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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยแีละอทิธพิล

ทางสงัคมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน และศกึษาความสมัพนัธข์อง
ความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีม่ีต่อการใชง้านแอพจรงิ รวมถงึการเปรยีบเทยีบความตัง้ใจและ
พฤติกรรมการใช้งานแอพวางแผนการเงินส่วนบุคคลของช่วงอายุที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน การมองโลกในแง่ดเีกี่ยวกบัเทคโนโลยี การรบัรู้
ประโยชน์ และอทิธพิลทางสงัคมส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้
ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มผูใ้ชแ้ละไม่ไดใ้ชง้านจรงิ นอกจากนี้จากการศกึษาความตัง้ใจและพฤตกิรรม
การวางแผนการเงนิของช่วงอายุที่ต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใช้งาน
แตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูสดุ และกลุ่มตวัอย่าง
ที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกนัมีความถี่ในการใช้งานแอพติดตามงบประมาณและแอพวางแผนค่าใช้จ่ายและเงนิออมที่
แตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูทีสุ่ด ส าหรบัแอพช่วย
เหลอืทางการเงนิและแอพค านวณเงนิกูก้ลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการใชง้านไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: แอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีการยอมรบัเทคโนโลย ีอทิธพิลทางสงัคม 
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Abstract 

The purposes of this study are to investigate the effects of technology readiness factors, technology 
acceptance factors, and social influence factors on the intention to use personal financial planning apps; to study 
the relationship between users’ intention to use the apps and their adoption; and to compare the differences of 
the app usage intention and behaviours among users in different age groups. 

Findings show that perceived ease of use, optimism, perceived usefulness, and social influence significantly 
affect the intention to adopt the apps. The results also support the relationships between the users’ intention and 
the adoption of personal financial planning apps. The intention to use the apps of respondents in various age 
categories is significantly different. Graduated people who have worked for more than 5 years have higher 
intention to apply the personal financial planning apps than others. They also have higher adoption level for 
budget tracking apps and spending/ saving apps than others.  However, the adoption of financial assistant apps 
and loan calculator apps among samples in different age groups is similar. 
 
Keywords: Personal financial planning apps, Technology readiness, Technology acceptance, Social influence 
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1. บทน า 
การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นจุดเริม่ต้นและเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้คนเรา

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีทิศทาง และสามารถเตรียมการเพื่อรบัมือกบัความไม่แน่นอนในอนาคตได้ (กิตติพฒัน์      
แสนทวสีุข, 2550) แต่จากการรายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า แมว้่าครวัเรอืนไทยจะมกีารก่อหนี้ของครวัเรอืนชะลอตวัลงตามภาวะ
เศรษฐกจิ แต่ความสามารถในการช าระหนี้สนิของครวัเรอืนลดลงอย่างชดัเจน เน่ืองจากคนไทยขาดวนิยัในการใชจ้่ายและใช้
จ่ายเงินเกินตัวมากขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนในปี พ.ศ. 2557 จาก
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า กลุ่มคนอาชพีที่มรีายไดน้้อยและกลุ่มนักศกึษาเป็นหนี้บตัรเครดติและมโีอกาสผดินัด
ช าระหนี้สูงกว่ากลุ่มคนอาชีพอื่น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้มาจากการขาดการวางแผนทางการเงินที่ด ี
(มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและหอการคา้ไทย, 2557) 

การศกึษางานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัพบว่า ยงัไม่มงีานวจิยัใดทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้
งานโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนหรอืแอพ (Apps) ในบรบิทของผูใ้ชง้านในลกัษณะส่วนบุคคล งานวจิยัในอดตีมเีพยีง
บางงานวจิยัเท่านัน้ทีป่ระยุกต์ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี อาท ิงานวจิยัทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้
งานแอพในบรบิทของแอพดา้นสขุภาพ (Cho et al., 2014) แมว้่าปัจจุบนัโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนไดร้บัความนิยม 
และถูกน ามาใชง้านจ านวนมาก แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวจิยัที่น าทฤษฏคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยมีา
ประยุกตใ์ชใ้นบรบิทของการใชง้านโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนยงัมจี านวนน้อยมาก (Wu, 2013)  

งานวจิยันี้จงึมุ่งศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในบรบิทของผูใ้ชง้าน
สว่นบุคคล โดยประยุกต์ทฤษฎคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยี  ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี ร่วมกบัปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม 
เพื่อตอบค าถามการวจิยัที่ว่า อทิธพิลของความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี และอทิธพิลทาง
สงัคมส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงินส่วนหรือไม่ นอกจากนี้งานวจิยันี้ยงัศึกษาความตัง้ใจและ
พฤตกิรรมการวางแผนการเงนิของกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุทีแ่ตกต่างดว้ย 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และภมิูหลงั  
2.1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

