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ปการศึกษา 2558 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

การใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมลูกคาธนาคารออมสินท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุระหวาง 

17-34 ป และมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง เปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ซ่ึงมีชวง

อายุระหวาง 24-34 ป มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application นั่นคือ 

เม่ือมีการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application บอยครั้งจะทําใหความรูท่ีมีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนเพ่ิมข้ึน และความสัมพันธดังกลาวมีคาต่ํา ในขณะท่ีการ

เปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

นอกจากนี้ยังพบวา การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ใน

กลุมตัวอยางท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

และ กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application สวนในเรื่องความรูเก่ียวกับ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช Mymo 
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Application มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ คาความสัมพันธดังกลาวมีคาปานกลาง นอกจากนี้

ยังพบวา ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

ในขณะท่ี ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายปลาย มีความสัมพันธเชิงบวก

กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application กลาวคือ เม่ือมีทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย

ท่ีใช MyMo Application เพ่ิมข้ึน และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธต่ํา ทัศนคติของกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธเชิง

บวก กลาวคือแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมตัวอยางก็จะสูงตามไปดวย และ

ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันสูง 

 

คําสําคัญ: MyMo Application เจเนอเรชั่นวาย รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม แนวโนมพฤติกรรม 
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ABSTRACT 

 

The thesis “Lifestyle, Media Exposure, Knowledge, Attitude, and Behavior 

of “MyMo Application” of Government Savings Bank in Generation Y Group” is a 

quantitative research using a survey approach.  The samples are Government Savings 

Bank customers in the Bangkok area, ages between 17 and 34 years, with a media 

exposure to the MyMo Application during the past six months. The findings reveal 

that the majority of the samples are female, belonging to the late Generation Y 

group, ages ranging from 24 to 34 years, earning a monthly personal income of 

10,001-20,000 baht, with a bachelor’s degree. In the early Generation Y group, the 

frequency (times/week) of media exposure to the MyMo Application has a positive, 

albeit low, relationship with their knowledge of the Application; in other words, the 

greater frequency (times/week) of media exposure to the MyMo Application, the 

greater their knowledge.  On the other hand, such exposure in the late Generation Y 

group has no relationship with their knowledge of the Application.  It is also found 

that the frequency (times/week) of media exposure to the MyMo Application in the 

samples that use the Application has no relationship with the attitude of the early 

and the late Generation Y groups who use the Application. Meanwhile, the 



(4) 

 

 

knowledge about the MyMo Application in the early and the late Generation Y 

groups who use the Application has a moderate relationship with their attitude. In 

addition, the attitude toward the MyMo Application in the early Generation Y group 

who use the Application has no relationship with their Application-using behavior, 

while in the late Generation Y group who use the Application the attitude toward it 

shows a positive relationship. In other words, the more frequently the late 

Generation Y group uses the MyMo Application, the greater their attitude is, while the 

variables have a low relationship. Also, when the attitudes of the early and late 

Generation Y groups who use the MyMo Application have a positive relationship, the 

behavioral tendency of the samples using the Application will also increase, and the 

variables have a high relationship. 

 

Keywords: MyMo Application, Generation Y, lifestyle, media exposure, knowledge, 

attitude, behavior, behavioral tendency
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลไดกลายเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ความเจริญของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญทางดานเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซ่ึงรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของคนในสังคม ในปจจุบัน

เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงมีแนวคิดในการจัดทํา “นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ 

Digital Economy เพ่ือวางนโยบายใหแกผูประกอบการธุรกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นําไปปรับใช

กับธุรกิจของตน และลดตนทุนในการประกอบการ ซ่ึงจะไดประโยชนในการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน

ในธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหเวลาท่ีใชในการผลิตลดลง ตนทุนต่ําลง และ เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

สินคา รวมถึงบริการตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท้ังสิ้น 

ซ่ึงในปจจุบันผูประกอบการท้ังภาคธุรกิจสินคา และ ธุรกิจบริการ ตางคิดกลยุทธตาง ๆ เพ่ือสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยนําเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอรเน็ตมาปรับใชเพ่ือใหไดผลิตผล

ทางสินคา และเพ่ือเปนการใหบริการทางดานความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) ไดทําการสํารวจแนวโนมของธุรกิจ 10 อันดับ 

ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด ในครึ่งปหลังของป 2558 พบวา อันดับท่ี 1 ไดแก ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การแพทย สุขภาพและความงาม อันดับท่ี 2 ไดแก ธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ อันดับท่ี 3 ไดแก ธุรกิจ

