใช้ (PU) ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Roger [10] จากผลการวิจยั จะเห็นได้
ว่ า หากผู้สู ง อายุ ไ ด้ มี โ อกาสการทดลองใช้ แ อปพลิ เ คชั น
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19
นี ซึ งโดยส่วนใหญ่การใช้งานจะใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็จะทําให้
ผูส้ ู งอายุเข้าใจและเห็น ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิ เคชัน
ธุรกรรมทางการเงินมากขึน ธนาคารมีนโยบายในการเปิ ดโอกาส
ให้ผูส้ ู งอายุ ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันธุ รกรรมทางการเงินใน
ระยะเวลาสั น ๆ เช่ น การใช้น โยบายธนาคารที เคลื อนที ได้
(Mobile Branch) [16] โดยให้ พ นัก งานของธนาคารออกไป
บริ การลูกค้าตามชุมชน แทนการรอลูกค้ามาทีธนาคาร และให้
พนักงานให้คาํ แนะนําการใช้งานกับลูกค้าสูงอายุ อาจจะทดลอง
การใช้ ก ับ บางโมดู ล ที จํา เป็ นและไม่ ย ากนั ก เมื อประสบ

4. สรุปและการอภิปราย
จากการศึกษาพฤติกรรมการทําธุรกรรมทางการเงินของผูส้ ูงอายุ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 เนืองจาก
สภาพแวดล้อมอาจจะทําให้ผสู้ ูงอายุมีแนวโน้มการทําธุรกรรม
ทางการเงินทีเปลียนไปจากเดิมและอาจจะมีความสนใจในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากขึน ซึงในการศึกษาครังนี
ประกอบไปด้วยสมมติฐานการวิจยั 10 ข้อ ดังแสดงในตารางที 2
จากตารางผลการทดสอบสมมติฐาน ตามกรอบแนวคิด
งานวิจยั พบว่าคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ (RA) มี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU)
ซึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Roger [10] ทังนีน่าจะเป็ น
เพราะ
ผูส้ ูงอายุเห็นว่าเมือเปรี ยบเทียบกับการทําธุรกรรมใน
รู ปแบบดังเดิม การใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินสามารถ
ช่วยประหยัดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถทํา
ธุรกรรมได้ตลอดเวลา ชัวโมง ในทุกสถานที นอกจากนัน
ในช่วงการเกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 การ
เดินทางไปทําธุรกรรมทีสาขาจากการทีมีผูใ้ ช้บริ การทีสาขาเป็ น
จํานวนมาก
อาจมีความเสียงทีจะติดเชือทีแพร่ กระจายใน
ระหว่างการทําธุรกรรมได้ ทังนีสถาบันการเงินหรื อ ผูพ้ ฒั นา
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
นอกจากควรเพิม
ความสามารถของระบบให้สูงขึนแล้ว
ยังควรเพิมการ
ประชาสัมพันธ์
ในลักษณะเปรี ยบเทียบประโยชน์ผา่ นสือ
รู ปแบบต่าง ๆ ทีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพือสร้างการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ทีมากกว่าเดิมให้กบั ผูส้ ูงอายุ โดยอาจเปรี ยบเทียบให้
เห็นถึงลําบากในการธุรกรรมแบบดังเดิม กับความสะดวกในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินของผูส้ ูงอายุผา่ นแอปพลิเคชัน เช่น การ
ถอนเงินแบบไม่ใช้บตั รทีตูเ้ อทีเอ็ม ซึงแม้แค่การสอดบัตรเข้าตู ้
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ความสําเร็ จตามทีต้องการ ก็จะทําให้เกิดการรับรู ้ถึงประโยชน์ที
เกิดจากการใช้มากขึน
คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน (CPC) พบว่ามีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PE) ซึงมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Roger [10] จากผลการวิจยั จะเห็นได้
ว่า หากผูส้ ูงอายุได้ใช้งานและรับรู้ถึงว่ามีการใช้งานทีง่าย ไม่มี
ความยุง่ ยากซับซ้อนและสามารถเรี ยนรู้การใช้งานได้อย่างง่าย
จึงทําให้ผสู ้ ูงอายุหนั มาใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 มาก
ขึน
ดังนันผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินควรให้
ความสําคัญในการออกแบบซอฟต์แวร์ เน้นความเป็ นมิตรกับ
ผูใ้ ช้ (User-friendly) เพือให้ประสบความสําเร็จในการยอมรับ
การใช้งาน Thasuwan [17] แนะนําว่าการเน้นสี บนหน้าจอ หรื อ
ข้อความทีแตกต่างกันจะช่วยทําให้ผสู้ ูงอายุเห็นได้อย่างชัดเจน
หน้าจอควรลดความสว่างลงเพือป้องกันความเมือยล้าของสายตา
เนืองจากผูส้ ูงอายุมีขอ้ จํากัดในการจํา จึงควรมีระบบช่วยเหลือ
ให้คาํ อธิบายส่วนต่าง ๆ และให้การให้มีคาํ แนะนําแบบโต้ตอบ
เพือช่วยเหลือระหว่างการใช้งาน หรื อเมือเกิดปัญหาในการใช้
งาน
คุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้ (OB) พบว่ามีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PE) ซึงมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Roger [10] จากงานวิจยั จะเห็นว่า หากผูส้ ูงอายุ
สามารถเห็นผลลัพธ์จากการใช้บริ การแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงินของบุคคลอืน ๆ ในช่วงการแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19