Davis (1989) น าเสนอแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชห้รอืยอมรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก (External Variables) ทีส่่งผลต่อการรบัรู้
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived Usefulness) และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) ที่ส่งผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude towards Use) การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้านส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความตัง้ใจใน
การใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในทีส่ดุ 
2.2 ทฤษฎีดชันีความพรอ้มด้านเทคโนโลยี 2.0 (Technology Readiness Index: TRI 2.0)  

Parasuraman and Colby (2014) น าเสนอทฤษฎดีชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยทีีเ่ป็นตวัชีว้ดัความรูส้กึทางจติวทิยา
เกี่ยวกับระดับแนวโน้มของการเปิดใจยอมรับและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้
ชวีติประจ าวนั ทัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน ดชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยปีระกอบดว้ย การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี
(Optimism) ความมนีวตักรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) และความรูส้กึไม่
มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี(Insecurity) 
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2.3 แอพวางแผนการเงิน  
เวบ็ไซต์ BankRate.com ไดแ้บ่งประเภทของโปรแกรมประยุกต์ดา้นการเงนิทีท่ างานบนอุปกรณ์พกพาออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 
1. แอพตดิตามงบประมาณ (Budget Tracking Apps) แอพตดิตามงบประมาณช่วยบนัทกึค่าใชจ้่าย เสมอืนเป็นการ

ตดิตามยอดเงนิในสมุดบญัชธีนาคาร และจดัแบ่งกลุ่มของงบประมาณต่างๆ ได ้ตวัอย่างแอพตดิตามงบประมาณ เช่น My 
Budget Apps  

2. แอพช่วยเหลอืทางการเงนิ (Financial Assistant Apps) แอพช่วยเหลอืทางการเงนิช่วยรวบรวม จดัเกบ็ และเรยีกดู
รายงานทางบญัชต่ีางๆ ได ้ตวัอย่างแอพช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น Financial Assistant ในแอพ optbanka  

3. แอพค านวณเงนิกู ้(Loan Calculator Apps) แอพค านวณเงนิกูช้่วยประมาณการใชจ้่าย และยอดเงนิคงเหลอืปัจจุบนั
ของเงนิกูย้มืต่างๆ ตวัอย่างแอพค านวณเงนิกู ้เช่น Simple Loan Calculation  

4. แอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออม (Spending and Saving Apps) แอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมช่วยจ าลอง
เหตุการณ์ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ตามแต่ละสถานการณ์ ท าใหส้ามารถเตรยีมเงนิออมไวใ้หเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้่ายทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้ตวัอย่างแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออม เช่น Saving Plan 
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยเีป็นการมองเทคโนโลยใีนเชงิบวก และมคีวามเชื่อว่าผูใ้ชง้านมคีวามสามารถใน
การควบคุมเทคโนโลยไีด้มากขึน้ นอกจากยงัหมายถงึ การรบัรู้ถึงความยดืหยุ่นในการใช้งานที่จะส่งผลให้การท างานใน
ชวีติประจ าวนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่บุคคลทีม่องโลกในแง่ดนีัน้มกัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคดิหากลยุทธใ์นการจดัการ
มากกว่าคนมองโลกในแง่รา้ย  อกีทัง้กลยุทธ์หรอืแผนการทีใ่ชใ้นการจดัการนัน้มกัจะมปีระสทิธภิาพมากกว่าด้วยเช่นกนั 
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ดงันัน้คนทีม่องโลกในแง่ดจีงึมกัเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ไดอ้ย่างเตม็ที่ รวมถงึสามารถยอมรบัและเผชญิหน้ากบัสิง่ใหม่ๆ ที่
จะไดพ้บผ่านเทคโนโลยไีดด้กีว่าและท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านได้ (Parasuraman and Colby, 2014; Shih and 
Fan, 2013; Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอ
สมมตฐิานทีว่่า 

 
H1: การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสีง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความมนีวตักรรมเป็นแนวโน้มทีบุ่คคลหนึ่งจะเป็นผูบุ้กเบกิทางดา้นเทคโนโลย ีและรเิริม่การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และยงั

เป็นผู้น าทางความคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลยี บุคคลที่มรีะดบัความสนใจรเิริม่ในการใช้งานเทคโนโลยสีูงมกัคดิว่าการไม่ได้
ลองใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ นัน้จะท าใหต้นเองเสยีโอกาสหรอืผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั คนกลุ่มนี้จงึไม่ลงัเลทีจ่ะลองใชง้าน
สนิคา้หรอือุปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ๆ แมย้งัไม่ทราบแน่ชดัว่าตนจะไดร้บัคุณค่าหรอืประโยชน์ใดจากการใชง้านนัน้ โดยเชื่อว่า
ตนเองนัน้มสีญัชาตญิาณในการท าความรูจ้กันวตักรรมนัน้ไดเ้อง ความมนีวตักรรมจงึส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้าน 
(Shih and Fan, 2013; Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้
จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า  

 
H2: ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยีหมายถึง การที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถในการควบคุม

