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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาปั จจัยด้านความเชื่อและทัศนคติของผูส้ ู งอายุต่อการใช้บตั ร
เดบิต 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั ร
เดบิตของผูส้ ู งอายุ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 385 คน ใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคื อ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ไคสแควร์ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต้ งั แต่ 60 – 64 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า อาชี พเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท แหล่งที่มา
ของรายได้ จากการประกอบอาชีพ พฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ ส่วนใหญ่ถือบัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ท ทีพี
เอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ทําธุรกรรมถอนเงินสด 1 – 5 ครั้งต่อเดือน จํานวนเงิน 5,001 – 15,000 บาท ในช่วงเวลา หลังเที่ยง
แต่ไม่เกินหกโมงเย็น (12.01 – 18.00 น.) และใช้บริ การที่ธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิต
ของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต รองลงมา คือ การใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิต
ทัศนคติต่อการใช้งานของบัตรเดบิต การรับรู ้ถึงประโยชน์ของบัตรเดบิต และอิทธิพลทางสังคม ตามลําดับ
คําสําคัญ : การยอมรับ ผูส้ ู งอายุ

ABTRACT

The objectives of this research were 1) to study belief and attitude factors of the elderly towards the use
of debit cards, 2) to study the behavior of using debit cards of the elderly, and 3) to study factors related to the
acceptance of debit card usage of the elderly.
The sample of this research was 385 elderly people aged 60 years and over in Khlong Dan Sub-district,
Bang Bo District, Samut Prakan Province. This study was a quantitative research. A questionnaire was used as a
tool for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean,
standard deviation as well as inferential statistics such as Chi-square analysis with a given statistical significance
level of 0.05.
The results of this research indicated that most of the respondents were female, between 60 - 64 years,
married person, graduated with a primary education level or below, worked as a farmer, and earned average
monthly income of 15,001 - 25,000 baht. Source of income was from occupation. In terms of debit card usage
behavior, most of the respondents held Be1st Smart TPN UnionPay card. The purpose of doing transition was for
1-5 cash withdrawals per month in the amount of 5,001 - 15,000 baht during 12.01 - 18.00 hrs. They used the
service at the bank. The most influential factor influencing the acceptance of debit card usage of the elderly was
convenience, followed by ease of use, attitude towards usage of debit cards, perceived benefits, and social
influence, respectively.
Keyword : Acceptance Elderly