โรงแรม และ รานอาหาร อันดับท่ี 4 ไดแก ธุรกิจบริการการศึกษา อันดับท่ี 5 ไดแก ธุรกิจประกัน

ชีวิต/ประกันภัย อันดับท่ี 6 ไดแก ธุรกิจกอสราง วัสดุกอสราง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย อันดับท่ี 7 

ไดแก ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันดับท่ี 8 ไดแก ธุรกิจธนาคาร/บริษัท

หลักทรัพย/บริษัทจัดการกองทุน อันดับท่ี 9 ไดแก ธุรกิจขนสง และ โลจิสติกส และอันดับสุดทาย 

ไดแก ธุรกิจออนไลน และ สื่อดิจิทัลคอนเทนต จากผลสํารวจดังกลาว จะเห็นไดวาใน 10 อันดับธุรกิจ

ท่ีไดรับความนิยม สวนใหญเปนธุรกิจท่ีขายการบริการ ซ่ึงหัวใจหลักของการบริการ คือ จะตองคนหา

ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง ท้ังในปจจุบัน และในอนาคต ดังนั้นการทําธุรกิจบริการใน

ปจจุบัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาพฤติกรรมของลูกคาไปพรอมกับการคิดคนบริการใหม ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีใชนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ จึงจําเปนตองนํา

เทคโนโลยีเขามามีสวนในการผลิต และใหบริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองใหตอบสนอง
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ตอผูบริโภคอยางสูงสุด เม่ือกลาวถึงธุรกิจบริการท่ีติด 10 อันดับ ธุรกิจท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

ตามผลสํารวจท่ีไดกลาวมาแลว ธุรกิจธนาคาร เปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก การแขงขันกันระหวางธนาคารมีคอนขางสูง เนื่องจากธนาคาร

แตละแหงจะกําหนดกลยุทธเพ่ือจะไดสวนแบงของการตลาดใหมีสัดสวนท่ีมากท่ีสุด ดังนั้น การแขงขัน

กันระหวางธนาคารจึงเปนการแขงขันเพ่ือสรางกลยุทธท่ีมุงเนนใหลูกคาของธนาคารไดรับการบริการ

ท่ีดีท่ีสุด ไมวาจะเปนการพัฒนาดานผลิตภัณฑ ดานราคาคาธรรมเนียม ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาด  

ปจจุบันสถาบันการเงินไดเพ่ิมชองทางการใหบริการผานอินเทอรเน็ต ( Internet 

Banking) และโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Banking) เพ่ือมอบความสะดวกสบายใหแกผูมาใชบริการ 

ไมวาจะเปน การโอนเงิน การสอบถามยอดเงิน การใหบริการชําระคาบริการตางๆ บริการเก่ียวกับการ

ตรวจดูรายการใชจายบัตรเครดิตยอนหลัง หรือแมกระท่ังการพิมพรายการทางบัญชี ซ่ึงท้ังหมดท่ี

กลาวมานี้ ถือเปนบริการจากธนาคารตางๆ ซ่ึงจะทําใหผูรับบริการรูสึกสะดวกสบาย และสามารถทํา

ธุรกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองผานอุปกรณหรือระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตได ทุกท่ี 

ทุกเวลา ในปจจุบันสถิติการใชบริการ Mobile Banking ในประเทศไทยมีจํานวนการใชเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง จํานวนบัญชีท่ีใชบริการ ปริมาณ และ มูลคาการทําธุรกรรมการชําระเงินผานชองทางบริการ 

Internet Banking และ Mobile Banking ในป 2557 มีอัตราการเติบโตของจํานวนบัญชีสูงถึงรอยละ 

434.9 ปริมาณรายการเติบโตรอยละ 91.2 และมูลคารายการเติบโตรอยละ 81.4 (ดังตารางท่ี 1.1) 

 

ตารางท่ี 1.1  

 

ตารางแสดงจํานวนบัญชี ปริมาณ มูลคา ธุรกรรมการชําระเงิน ผาน Mobile Banking ในประเทศไทย 

และอัตราการเติบโต 

2554 2555 2556 2557
ไตรมาส

 3/2558

จํานวนบัญชี

ผูใชบริการ

(หนวย : ราย )

706,439    864,312    1,164,796 6,229,960 8,434,872 36.0 22.3 34.8 434.9 35.4

ปริมาณรายการ

(หนวย : พันรายการ )
19,942     36,285      57,199     109,350    165,370    25.5 82.0 57.6 91.2 51.2

มูลคารายการ

(หนวย : พันลานบาท )
187           440          752          1,364        1,738        7.0 135.3 70.9 81.4 27.4