เทคโนโลยแีละมคีวามรู้สกึว่าถูกเทคโนโลยคีรอบง าซึ่งเป็นทศันคติเชงิลบเกี่ยวกบัการน าเทคโนโลยไีปใช้งาน บุคคลที่มี
ระดบัความไม่สบายใจ หรอือดึอดัใจในการใชง้านเทคโนโลยสีงูนัน้มกัรูส้กึว่าตนเองถูกคุกคามจากเทคโนโลยีทีม่กีารใชง้าน
ยุ่งยากซบัซอ้น และไม่เลง็เหน็ขอ้ดขีองการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยจีงึอาจสง่ผลเชงิ
ลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and 
Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H3: ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความรู้สกึไม่มัน่คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีเป็นความรู้สกึที่ไม่เชื่อมัน่ในศกัยภาพ และความถูกต้องของ

เทคโนโลย ีผูใ้ชจ้งึเกดิความรูส้กึกงัวลถงึผลลพัธท์ีอ่าจเกดิขึน้ตามมาและผูใ้ชง้านมกัเลอืกทีจ่ะหลกีเลีย่งการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นเครื่องมอื โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเทคโนโลยดีงักล่าวไม่มกีารควบคุมหรอืเป็นเทคโนโลยทีีต่้องมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้าน
โดยตรงนัน้มโีอกาสที่ขอ้มูลจะผดิพลาด สูญหาย ส่งต่อไปยงัผู้รบัที่ไม่ถูกต้อง หรอือาจถูกลกัลอบดูจากบุคคลที่ไม่ได้รบั
อนุญาตได ้หากเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิเงนิทองกย็ิง่ท าใหเ้กดิความหวาดระแวงในการใชง้านมากขึน้ ความรูส้กึ
ไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยจีงึเป็นทศันคตเิชงิลบเกีย่วกบัการน าเทคโนโลยไีปใชง้านได ้(Elliott et al., 2013; 
Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H4: ความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิ

สว่นบุคคล 
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สมมตฐิาน H5 และ H6 เป็น Framework ทีถู่กสรา้งขึน้มาจากการศกึษาในอดตี เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความ
ตัง้ใจในการน าเทคโนโลยไีปใช้งานและเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างกรอบแนวคดิของงานวจิยันี้ โดยสมมติฐาน H5 
ศกึษาถงึการรบัรูป้ระโยชน์ ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์จะมรีะดบัสงูขึน้ตามความคาดหวงัของผูใ้ชง้านในการน าเทคโนโลยต่ีางๆ 
ไปใชง้านในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการท างานและการใชช้วีติประจ าวนั หลงัจากทีผู่ใ้ชง้านน าเทคโนโลยมีาใชง้านสามารถท าให้
งานเสรจ็รวดเรว็ขึน้ มปีระสทิธภิาพและคุณภาพมากขึน้เช่นกนั การรบัรูป้ระโยชน์จงึอาจส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใช้
งานเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านได ้(Shin and Lee, 2014; Lin et al., 2007) 

 
H5: การรบัรูถ้งึประโยชน์สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 
 
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเป็นระดบัความเชื่อของผูใ้ชง้านเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้โดยผูใ้ชง้านเกดิความรูส้กึ

ว่าเทคโนโลยทีีน่ ามาใชง้านสามารถใชง้านไดง้่าย เมื่อน าเทคโนโลยมีาใชง้านแลว้ท าใหก้ารท างานในดา้นต่างๆ ง่ายขึน้ ช่วย
อ านวยความสะดวกมากกว่าการท างานแบบไม่ใชเ้ทคโลย ีซึง่อาจท าใหก้ารท างานชา้ลงหรอืเกดิความผดิพลาดได ้หลงัจาก
น าเทคโนโลยมีาใชก้จ็ะสามารถท าใหง้านเสรจ็รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและคุณภาพมากขึน้ การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน
จงึส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านของผูใ้ชง้าน (Guhr et al., 2013; Elliott et al., 2012; Mekić and Ö zlen, 2014) 
ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H6: การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้านสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
อทิธพิลทางสงัคมเป็นค่านิยมของสงัคมหรอืบุคคลรอบขา้ง เพื่อก าหนดเป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานของกลุ่มคนหรอืสงัคม

รอบขา้ง (Hong et al., 2006) โดยหากคนรอบขา้งดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ ีอทิธพิลต่อผูใ้ชง้านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน 
บุคคลในครอบครวั ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพื่อนร่วมงานเป็นผูท้ีใ่หข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการใชง้าน
เทคโนโลยต่ีางๆ กจ็ะส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ช้งาน และท าให้ผู้ใช้งานเกดิความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยมีาใช้งาน
หรอืไม่ใชง้านในชวีติประจ าวนัมากขึน้ (Hong et al., 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H7: อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
การใชง้านจรงิเป็นการแสดงพฤตกิรรมการใชง้านของแต่ละบุคคล ความตัง้ใจในการใชง้านเป็นตวัแปรทีส่ามารถบ่งชีว้่า