บทนํา

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
การใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้น ส่ งผลให้รูปแบบการดําเนิ นชี วิตและการดําเนิ นธุ รกิจของมนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไป
เปรี ยบเทียบจากเมื่อก่อน ด้วยเทคโนโลยีที่พฒั นาอย่างรวดเร็ วเพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
มากขึ้น จึงมีการคิดค้นสิ่ งต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้แทนเงินสดได้คือ บัตรพลาสติก เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตร
เครดิต สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมไร้เงินสด นโยบายทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่หลายประเทศทัว่ โลกกําลัง
ให้ความสําคัญอยู่ในขณะนี้ ปั จจุบนั บัตรพลาสติกกําลังมีอิทธิ พลต่อชี วิตประจําวันของคนไทยมากขึ้นเรื่ อย ๆ
เช่นเดียวกับช่องทางการเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารผ่านทางมือถือ
รวมทั้งพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ช) หรื อการซื้อขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผา่ นมา มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านระบบการชําระเงินค่อนข้างชัด การใช้เงินสดกําลังถูกแทนที่ดว้ ยระบบการชําระเงินดิจิทลั ด้วย
เทคโนโลยีที่ทาํ ให้ระบบการชําระเงินเริ่ มเอื้อต่อการไม่ตอ้ งชําระด้วยเงินสดบวกกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เคย
ชินกับการใช้สมาร์ทโฟน เริ่ มตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศไทยก็
ต้องเปลี่ยน ภาครัฐจึงเริ่ มมีการผลักดันที่จะนําประเทศเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด จึงมีการสนับสนุ นการทําธุ รกรรม
ทางการเงินแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อทําการโอนเงินผ่าน Internet banking
การให้สิทธิ ประโยชน์เพิ่มเมื่อทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ สิ่ งเหล่านี้ ก็ได้รับการสนับสนุ นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้การทําธุรกรรมรวดเร็ วมากขึ้น มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้งานว่าข้อมูลจะไม่ร่ัวไหลและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่ งเป็ นสัญญาณ
ที่ทาํ ให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็ วขึ้น รัฐบาลตั้งใจจะให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่เป็ นสังคมไร้
เงิ น สด กระทรวงการคลัง ได้ร่ ว มกับ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกัน วางแผนพัฒ นาระบบการชํา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National e-payment) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและทําให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยเพราะไม่ตอ้ งพกเงินสดเป็ นจํานวนมากซึ่ งเป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการก้าวเข้าสู่ สังคม
ไร้เงินสดในอนาคต และประเทศไทยกําลังจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มรู ปแบบภายใน พ.ศ. 2568 อีกทั้ง
ประเทศกําลังก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่ งจะมีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุร้อยละ 20
ของจํานวนประชากรทั้งหมด ดังนั้นจึ งจําเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุได้เข้าถึ งเทคโนโลยีและรู ้ เท่าทันโลก
ออนไลน์อย่างทันท่วงที (สู งวัยหัวใจไฮเทค, BLT Bangkok, 2017) เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงานสร้าง
รายได้ ให้กบั ตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
ให้กบั ตนเองได้
จากประเด็นข้างต้นภาครัฐจะเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดพร้อมกับประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ จึง
เป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ เพื่อที่
ผูส้ ู งอายุสามารถดํารงชีพอยูก่ บั สังคมไร้เงินสดต่อไปได้ และเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนา ปรับปรุ งเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ และยอมรับในการให้บริ การ
บัตรเดบิตให้กบั ผูส้ ู งอายุของธนาคารกรุ งเทพได้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความเชื่อและทัศนคติของผูส้ ู งอายุต่อการใช้บตั รเดบิต
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ของการใช้บัต รเดบิ ต มี ความสั ม พันธ์ กับการยอมรั บ การใช้บัตรเดบิ ตของ
ผูส้ ู งอายุ
2. การใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
3. ทัศนคติต่อการใช้งานของบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
4. ความสะดวกสบายในการใช้งานบัต รเดบิ ตมี ความสั มพันธ์ กับการยอมรั บ การใช้บัตรเดบิ ตของ
ผูส้ ู งอายุ
5. อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาปั จจัยด้านความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และ
ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ โดยศึกษาปั จจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ได้แก่
การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิต, การใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิต, ทัศนคติต่อการใช้งานของบัตร

เดบิต, ความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต และอิทธิพลทางสังคมที่สัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิต
ของผูส้ ู งอายุ
2. ขอบเขตด้านประชากร ผูส้ ู งอายุท้งั เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยจะศึกษาเฉพาะ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา คลองด่าน สมุทรปราการ ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่
แน่นอน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล เริ่ มดําเนินการวิจยั ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง ตุลาคม 2562

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายและนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ให้คาํ นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นปัจจัยสําคัญในการใช้งานและ
อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยี ทําให้เกิดประสบการณ์ความรู ้ ทักษะ และความต้องการใช้งาน
เทคโนโลยี
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล (2554) ให้คาํ นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนําเทคโนโลยีน้ นั มา
ใช้ให้เป็ นไปได้ โดยสิ่ งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ
เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ให้คาํ นิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนําเทคโนโลยีที่ยอม
รับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติ และ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่ มจากได้ยินในเรื่ องวิทยาการนั้น ๆ จนยอมรับนําไปใช้ในที่สุด ซึ่ งกระบวนนี้มีลกั ษณะ
คล้ายกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการตัดสิ นใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5
ขั้นตอน คือ
1. ขั้นรับรู ้หรื อตื่นตน (Awareness Stage) เป็ นขั้นเริ่ มแรกที่นาํ ไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่ งใหม่หรื อ
วิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ได้รับรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรื อกิจกรรม
ของเขา แต่ยงั ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่ งการรับรู ้ส่วนใหญ่เป็ นการรับรู ้โดยบังเอิญ จะทําให้เกิดความอยากรู ้
และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่ มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ ยวกับวิทยาการใหม่ เป็ นพฤติ กรรมที่มี
ลักษณะตั้งใจ และในขั้นนี้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้น และใช้วิธีการคิดมากกว่าขั้นแรก บุคลิกภาพ
และค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรื อรายละเอียดของสิ่ งใหม่หรื อวิทยาการใหม่ดว้ ย
3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่ มคิดไตร่ ตรองหาวิธี ลองใช้วิธีการใหม่ ๆ โดยมีการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างข้อดีขอ้ เสี ย หากว่ามีขอ้ ดีมากกว่าจะตัดสิ นใจใช้ โดยทัว่ ไปมักจะคิดว่าวิธีการนี้เป็ นวิธีที่เสี่ ยงไม่ทราบถึง
ผลลัพธ์ตามมา จึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจ โดยอาจมีคาํ แนะนําเพื่อใช้ประกอบ
ในการตัดสิ นใจ