อัตราการเติบโต (รอยละ )

ป 2554 2555 2556 2557
ไตรมาส 

3/2558

 
ท่ีมา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 
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การทําธุรกรรม หรือ การชําระเงินผานบริการ Internet Banking และ Mobile Banking 

มีการขยายตัวสูงข้ึน ท้ังในดานของปริมาณ และดานมูลคา ซ่ึงเปนผลสะทอนถึงพฤติกรรมของ

ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงิน วามีจํานวนท่ีใชบริการผานอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนท่ีใน

ชีวิตประจําวันมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้น ธนาคารแตละแหงจึงคิดคนการพัฒนาระบบการทํางานตาง ๆ 

เพ่ือใหสามารถใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีได ธนาคารออมสิน ก็เปนอีกหนึ่งธนาคารท่ีมีชองทางในการ

ใหบริการทางการทําธุรกรรมทางการเงินหลายชองทาง ตลอดระยะเวลากวา 103 ปท่ีผานมา ไดมีการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และการใหบริการเรื่อยมา ไมวาจะเปนการใหบริการผานทางสาขากวา 

1,049 สาขา การใหบริการทางเรือเคลื่อนท่ี รถตูเคลื่อนท่ี และมอเตอรไซคแบงคก้ิง เปนการใหบริการ

แกประชาชนตามสถานท่ีตาง ๆ นอกจากการใหบริการผานทางยานพาหนะเคลื่อนท่ีแลว การใหบริการ

ผานทาง Internet Banking ก็เปนอีกชองทางบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงไดพัฒนาการใหบริการการทําธุรกรรมทางการเงิน

ผานชองทาง Mobile Banking ภายใตชื่อ “MyMo” (My Money, My Mobile) เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกลูกคาของธนาคาร ไดทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง MyMo Application 

มีเปาหมายเพ่ือใหบริการแกลูกคาของธนาคารออมสิน ซ่ึงเปนกลุมคนรุนใหม โดยเฉพาะกลุมลูกคาท่ีมี

อายุอยูระหวาง 15-30 ป ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันเปนสวนมาก และ

ตองการขยายฐานกลุมลูกคาในชวงอายุดังกลาว (ดังแผนภูมิท่ี 1.1) 

 

แผนภูมิท่ี 1.1  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงการวิเคราะหขอมูลการใชบริการเงินฝากจําแนกตามอายุของลูกคาธนาคารออมสิน 

7-80 ป (ธนาคารออมสิน, 2558) 
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จากแผนภูมิท่ี 1.1 แสดงการวิเคราะหขอมูลการใชบริการเงินฝากจําแนกตามอายุของ

ลูกคาธนาคารออมสิน อายุตั้งแต 7-80 ป พบวา กลุมลูกคาชวงอายุตั้งแต 15-30 ป เปนกลุมชวงอายุ

ท่ีมีสัดสวนท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับชวงวัยอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงควรศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับ

ขาวสารในชีวิตประจําวัน รวมถึงการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวของกับ MyMo Application ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม ท่ีมีตอ MyMo Application เพ่ือนําผลท่ีไดมาไปปรับปรุงการใหบริการ MyMo 

Application ใหตรงกับทัศนคติของลูกคากลุมดังกลาวมากท่ีสุด อันไปสูแนวโนมการใชบริการ 

MyMo Application ในอนาคต  

ในปจจุบัน MyMo Application ไดเปดใหบริการตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2558 จนถึง

ปจจุบันเปนเวลาเกือบ 1 ป มีแนวโนมจํานวนผูใชงาน MyMo Applicaion เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

แตอยางไรก็ตามผูใชบริการ MyMo มีสัดสวนเพียงรอยละ 2.8 ของผูใชบริการ Mobile Banking 

ท้ังหมด และมีปริมาณธุรกรรมเพียงรอยละ 0.3 (ธนาคารออมสิน, มีนาคม 2558) ดังนั้น การเพ่ิม

จํานวนลูกคาธนาคารออมสินใหเพ่ิมข้ึนไดนั้น จําเปนตองสรางความรู และทัศนคติท่ีดีใหแก

กลุมเปาหมาย เพ่ือนําไปสูพฤติกรรมในการเลือกใชบริการ MyMo Application และเพ่ือเปนการ

สรางสัดสวนของจํานวนลูกคาที่มีอายุ 15-30 ป ใหมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น MyMo Application 