บุคคลมกีารวางแผนมากน้อยอย่างไรในการกระท าพฤติกรรมออกมา ซึ่งความตัง้ใจ ในการใช้งานของผูใ้ช้งานนี้จะยงัอยู่
จนกระทัง่ถงึเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสม บุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมออกมาในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัความตัง้ใจของบุคคล 
ผูใ้ชง้านจะพจิารณาถงึผลของการกระท าทัง้หลายก่อนทีจ่ะกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมนัน้ ดงันัน้หากสามารถวดัความ
ตัง้ใจในการใช้งานได้แล้วกจ็ะสามารถอธบิายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด (Yang, 
2013; Wu, 2013) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H8: ความตัง้ใจในการใช้งานแอพพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานแอพพวาง

แผนการเงนิสว่นบุคคล (ใชง้านจรงิ และไม่ไดใ้ชง้านจรงิ) 
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3. วิธีการวิจยั  
ประชากรของงานวจิยันี้คอื ผูใ้ช้งานสมาร์ทโฟนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ทีเ่คยใช้งานและไม่เคยใช้งาน   

แอพวางแผนการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน ถูกสุ่มตวัอย่างโดยแบ่งเป็นกลุ่มคนที่ก าลงัศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 120 คน กลุ่มคนทีจ่บการศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 120 คน และกลุ่มคนทีจ่บการศกึษา
และท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 120 คน งานวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วง
เดอืนมกราคมถงึมนีาคม พ.ศ. 2558 ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ แจกแบบสอบถามดว้ยการส่งลงิคแ์บบสอบถามใหก้บัผูร้บั
ผ่านทางกล่องขอ้ความส่วนตวั การฝากลงิคบ์นหน้า Fanpage ต่างๆ และใชแ้บบสอบถามกระดาษ แจกแบบสอบถามใน
สถานทีส่าธารณะต่างๆ และสง่แบบสอบถามกระดาษไปยงัสถานทีท่ างานของบุคคลทีรู่จ้กั 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
และทัศนคติที่มีต่อดัชนีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  และปัจจัยอิทธิพลทางสงัคม 
ประกอบด้วย 33 ค าถามแสดงตวัอย่างขอ้ค าถามดงัตารางที ่1 โดยใช้การตอบ 5 ช่องแบบ Likert’s Scale ในการเลอืก
ค าตอบ และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ = 5 คะแนน ค่อนขา้งเหน็ดว้ย = 4 คะแนน ไม่มคีวาม
คดิเหน็ = 3 คะแนน ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย = 2 คะแนน และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ = 1 คะแนน ส่วนที ่2 ขอ้มูลการใชง้านแอ
พวางแผนการเงนิสว่นบุคคลบนสมารท์โฟน และสว่นที ่3 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที ่1 ตวัอย่างขอ้ค าถาม 

ตวัแปร ตวัอยา่งข้อค าถาม อ้างอิง 
การมองโลกในแง่
ดเีกีย่วกบั
เทคโนโลย ี

OPT1 การใชง้านแอพวางแผนการเงนิ น าไปสูก่ารมคีุณภาพชวีติที่
ดขี ึน้ 
OPT2 การใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ท าใหฉ้ันสามารถวางแผน
การเงนิสว่นบุคคลไดทุ้กทีอ่ย่างมอีสิระมากขึน้ 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความมนีวตักรรม INN5 คนรอบขา้งมกัเขา้มาขอค าแนะน าจากฉนัเกีย่วกบัการใชง้าน
แอพวางแผนการเงนิ เวอรช์นัใหม่ ๆ ถูกพฒันาออกมา 
INN6 ในบรรดากลุ่มเพื่อน ฉนัเป็นคนแรกทีน่ าเอาแอพวางแผนการ
เงนิ มาใชง้าน 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความไม่สบายใจ
ในการใชง้าน
เทคโนโลย ี

DIS9 ฉันรู้สกึว่า บางครัง้ฉันด้อยความรู้กว่าผู้อื่น เมื่อได้รบัฟัง
ค าแนะน าดา้นเทคนิคจากผูใ้หบ้รกิารแอพวางแผนการเงนิ 
DIS10 บางครัง้ฉันไม่เขา้ใจค าอธบิาย หรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการ
ใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ทีไ่ดร้บัจากทมีสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความรูส้กึไมม่ัน่คง
ปลอดภยัในการใช้
งานเทคโนโลย ี

DIS14 ฉนัรูส้กึไม่ปลอดภยั เมื่อตอ้งใหข้อ้มลูบตัรเครดติออนไลน์ 
DIS15 ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย เมื่อต้องท าธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ 
DIS16 ฉันรู้สกึไม่มัน่ใจ เมื่อต้องท าธุรกรรมในที่ที่เขา้ถงึได้แบบ
ออนไลน์ 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 
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ตารางที ่1 ตวัอย่างขอ้ค าถาม (ต่อ) 
ตวัแปร ตวัอยา่งข้อค าถาม อ้างอิง 