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นตอนที่เริ่ มทดลองกับคนส่ วนน้อยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ดูก่อน โดย
ทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ในขั้นนี้จะสรรหาข่าวสารที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการ
ใหม่หรื อนวัตกรรมนั้น
5. ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบตั ินาํ ไปใช้จริ ง ซึ่ งบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ
ว่าเป็ นประโยชน์ในสิ่ งนั้นแล้ว
ทฤษฎีการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี (A technology acceptance model หรื อTAM) เป็ นทฤษฎีที่
มีการยอมรับและมีชื่อเสี ยงในการเป็ นตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของการใช้เทคโนโลยี เป็ นพื้นฐานของการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของปั จจัยการรับรู ้ต่อการยอมรับและใช้เทคโนโลยี โดยหลักของ TAM จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ตัวแปรภายนอก
(External variables) เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ (Previous experience) เป็ นต้น มี
อิทธิ พลต่อ 2. การรั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness หรื อ PU) คือ
ปัจจัยที่กาํ หนดการรับรู ้ในแต่ละบุคคลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานได้
อย่างไร และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ดว้ ย 3. การรับรู ้ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้
งาน (Perceived ease of Use หรื อ PEOU) คือ ปัจจัยที่กาํ หนดในแง่ปริ มาณหรื อความสําเร็ จที่ได้รับว่าตรงกับความ
ต้องการหรื อที่คาดหวังไว้หรื อไม่ซ่ ึ งเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 4. ทัศนคติ ที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using) ได้รับอิทธิ พลจากการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู ้ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
งานได้รับอิทธิ พลจาก ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานในที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริ ฐ (2560) ศึกษาถึง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์ของ
ผูส้ ู งอายุ โดยผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิ งพรรณนาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บการใช้แ อปพลิ เคชั่น ไลน์ ของผูส้ ู ง อายุที่ สู งที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย การรั บรู ้ ถึ งประโยชน์ของ
แอปพลิ เ คชั่น ไลน์ รองลงมา คื อ ปั จ จัย ความบัน เทิ ง ในการใช้ง านของแอปพลิ เ คชั่น ไลน์ และปั จ จัย ความ
สะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ ไลน์
อัครเดช ปิ่ นสุ ข (2558) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตัว๋ ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิ เคชั่นของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่เคยใช้
บริ ก ารจองตั๋ว ภาพยนตร์ อ อนไลน์ผ่า นระบบแอพพลิ เคชั่น ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํา นวน 280 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งผลการดําเนินงานวิจยั พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ได้แก่ การยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรั บรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรั บรู ้ประโยชน์
คุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่ าเชื่ อถือ และด้านความเป็ นส่ วนตัว ส่ วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน
จิญาดา แก้วแทน (2557) ศึกษาถึง ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเป็ นของตนเอง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปทุมธานี จํานวน 550 คน และตอบกลับแบบสอบถามจํานวน 437 คน คิดเป็ นจํานวน
ร้อยละ 79.4 ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ ด้านการรับรู ้
ความเสี่ ยง ด้านความเชื่อมัน่ ในการออนไลน์ และด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จากการใช้บริ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และปั จจัยด้านทัศนคติ ด้านความเชื่อมัน่ ในการ
ออนไลน์ และด้านการรั บรู ้ ความเสี่ ยงมี อิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บริ การชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ตโฟนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
บุษรา ประกอบธรรม (2556) ศึกษาถึง การยอมรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึ กษา กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จํานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมานประกอบด้วย Correlation Coefficient ซึ่งผลการดําเนินงานวิจยั พบว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู ้ประโยชน์ และอิทธิ พลของสังคมมีอิทธิ พลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มี
ต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อรทัย เลื่ อนวัน (2555) ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษากรมการ
พัฒนาชุมชนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัดกรมการ
พัฒนาชุ มชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จํานวน 239 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา
ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ประกอบด้ว ย
Independent Samples T-Test และ One-Way ANOVA ซึ่ งผลการดํ า เนิ น งานวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรับรู ้ประโยชน์ อยู่ในระดับสู ง ส่ วนปั จจัย
เกี่ยวกับงานไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน

วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทําการประเมิน เพื่อนํามา
วิเคราะห์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ (SPSS)
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุท้งั เพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะศึ กษาเฉพาะผูใ้ ช้บริ การธนาคาร

กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา คลองด่าน สมุทรปราการ ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอนและไม่ทราบ
สัดส่ วนของประชากร จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนและไม่ทราบ
สัดส่ วนของประชากร ได้ใช้สูตรของ คอแครน (Cochran) ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สรุ ปขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการเท่ากับ 385 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งที่มาของรายได้ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะ
แบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิต , ด้านการใช้งาน
ง่ายของระบบบัตรเดบิต , ทัศนคติต่อการใช้งานของบัตรเดบิต , ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต
และ ด้านอิทธิพลทางสังคม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการยอมรั บการใช้บัตรเดบิ ตของผูส้ ู งอายุ มี ลกั ษณะเป็ นคําถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended form)
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็ นสถิ ติ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
1.1 แบบสอบถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล
1.2 แบบสอบถามในส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
1.3 แบบสอบถามในส่วนที่ 4 การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิ บายแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ
2. การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ค่า ไค-สแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยข้อมูลเป็ นนามบัญญัติ (Nominal Scale) ความถี่ที่ได้จากการ
สังเกต (Observed Frequency) เป็ นไปตามความถี่ที่ คาดหวัง (Expected Frequency ) ไว้ หรื อไม่ตามนัยสําคัญที่
กําหนด