ก็จะทําให้ผูส้ ูงอายุมีความเข้าใจรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
มากขึน ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอาจใช้กลยุทธ์การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม การสร้างต้นแบบทีดี (Role Model) ที
ใช้ผสู้ ูงอายุเป็ นผูน้ าํ เสนอ
และการออกแคมเปญโปรโมต
ต้นแบบทีดีเพือสร้างแรงจูงใจให้ผสู ้ ู งอายุ เพือนําไปสู่การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ (RA) พบว่ามี
อิทธิพลทางอ้อมกับความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่าน
การรับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU) จากงานวิจยั จะเห็นได้
ว่า หากผูส้ ูงอายุรับรู ้การเปรี ยบเทียบ ว่าการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินมีขอ้ ดีกว่าการไปทําธุรกรรมทางการเงินที
สาขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือ
โควิด-19 นัน ก็จะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน โดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์

ของการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Davis, Bagozzi และ Warshaw [13] ว่า
หากผูส้ ูงอายุรับรู ้ว่าการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
นันดีกว่าการไปทําธุรกรรมทีสาขาอย่างไร ผูส้ ูงอายุก็จะมีความ
ตังใจในการใช้งานเช่นกัน
คุณลักษณะทีเข้ากันได้ (CPT) พบว่ามีอิทธิพลกับทางอ้อม
ต่อความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ประโยชน์
ทีเกิดจากการใช้ (PU) จากผลการวิจยั จะเห็นว่า หากผูส้ ูงอายุคิด
ว่าการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินมีความสอดคล้อง
กับการใช้งานในชีวิตประจําวัน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือโควิด-19 ก็จะมีอิทธิพลทางอ้อมให้ผสู ้ ูงอายุเกิด
ความตังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินมาก
ขึน ซึงได้สอดคล้องกับงานวิจยั Davis, Bagozzi และ Warshaw
[13] ว่าหากผูส้ ูงอายุได้รับรู ้ว่าการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับการไป
ทําธุรกรรมทางการเงินทีสาขา และไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยงใน
การติดเชือโควิด-19 ผูส้ ูงอายุก็จะมีความตังใจในการใช้งานแอป
พลิเคชันธุรกรรมทางการเงินมากขึน
คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (TA) พบว่ามีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู้
ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ (PU) จากผลการวิจยั จะเห็นว่าหาก
ผูส้ ูงอายุได้มีการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงินในช่วงการแพร่ ระบาดของสถานการณ์เชือโควิด-19 ซึง
ใช้ระยะเวลาทดลองเพียงไม่นาน แต่หากประสบความสําเร็จ
ตามทีต้องการ ก็จะส่งผลต่อความตังใจในงานใช้งานแอปพลิเค
ชันธุรกรรมทางการเงิน ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Davis, Bagozzi และ Warshaw [13] หากผูส้ ูงอายุได้ทดลอง
ใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน และรู ้สึกถึงประโยชน์ก็จะ
มีความตังในในการใช้งาน และมีการยอมรับมากขึน
คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน (CPC) พบว่ามีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน (PE) จากผลการวิจยั จะเห็นว่าใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 จึงทําให้ผสู้ ูงอายุมี
การใช้งานแอปพลิชนั ธุรกรรมทางการเงินเยอะขึน และการจาก
การทดลองใช้นนั
ผูส้ ูงอายุได้เห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินไม่ใช่เรื องทียุง่ ยาก จึงส่งผลต่อความตังใจใน
การใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินมากขึน จากงานวิจยั
ของ Davis, Bagozzi และ Warshaw [13] หากผูส้ ูงอายุรับรู ้ว่าการ
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ใช้งานแอปพลิเคชันไม่ใช่เรื องยุง่ ยากอีกต่อไป
และใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 เช่นนี การใช้งาน
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน นับว่าช่วยลดการแพร่ ระบาด
ของเชือโควิด-19 และลดความเสี ยงในการไปทําธุรกรรมทีสาขา
ผูส้ ูงอายุก็จะมีการยอมรับการใช้งานและตังใจใช้งานแอปพลิเค
ชันธุรกรรมทางการเงินมากขึน
คุณลักษณะทีสามารถสังเกตได้ (OB) มีอิทธิพลกับทางอ้อม
ต่อความตังใจในการใช้เทคโนโลยี (IU) ผ่านการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (PE) จากผลการวิจยั จะเห็นว่าหากผูส้ ูงอายุ
สามารถเห็นผลสําเร็จจากการใช้บริ การแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงินของบุคคลอืน ๆ โดยเฉพาะจากต้นแบบทีดีก็จะส่งผล