อทิธพิลทางสงัคม SI19 คนรอบขา้งที่มคีวามส าคญักบัฉัน (เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง 
เจา้นาย) จะสนบัสนุนใหฉ้นัใชง้านแอพวางแผนการเงนิ 
SI20 คนรอบขา้งที่มอีทิธพิลต่อฉัน คดิว่าฉันควรใชง้านแอพวาง
แผนการเงนิ 

(Hong et al., 2006) 

การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ 

PU22 แอพวางแผนการเงิน ช่วยประหยดัเวลา ในการวางแผน
การเงนิได ้
PU23 แอพวางแผนการเงนิ ช่วยลดขอ้ผดิพลาด ในการวางแผน
การเงนิได ้

(Davis, 1989) 

การรบัรูถ้งึความ
ง่ายต่อการใชง้าน 

PEOU26 ฉนัสามารถใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ไดโ้ดยง่าย 
PEOU27 แอพวางแผนการเงนิ มกีารระบุขัน้ตอนการใช้งานไว้
อย่างชดัเจน 

(Davis, 1989) 

ความตัง้ใจในการ
ใชง้าน 

IU30 ฉันคดิว่าการใชแ้อพวางแผนการเงนิ เป็นประสบการณ์ทีน่่า
พอใจ 
IU31 ในอนาคตฉนัจะใชง้านแอพวางแผนการเงนิ 
IU32 ฉนัจะแนะน าบุคคลอื่น ๆ ใหใ้ชแ้อพวางแผนการเงนิ 

(Davis, 1989) 

 
นอกจากนี้ ผู้วจิยัไดท้ าการทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถามเบือ้งต้น (Pretest) กบัแบบสอบถามจ านวน 25 

ชุด เพื่อใหแ้บบสอบถามมคีุณภาพก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ ดว้ยการสอบทานความครอบคลุมของเนื้อหาและหาค่าความ
เชื่อถอืไดก้่อนการเกบ็ขอ้มูลจรงิดว้ยเกณฑ์ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาตามแนวคดิของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ที ่0.7 
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัต่างๆ มคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาสงูกว่า 0.7 ทัง้หมด  

 
4. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล 

แบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบกลบัมาทัง้ในรปูแบบกระดาษและออนไลน์มจี านวนรวมทัง้สิน้ 490 ชุด ผูว้จิยัไดค้ดักรอง
แบบสอบถามทีส่มบูรณ์ และคดัเลอืกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จงึเหลอืแบบสอบถามจ านวน
ทัง้สิน้ 397 ชุดเพื่อน ามาวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 

ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์จ าแนกตามระดบัการศกึษาและภาวะการท างาน ไดแ้ก่ กลุ่มคนที่ก าลงั
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 133 คน กลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 124 คน และกลุ่มคน
ทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 140 คน โดยคดัเลอืกจ านวนคนทีเ่คยใชง้าน และไม่เคยใชง้านแอ
พวางแผนการเงนิสว่นบุคคลในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนั พบว่า ทัง้ 3 กลุ่มคนมปีระชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพการ
สมรสโสด และระดบัการศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตร ีกลุ่มคนที่ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรีส่วนใหญ่มอีาชพีเป็น
นักเรยีน/นักศกึษา มอีายุต ่ากว่า 21 ปี มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ขณะทีก่ลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและ
ท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปีส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มอีายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่10,000-
20,000 บาท ส าหรบักลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่ท างานเป็นขา้ราชการหรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ มอีายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนอยู่ที ่10,000 - 20,000 บาท 
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งานวจิยันี้น าตวัแปรทัง้หมดมาวเิคราะห์เพื่อจดักลุ่ม ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงสรา้ง และลดจ านวนขอ้
ค าถามด้วยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax Rotation ใช้
หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า Factor Loadings ขององคป์ระกอบมากกว่า 0.5 (Hair et al., 
2006) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสามารถจ าแนกตามกลุ่มตวัแปรไดท้ัง้หมด 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบั
เทคโนโลย ีความมนีวตักรรม ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี
อทิธพิลทางสงัคม การรบัรูถ้งึประโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน และความตัง้ใจในการใชง้าน แสดงดงัตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 การวเิคราะหค่์า Rotated Component Matrix ของตวัแปรทัง้หมด 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