เปน Application ท่ีมีระบบการทํางานพ้ืนฐานท่ีคลายกับ Application ของธนาคารอ่ืน ๆ (ดังภาพท่ี 1.1) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงระบบการทํางานพ้ืนฐานของ MyMo Application  (ธนาคารออมสิน, 2558) 
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สําหรับ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ถือวามีระบบการทํางานพิเศษ 

ท่ีอํานวยความสะดวกแกลูกคาของธนาคาร อาทิเชน การแสดงขอมูลบัญชี (Account Detail) ทุกประเภท 

ท้ังบัญชีเงินฝาก และบัญชีสินเชื่อ ครบทุกบัญชีใน App เดียว สามารถเรียกดู Statement ยอนหลัง

สูงสุดถึง 5 ป บริการสลากออมสินพิเศษ และมีระบบแจงเตือน (Message Alert) ในรูปแบบ Push 

Notification (ดังภาพท่ี 1.2)  

 

 
 

ภาพท่ี 1.2 แสดงระบบการทํางานท่ีเหนือกวาของ MyMo Application (ธนาคารออมสิน, 2558) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 แสดงระบบการทํางานท่ีเหนือกวาของ MyMo Application (ธนาคารออมสิน, 2558) 
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ภาพท่ี 1.4 ภาพเปรียบเทียบระบบการทํางานท่ีเหนือกวาของ MyMo Application เม่ือเปรียบเทียบ

กับธนาคารอ่ืน ๆ (ธนาคารออมสิน, 2558) 

 

สําหรับบริการของ MyMo Application จะเปนการใหบริการเฉพาะบนโทรศัพทมือถือ 

แท็บเล็ต ผานสัญญาณอินเทอรเน็ต และ Wifi มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุมลุกคาท่ีมี

ลักษณะท่ีชอบความสะดวกสบาย สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงกลุมลูกคาท่ี

ธนาคารออมสินตองการใช Application ดังกลาว จะเปนกลุมลูกคาท่ีมีอายุระหวาง 15-30 ป จัดอยู

ในกลุมลูกคาท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนกลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2525-2542 ปจจุบันคนกลุม

นี้มีอายุ 17-34 ป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร (2550, อางถึงใน เศวต วัชรเสถียร, 

2556, น. 17) กลาววา กลุมเจเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญและคุนเคยกับเทคโนโลยีสูง 

มักจะมาทํางานพรอมกับ iPod มี คอมพิวเตอรมือถืออยูในมือ ศึกษาคนควาขอมูลในอินเทอรเน็ต

อยางคลองแคลว ติด MSN Messenger มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาพูด กลาแสดงออก และยัง

กระตือรือรน พรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงเสมอ แตในขณะเดียวกันก็เปนคนกลาไดกลาเสีย ท้ัง ๆ ท่ีผาน

โลกมานอย และยังมีอุปนิสัยใจรอน อดทนต่ํา  

นอกจากนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการใชอินเทอรเน็ต และ

โทรศัพทมือถือ ของประชากรไทย โดยแบงออกตามชวงอายุตาง ๆ ในป พ.ศ. 2554-2558 พบวา 

ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ประมาณ 62.6 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 21.8 ลานคน (รอยละ 34.9) ผูใช

อินเทอรเน็ต 24.6 ลานคน (รอยละ 39.3) และผูใชโทรศัพทมือถือ 49.6 ลานคน (รอยละ 79.3) และ
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เม่ือพิจารณาแนวโนมการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป 

ในชวงระยะเวลา 5 ป ระหวางป 2554-2558 พบวา ผูใชคอมพิวเตอรมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 

32.0 (จํานวน 19.9 ลานคน) เปนรอยละ 34.9 (จํานวน 21.8 ลานคน) ผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น 

จากรอยละ 23.7 (จํานวน 14.8 ลานคน) เปนรอยละ 39.3 (จํานวน 24.6 ลานบาท) ผู ใช

โทรศัพทมือถือเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 66.4 (จํานวน 41.4 ลานบาท) เปนรอยละ 79.3 (จํานวน 49.6) 

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) (ดังแผนภูมิท่ี 1.2) 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงรอยละประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ท่ีใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ 

พ.ศ. 2554-2558 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558, น. 1) 

 

จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรสวนใหญในประเทศ

มีแนวโนมในการใชโทรศัพทมือถือ และ อินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และมีแนวโนม

ท่ีจะเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อยๆ เมื่อพิจารณากลุมอายุในป 2558 พบวา ประชากรในกลุมอายุ 15-24 ป 

มีการใชอินเทอรเน็ตสูงสุด คือรอยละ 76.8 รองลงมา คือ กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 60.1 กลุมอายุ 