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.50 เพศชาย จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.50 มีอายุต้งั แต่ 60 – 64 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า ประกอบอาชีพเกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ย 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างทุกคน รู ้ จักบัตรเดบิ ต คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 และถื อบัตรเดบิ ต ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ส่ วนใหญ่ ถือบัตรเดบิตประเภท บีเฟิ สต์ สมาร์ ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ ยนเพย์ ใช้บริ การ
บัตรเดบิต ทําธุรกรรมถอนเงินสด ใช้บริ การบัตรเดบิตโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งต่อเดือน จํานวนเงินโดยเฉลี่ย 5,001 –
15,000 บาทต่อเดือน ใช้บริ การช่วงเวลา หลังเที่ยงแต่ไม่เกินหกโมงเย็น (12.01 – 18.00 น.) และใช้บริ การบัตร
เดบิตที่ ธนาคาร
3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการยอมรับการใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
พบว่าปั จจัยการยอมรับการใช้บตั รเดบิต 5 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x� =4.04) เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่าด้านการใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิตส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x�=4.60)
ได้แก่ มีข้นั ตอนการใช้งานสะดวกและรวดเร็ ว (x� =4.63) และมีข้นั ตอนสมัครบัตรเดบิตที่ง่ายไม่ยงุ่ ยาก (x� =4.57)
รองลงมาคือทัศนคติต่อการใช้งานของบัตรเดบิต (x�=4.20) ได้แก่ บัตรเดบิตมีความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
(x� =4.33) บัตรเดบิตมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวัน (x� =4.17) และบัตรเดบิตใช้งานได้หลากหลายทันสมัย
(x� =4.10) รองลงมาคือด้านความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต (x�=4.00) ได้แก่ สามารถใช้บตั รเดบิตได้
ทุกที่ทุกเวลา (x� =4.58) ไม่เสี ยเวลาในการนั่งรอคิวเพื่อทําธุ รกรรมทางการเงิน (x� =4.44) และสามารถใช้บตั ร
เดบิตจ่ายสะดวกด้วยฟังก์ชน่ั การชําระเงินแบบ Contactless เพียงแค่แตะบัตรที่มีสัญลักษณ์ (x� =2.98) รองลงมา
คือด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของบัตรเดบิต (x�= 3.89) ได้แก่ ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งพกเงินสดในการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ (x�= 4.16) สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ (x�= 4.03) และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์โปรโมชั่น
ส่ วนลด จากร้านค้าที่ร่วมรายการ (x�= 3.48) และด้านอิทธิ พลทางสังคม (x�= 3.51) ได้แก่ ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมี
ส่ วนสนับสนุนให้ใช้งานบัตรเดบิต (x�= 3.82) พนักงานธนาคารมีส่วนสนับสนุ นให้ใช้งานบัตรเดบิต (x�= 3.66)
และการใช้บตั รเดบิตทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็ นคนทันสมัย (x�= 3.04) ตามลําดับ
4. ผลการศึกษาการยอมรับการใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ เนื่องจากด้านความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต
มากที่สุด ร้อยละ 31.90 รองลงมา คือ ด้านการใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิต ร้อยละ 25.00 ทัศนคติต่อการใช้งาน
ของบัตรเดบิต ร้อยละ 21.70 ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของบัตรเดบิต ร้อยละ 14.60 และด้านอิทธิ พลทางสังคม
ร้อยละ 6.70 ตามลําดับ เมื่อผูส้ ู งอายุมีการรับรู ้ปัจจัยการยอมรับการใช้บตั รเดบิตทุกด้านแล้วจึงมีการแนะนําและ
ยอมรับการใช้บตั รเดบิตต่อไป คิดเป็ นร้อยละ 100.00
5. ผลการวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิตมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บัตร
เดบิตของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมติฐาน

สมมติ ฐ านที่ 2 การใช้ ง านง่ า ยของระบบบัต รเดบิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การยอมรั บ การใช้ บั ต ร
เดบิตของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้งานของบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของ
ผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บัตร
เดบิตของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การรั บรู้ ถึงประโยชน์ ของการใช้ บัตรเดบิตมีความสั มพันธ์ กับการ
ยอมรับการใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิ จัย พบว่ า ผูส้ ู ง อายุข องเขตตํา บลคลองด่ า น อํา เภอบางบ่ อ จัง หวัด สมุ ท รปราการ รั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิตยอมรับสมมติฐานงานวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้บตั รเดบิต เนื่องจากบัตรเดบิตช่วยให้ผสู ้ ู งอายุได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ตอ้ ง
พกเงิ นสดจํานวนมากในการซื้ อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ แล้วยังได้รับสิ ทธิ ประโยชน์โปรโมชั่น ส่ วนลด จาก
ร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เพราะเป็ นการใช้เงินบัญชีตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริ ฐ, 2560) ที่ว่า การรับรู ้ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน่ ไลน์เพราะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุได้พูดคุยหรื อ
สื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้มากขึ้น สามารถพูดคุยกับเพื่อนสนิ ทและคนในครอบครัวที่อยู่ห่างไกล โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
สามารถแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารให้แก่ผอู ้ ื่นได้ง่ายและรวดเร็ วมากขึ้น ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปั จจุบนั ผูส้ ู งอายุมี
การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี และปรับตัวให้ตามยุคดิจิทลั 4.0
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การใช้ งานง่ ายของระบบบัตรเดบิตมีความสั มพันธ์ กับการยอมรับการ
ใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุของเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การใช้งานง่าย
ของระบบบัตรเดบิตยอมรับสมมติฐานงานวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้การ
ใช้งานง่ายของระบบบัตรเดบิต เนื่องจากบัตรเดบิตมีข้ นั ตอนการใช้งานสะดวก รวดเร็ ว และมีข้ นั ตอนสมัครบัตร
เดบิ ตที่ ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรทัย เลื่ อนวัน, 2555) ที่ ว่า กลุ่มตัวอย่างมี การยอมรั บเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู ้ประโยชน์อยูใ่ นระดับสู ง ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัย สามารถออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้ งานของบัตรเดบิตมีความสัมพันธ์ กับการยอมรับการ
ใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิ จัย พบว่ า ผูส้ ู ง อายุข องเขตตํา บลคลองด่ า น อํา เภอบางบ่ อ จัง หวัด สมุ ท รปราการ ยอมรั บ
สมมติฐานงานวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บตั รเดบิตในเรื่ องมี
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันสามารถใช้งานได้หลากหลายและทันสมัย