INS2 .899        

INS3 .886        

INS1 .799        

INS5 .722        

INS4 .700        

PU3  .826       

PU2  .815       

PU4  .802       

PU1  .798       

PEOU4   .796      

PEOU3   .769      

PEOU2   .760      

PEOU1   .619      

OPT2    .799     

OPT1    .773     

OPT3    .757     

OPT4    .736     

DIS2     .833    

DIS3     .800    

DIS4     .758    

DIS1     .715    

DIS5     .535    

IU4      .817   

IU2      .798   

IU3      .780   

IU1      .598   

SI3       .852  

SI2       .847  

SI1       .810  

INN2        .812 

INN3        .765 

INN4        .688 

INN1        .624 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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นอกจากนี้เมื่อพจิารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึง่เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่าง โดย
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสมจะมคี่า KMO ทีม่ากกว่า 0.5 จากการวเิคราะหก์ลุ่มตวัแปรทัง้ 8 กลุ่มหลกั พบว่า 
ค่า KMO ทีไ่ดม้คี่ามากกว่า 0.5 นอกจากนี้ยงัท าการทดสอบความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอือกีครัง้กบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
ผลการทดสอบพบว่า ทุกปัจจยัมคี่า Cronbach’s Alpha สงูกว่า 0.7 จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัทัง้หมดทีใ่ชใ้นการศกึษามคีวาม
น่าเชื่อถอื ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1-7 
และการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ Point Biserial Correlation กบัค่าเฉลีย่ของปัจจยัต่างๆ ขา้งต้น เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่
8 โดยใชค้่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 (p > .05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานการวจิยั 
 

ตารางที ่4 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 
ปัจจยั Model 

Standardized 
coefficient 

(b) 

t p 

การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน .363 7.684 .000** 
การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี .239 5.242 .000** 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ .136 2.813 .005** 
อทิธพิลทางสงัคม .121 2.902 .004** 
Adjusted R2   0.455  
F for change in R2  81.906  

               (1) N = 397, (2) *p < .05. **p < .01 
 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 
การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี .927 
ความมนีวตักรรม .895 
ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี .861 
ความรูส้กึไมม่ัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี .909 
อทิธพิลทางสงัคม .955 
การรบัรูถ้งึประโยชน์  .957 
การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน .966 
ความตัง้ใจในการใชง้าน  .951 
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ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลดงัแสดงในตารางที ่4 
พบว่า การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสีง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H1) นัน่คอื 
ผูใ้ชง้านทีม่ทีศันคตมิองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยมีากจะมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสี่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน (Elliott,      
et al., 2013; Shih et al., 2013; Lin et al., 2011) ความมนีวตักรรมไม่ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมี
นยัส าคญั (ปฏเิสธ H2) ซึง่อาจเกดิจากกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้ อาจไม่ใช่กลุ่มทีพ่รอ้มทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้ป็น
กลุ่มแรก สอดคลอ้งกบัการสนบัสนุนของงานวจิยัในอดตีทีว่่า ผูใ้ชง้านทีย่งัไม่พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูห้รอืน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช ้
จะเป็นอุปสรรคต่อความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน (Shih et al., 2013; Pires and Filho, 2008) ความไม่สบายใจ
ในการใชง้านเทคโนโลยไีม่สง่ผลเชงิลบต่อตวัแปรความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ปฏเิสธ H3) แมว้่ากลุ่มตวัอย่าง
จะมคีวามรูส้กึไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยแีต่เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้มทีศันคตเิกีย่วกบัเทคโนโลยี
ในดา้นบวก จงึส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างยงัคงมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน (Shih  
et al., 2013; Pires et al., 2008) ความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยไีม่ส่งผลเชงิลบต่อตวัแปรความตัง้ใจ
ในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ปฏเิสธ H4) นัน่คอืแมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ีแต่
กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัครัง้นี้มทีศันคติมองเทคโนโลยดี้านบวก จงึส่งผลใหผู้้ใช้งานยงัคงมคีวามตัง้ใจในการใช้งานแอ
พวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน (Shih et al., 2013; Pires et al., 2008) อทิธพิลทางสงัคมส่งผลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนีัยส าคญั (ยอมรบั H7) นัน่คอื คนรอบขา้งของผูใ้ชง้าน เช่น เพื่อน ญาติ พีน้่อง เจ้านาย 
ฯลฯ มอีทิธพิลใหผู้ใ้ชง้านมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า 
อทิธพิลของบุคคลรอบขา้งส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน (Arbore et al., 2014) คนในครอบครวัและเพื่อนฝงูมอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต (Tan et al., 2012) การรบัรูถ้งึประโยชน์ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
อย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H5) นัน่คอื ผูใ้ชง้านทีม่องเหน็ประโยชน์ของแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลในระดบัสงูจะส่งผลมี
ความตัง้ใจในการใชง้านแอพทีส่งูเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลต่อความตัง้ใจใน
การใชง้าน (Mekić et al., 2014; Park et al., 2014; Shin et al., 2014)  การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลเชงิบวก
ต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H6) นัน่คอื ผูใ้ชง้านทีรู่ส้กึถงึความง่ายในการใชง้านแอพวางแผนการ
เงนิสว่นบุคคลทีม่ากจะสง่ผลมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลมากเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตีทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน (Wu, 2013) 