ต่อความตังใจในการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ซึงสอดคล้องกับ Davis, Bagozzi และ Warshaw [13] ผูส้ ูงอายุ
จะต้องสังเกตเห็นถึงการใช้งานแอปพลิเคชันการเงิน ของบุคลล
รอบข้างก็จะส่งผลให้เกิดความตังในในการใช้เทคโนโลยีผา่ น
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
เมือเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้
(PU) กับการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (PE) ทีมีต่อความตังใจ
ในการใช้เทคโนโลยี (IU) พบว่าทังสองปัจจัยมีอิทธิ พลต่อความ
ตังใจในการใช้เทคโนโลยีของผูส้ ูงอายุ แต่หากพิจารณาถึงระดับ
ของอิทธิ พล การรับรู้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้จะมี ผลต่อ ต่อ
ความตังใจในการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าการรับรู ้ความง่ายในการ
ใช้งานมาก ทังนี อาจจะเป็ นเพราะในยุคปั จจุบ ันผูส้ ู งอายุมีการ
รับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันยุคใหม่มากขึน ด้วย
เหตุทีว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ มีโครงการ และมาตรการเชิงรุ ก
เพือประชาสัม พัน ธ์ เผยแพร่ ค วามรู ้ ให้ ค าํ แนะนํา วิธี ก ารใช้
เพิมพูนทักษะการใช้งานแอปพลิเคชันการเงินให้กบั ผูส้ ูงอายุมาก
ขึน เนืองจากสถาบันการเงินเห็นถึงความสําคัญของผูใ้ ช้งานกลุ่ม
นี ที กํ า ลั ง กลายเป็ นลู ก ค้ า กลุ่ ม ใหญ่ ข องธนาคารต่ อ ไป
นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากการทีอุปกรณ์สมาร์ตโฟนปั จจุบนั
ได้มีการออกแบบ พัฒนารู ปแบบการใช้งาน และปรับปรุ งส่วน
ต่อประสาน รู ปแบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานให้รองรับการใช้
งานของผูม้ ีปัญหาด้านสภาพร่ างกาย ทังสายตา การได้ยิน และ
การสัมผัสได้ดีขนกว่
ึ ายุคก่อนมาก
ดังนันจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีได้ตงไว้
ั ว่า (1) เพือ
ศึก ษาปั จจัย ด้านการเผยแพร่ นวัตกรรมที มี อิทธิ พลทางตรงต่อ
การรับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ และ การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลทางตรงต่อ

การรับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ประโยชน์ เ ชิ ง เปรี ยบเที ย บ คุ ณ ลั ก ษณะที เข้ า กั น ได้ และ
คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ส่วนปัจจัยทีมีอิทธิพลทางตรง
ต่ อ รั บ รู ้ ถึ ง ความง่า ยในการใช้งาน ประกอบด้วย คุ ณ ลักษณะ
ความยุ่งยากซับซ้อน และคุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้ ( ) เพือ
ศึกษาปั จจัยด้านการเผยแพร่ นวัตกรรมทีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
ความตังใจในการใช้ง านแอปพลิ เคชัน ธุ ร กรรมทางการเงิ น
ออนไลน์ของผูส้ ู งอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของ
เชือโควิด- พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลกับทางอ้อมต่อความตังใจ
ในการใช้เทคโนโลยี ผ่านการรับรู ้ ประโยชน์ ทีเกิด จากการใช้
ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ คุณลักษณะ
ทีเข้ากันได้ และคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ส่วนปัจจัยทีมี
อิทธิพลกับทางอ้อมต่อความตังใจในการใช้เทคโนโลยี ผ่านการ
รับรู ้ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ ประกอบด้วย คุณลักษณะความ
ยุง่ ยากซับซ้อน และคุณลักษณะทีสังเกตเห็นได้
การวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุกบั
ความตังใจในการใช้แอปพลิเคชันธุ รกรรมทางการเงิน ในช่ วง
ระหว่างการแพร่ ระบาดของเชื อโควิด-19 อย่างไรก็ตามเป็ นที
น่าสนใจว่า หากผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ ระบาดนีไปแล้ว สิง
ต่าง ๆ ทีเกิดขึนเหล่านี จะมีความยังยืน หรื อไม่ หรื อพฤติกรรม
ผู ้สู งอายุ จ ะมี ก ารเปลี ยนในอนาคตในลัก ษณะใด มี แ นวโน้ม
อย่างไร ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไปนอกจากการศึกษา
แนวโน้มของพฤติกรรมดังกล่าว การวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ของการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันธุ รกรรมทางการเงินในแต่
ละช่ ว งวัย แยกตาม กลุ่ ม หลัก ของผู้สู งอายุ ที ประกอบด้วย
ผูส้ ู งอายุ คนชรา และคนชรามาก รวมทังการทําความเข้าใจใน
ผลกระทบของ ปั จจัยบุคคล (Personal Factors) เช่น ค่านิยมและ
รู ป แบบการดํารงชี วิต ปั จจัย ทางสั งคม (Societal Factors) เช่น
บทบาทและสถานะ (Roles and Status) ชันสังคม (Social Class)
ล้วนเป็ นสิ งทีน่าสนใจศึกษาในกลไกและรู ปแบบผลกระทบทีมี
ต่อพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ
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