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (จิญาดา แก้วแทน, 2557) ที่ว่า ทัศนคติมีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ตโฟนมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก คือถ้าผูใ้ ช้บริ การมีทศั นคติ
มากขึ้น การยอมรับการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากขึ้น ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อเกิดการ
รับรู ้ที่ดีจึงทําให้เกิดทัศนติที่ดีตามมา ทําให้เกิดการยอมรับการใช้
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความสะดวกสบายในการใช้ งานบัตรเดบิตมีความสั มพันธ์ กับการ
ยอมรับการใช้ บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิ จัย พบว่ า ผูส้ ู ง อายุข องเขตตํา บลคลองด่ า น อํา เภอบางบ่ อ จัง หวัด สมุ ท รปราการ ยอมรั บ
สมมติฐานงานวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความสะดวกสบายในการใช้งาน
บัตรเดบิต สามารถใช้บตั รเดบิตได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เสี ยเวลาในการนัง่ รอคิวเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน และใช้บตั ร
เดบิ ตจ่ายสะดวกด้วยฟั งก์ชั่นการชําระเงิ นแบบ Contactless เพียงแค่แตะบัตรที่ มีสัญลักษณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (อัครเดช ปิ่ นสุ ข, 2558) ที่ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
รั บรู ้ ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรั บรู ้ ประโยชน์ คุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ ด้านความ
น่ าเชื่ อถือ และด้านความเป็ นส่ วนตัว ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ความสะดวกในการใช้งานทําให้ไม่ลาํ บาก
ทุกคนจึงเลือกใช้
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคมมีความสั มพันธ์ กับการยอมรับการใช้ บัตรเดบิตของ
ผู้สูงอายุ
พบว่า ผูส้ ู งอายุของเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยอมรับสมมติฐานงานวิจยั
ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงประโยชน์อิทธิ พลทางสังคม อันมาจากญาติพี่นอ้ งคน
ใกล้ชิด หรื อพนักงานธนาคารมีส่วนสนับสนุนให้ใช้งานบัตรเดบิต และการใช้บตั รเดบิตทําให้รู้สึกว่าตนเองเป็ น
คนทันสมัย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (บุษรา ประกอบธรรม, 2556) ที่ว่า การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู ้ประโยชน์ และอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ ทัศนคติที่มี
ต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็ นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การยอมรับการใช้เกิดจากการรับรู ้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และอิทธิ พลทางสังคม จึงเกิดทัศนคติที่ดีทาํ
ให้เกิดการยอมรับการใช้
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุในตําบลคลองด่าน
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มากที่สุด คือ ความสะดวกสบายในการใช้งานบัตรเดบิต จึงควรสนับสนุนให้
มีการใช้บตั รเดบิตได้ทุกที่ทุกเวลาต่อไป และควรปรับปรุ งให้พนักงานธนาคารมีส่วนสนับสนุนให้ใช้งานบัตร
เดบิตเพิ่มมากขึ้น

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยในอนาคต
1. ควรเพิ่มปั จจัยในการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลการศึกษามากขึ้น เช่ น ปั จจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่ งจะทําให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตได้มากขึ้น และจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบัตรเดบิตสําหรับผูส้ ู งอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูส้ ู งอายุได้มากยิ่งขึ้น
2. จากขอบเขตงานวิจยั ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บตั รเดบิตของ
ผูส้ ู งอายุเขตตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั เห็นว่า ใน
อนาคตควรทําการศึกษากลุ่มผูส้ ู งอายุ โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อ
การยอมรับการใช้บตั รเดบิตของผูส้ ู งอายุในภาพรวม
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