การวเิคราะห ์ Point Biserial Correlation ดงัแสดงในตารางที่ 5 พบว่า ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H8) นัน่คอื ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มทีไ่ด้
ใชง้านจรงิและกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจรงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีว่่า ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านจรงิ 
(Yang, 2013; Wu, 2013) 
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ตารางที ่5 สรุปผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ Point Biserial Correlation 
  ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง 

ความตัง้ใจในการใชง้าน Pearson Correlation 1 .155** 
Sig. (2-tailed)  .002 
N 397 397 

การใชง้านจรงิ Pearson Correlation .155** 1 
Sig. (2-tailed) .002  
N 397 397 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

นอกจากนี้ผูว้จิยัได้ใชส้ถติิ ANOVA ส าหรบัวเิคราะห์ความแตกต่างของความตัง้ใจในการใชง้านแอพของกลุ่ม
ตวัอย่าง ผลการวเิคราะหพ์บว่า กลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบน
สมารท์โฟทแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีจ่บการศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูสุด และผล
การวเิคราะหค์วามแตกต่างของความถีใ่นการใชง้านจรงิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการใชง้านทัง้แอพตดิ
ตามงบประมาณ และแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 
ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี และกลุ่มคนที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีตามล าดบั นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถี่ในการใชง้านทัง้แอพช่วยเหลอื
ทางการเงนิและแอพค านวณเงนิกูไ้ม่แตกต่างกนั 
 
5. การประยกุตใ์นเชิงทฤษฏี และเชิงปฏิบติั 

การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบังานวจิยัในอดตีมกีารศกึษาความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยใีนบรบิทของโปรแกรม
ประยุกต์ด้านสุขภาพบนสมารท์โฟน แต่ส าหรบังานวจิยัในอดตีที่น าทฤษฏดีชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยมีาประยุกต์ใน
บรบิทของการใชง้านแอพวางแผนทางการเงนิสว่นบุคคลยงัมจี านวนน้อยมาก งานวจิยัครัง้นี้จงึสรา้งประโยชน์ในเชงิทฤษฎี
จากการสรา้งแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการอธบิายปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพ วางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ของผูใ้ช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มคนในประเทศไทยทีค่่อนขา้งมคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์สมารท์โฟน และ
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี เช่น อนิเทอร์เน็ตที่รองรบั ผลของการวจิยัและกรอบแนวคดิการวจิยัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิเพื่อต่อยอดงานวจิยัในอนาคตได ้งานวจิยันี้ยงัสามารถประยุกตใ์ชเ้ชงิปฏบิตัใินแง่ของธุรกจิได ้
ผลการวจิยัท าให้ทราบว่า ผูใ้ช้งานที่รบัรู้ถงึความง่ายของการใช้งานแอพวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลทีม่ากจะมคีวาม
ตัง้ใจในการใชง้านแอพมาก ดงันัน้ผู้พฒันาแอพทางการเงนิต่างๆ สามารถใชค้วามง่ายในการใชง้านเป็นจุดแขง็ของแอพ 
เริม่ตน้ดว้ยการออกแบบและพฒันาแอพวางแผนทางการเงนิสว่นบุคคลทีใ่ชง้านง่าย จากนัน้ผูพ้ฒันาควรใหค้วามส าคญักบั
การประชาสมัพนัธถ์งึจุดแขง็ดงักล่าวใหลู้กคา้เป้าหมายรบัรู ้หรอืจดัตัง้โครงการฝึกอบรมการใชง้านแอพ หรอืใหท้ดลองใช้
ฟรแีก่ผูท้ีส่นใจ และเพิม่เตมิหรอืปรบัปรุงค าอธบิายขัน้ตอนในการใชง้านใหผู้ใ้ชง้านสามารถท าความเขา้ใจและเรยีนรูก้ารใช้
งานไดด้้วยตนเองไดง้่ายมากยิง่ขึน้ ผู้ใช้งานทีม่กีารรบัรู้ประโยชน์ของแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีสู่ง และมทีศันคติ
มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากจะเป็นผู้ที่มีความตัง้ใจในการใช้งานแอพสูง ผู้พัฒนาแอพจึงควรเน้นการ
ประชาสมัพนัธถ์งึประโยชน์ของการใชง้านโปรแกรมประยุกต์วางแผนการเงนิบนสมารท์โฟนไปยงัสาธารณะใหม้ากขึน้ ซึง่
ผู้พฒันาอาจใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
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ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารไปไดอ้ย่างรวดเรว็ แพร่หลายเป็นวงกวา้ง ดว้ยต้นทุนทีต่ ่า หรอืจดัโครงการสรา้งความเขา้ใจ
และความตระหนักเกีย่วกบัการวางแผนการเงนิ พรอ้มกบัการน าเสนอคุณค่าที่ได้รบัจากการใช้งานแอพวางแผนการเงนิ
ใหก้บัผูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรม นอกจากนี้ผลจากการวจิยัพบว่า คนรอบขา้งของผูใ้ชง้าน เช่น เพื่อน ญาตพิีน้่อง เป็นต้น มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล การถ่ายทอดหรอืแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแง่บวก
เกีย่วกบัแอพนัน้จงึช่วยผลกัดนัความตัง้ใจในการใชง้าน ดงันัน้ผูพ้ฒันาแอพจงึควรให้ความส าคญักบัการวางแผนการตลาด
ใหผู้ใ้ชแ้อพเกดิการถ่ายทอดหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลแก่บุคคลรอบขา้ง ซึง่จะ
ช่วยท าใหม้จี านวนผูใ้ชง้านทีส่นใจใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลเพิม่ขึน้ และแพร่หลายยิง่ขึน้เช่นกนั นอกจากนี้ผล
การวเิคราะหค์วามแตกต่างของความตัง้ใจในการใชง้าน และความแตกต่างของพฤตกิรรมการใชง้านแอพของกลุ่มตวัอย่างที่
แตกต่างกนั ท าใหท้ราบว่ากลุ่มตวัอย่างที่จบการศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านและมี
ความถีใ่นการใชง้านแอพสงูสดุ ซึง่ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งใหค้วามส าคญักบักลุ่มลกูคา้กลุ่มดงักล่าว โดยจดัท าเป็นแผนการ
ตลาดเพื่อรกัษากลุ่มลูกค้าดงักล่าวใหย้งัคงใชง้านแอพอย่างต่อเนื่อง และส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามตัง้ใจในการใชง้าน
และความถีใ่นการใชง้านอยู่ในระดบัต ่าลงมานัน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องวเิคราะหห์าสาเหตุทีท่ าใหก้ลุ่มลูกคา้เหล่านี้ยงัมี
ความตัง้ใจในการใชง้านและความถีใ่นการใชง้านอยู่ในระดบัต ่า เพื่อเพิม่ฐานลกูคา้และท าใหก้ลุ่มลกูคา้ขา้งตน้หนัมาใหค้วาม
สนใจและเกดิเป็นการใชง้านแอพเพิม่ขึน้ต่อไป 
 
7. สรปุและงานวิจยัในอนาคต 

งานวจิยันี้น าเสนอแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการอธบิายปัจจยัต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการ
เงนิส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดว้ยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีดชันีความ
พรอ้มดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม ร่วมกบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า ปัจจยัการ
รบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ีการรบัรูถ้งึประโยชน์ และอทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยั
ทีส่ าคญัต่อความตัง้ใจในการใช้งาน และความตัง้ใจในการใช้งานมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วน
บุคคลของกลุ่มทีไ่ดใ้ชง้านจรงิและกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจรงิ นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ
หรอืภาวะการท างานแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีจ่บ
การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปจะมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูทีส่ดุ กลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามถี่
ในการใชง้านทัง้แอพตดิตามงบประมาณ และแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษา
และท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูสุด แต่มคีวามถี่ในการใชง้านทัง้แอพช่วยเหลอืทางการเงนิ และ
แอพค านวณเงนิกูไ้ม่แตกต่างกนั 

ขอ้จ ากดัของงานวจิยันี้ ได้แก่ การกระจายแบบสอบถามใช้วธิกีารกระจายแบบเพื่อนถึงเพื่อน จงึอาจท าให้จ านวน
ตวัอย่างในแต่ละกลุ่มอายุและภาวะการท างานมคีวามคลาดเคลื่อนจากจ านวนทีก่ าหนดไปเลก็น้อย นอกจากนี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครชัน้นอกเป็นส่วนใหญ่ การศกึษาในอนาคตจงึควรมกีารกระจาย
แบบสอบถามให้ครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหานคร หรืออาจจะขยายไปสู่กลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัอื่นๆ มาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ย เพื่อการขยายขอบเขตไปสู่ประชากรในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของผูพ้ฒันา
แอพใหต้รงความตอ้งการ และสามารถเขา้ถงึลกูคา้เป้าหมายครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศไดม้ากขึน้ นอกจากนี้งานวจิยัครัง้นี้ได้
ศกึษาความตัง้ใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์วางแผนการเงนิส่วนบุคคลจากทฤษฎีดชันีความพร้อมด้านเทคโนโลย ี
ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีและปัจจยัอทิธพิลทางสงัคมเท่านัน้ ซึง่อาจยงัไม่ครอบคลุมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การปรบัปรุงพฒันาแอพ รวมถงึการวางแผนการตลาดของผูพ้ฒันาแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล งานวจิยัในอนาคตจงึ
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ควรศึกษาเพิม่เติมปัจจยัด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) ความไว้วางใจ (Trust) การรบัรู้ถึงความ
สนุกสนาน (Perceived enjoyment) หรอืปัจจยัทางดา้นการตลาด เป็นตน้ 
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