6-14 ป รอยละ 58.0 กลุมอายุ 35-49 ป รอยละ 31.8 และในกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป มีเพียงรอยละ 9.6  
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ตารางท่ี 1.2  

 

ตารางเปรียบเทียบรอยละของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ท่ีใชอินเทอรเน็ต ตามกลุมอายุ พ.ศ. 2554-2558 

ป 
กลุมอายุ (ป) 

6-14  15-24 25-34 35-49 50 ปข้ึนไป 

2554 38.3 51.9 26.6 14.3 5.5 

2555 46.5 54.8 29.7 17.1 6.2 

2556 54.1 58.4 33.5 18.7 6.6 

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4 

2558 58.0 76.8 60.1 31.8 9.6 

ท่ีมา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558, น. 2 

 

จากผลการสํารวจประชากรในชวงอายุตาง ๆ ท่ีใชอินเทอรเน็ต พบวา มีความสอดคลอง

กับผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือ ETDA ซ่ึงไดรายงานผลการสํารวจ

พฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558 (Thailand Internet User Profile 2015) 

เก่ียวกับสถิติของการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เม่ือป 2558 ท่ีผานมา ผลการสํารวจพบวา 

กลุมเจเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉลี่ยแลว 

เจเนอเรชั่นวาย ใชอินเทอรเน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงตอวัน)  

 

 
 

ภาพท่ี 1.5 การใชงานอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยของแตละ Generation (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส, 2558) 
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นอกจากนี้ยังพบวา สมารทโฟน เปนอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตมากท่ีสุดในทุก

ชวงเวลา โดยเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงตอวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) และคอมพิวเตอรพกพา 

(Labtop, Notebook) ตามลําดับ  

 

 
 

ภาพท่ี 1.6 แสดงอุปกรณท่ีใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 

2558) 

 

สําหรับกิจกรรมยอดนิยมของผูใชอินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนท่ีอันดับ 1 คือ Social 

Network สวนอันดับรองลงมาคือ คนหาขอมูล (Search) และ อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามลําดับ 

 

 
  

ภาพท่ี 1.7 แสดงกิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมในการใชอินเทอรเน็ต (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส, 

2558) 
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ผลจากการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ประจําป 2558 ของ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ยังแสดงใหเห็นวา คนไทยสวนใหญท้ังเพศชาย เพศหญิง 

และ เพศทางเลือก มีการซ้ือสินคาและบริการทางออนไลนรอยละ 64.9 และมีสินคาและบริการทาง

ออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมแยกตามเพศ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.8 แสดงสินคาและบริการท่ีเปนท่ีนิยมจําแนกเปนเพศตาง ๆ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส, 2558) 

 

สําหรับสินคาและบริการทางออนไลนที่เปนที่นิยมแยกตามเจเนอเรชั่น จะเห็นไดวา

แตละเจเนอเรชั่นมีความนิยมซ้ือสินคาทางออนไลนท่ีแตกตางกันในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 1.9 แสดงสินคาและบริการท่ีเปนท่ีนิยมจําแนกเปน Generation (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส, 2558) 
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จากผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ประจําป 2558 ของ

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวาคนไทยมีการซ้ือสินคาและบริการทางออนไลนถึง

รอยละ 64.9 นั่นแสดงวา เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสรางความสะดวกใหแกคนในสังคม รูปแบบ

การดําเนินชีวิต หรือ พฤติกรรมของคนในสังคมก็ยอมเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นไดจากการใช

ประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารออมสิน ดวยการศึกษากับกลุม 

เจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีอายุ 17-34 ป ท่ีเปนลูกคาธนาคารออมสิน และมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 

MyMo Application เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาชองทางการ

ใหบริการ และวางแผนการพัฒนาชองทางการใหบริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสินอยาง

มีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.2 ปญหานําวิจัย 

 

1. รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และ 

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนอยางไร 

2. การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย หรือไม อยางไร 

3. การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application หรือไม อยางไร 

4. ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ท่ีใช MyMo Application หรือไม อยางไร 

5. ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application หรือไม 

อยางไร 

6. ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

หรือไม อยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

และ แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับความรู ท่ี มีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับทัศนคติที่มีตอ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” 

โดยประชากรท่ีจะทําการวิจัยมาจากผูท่ีเขามาใชบริการของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีทั้งหมด 151 สาขา จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมเปาหมายของธนาคารออมสิน 

เปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 17-34 ป ท่ีเปนลูกคาของธนาคารออมสิน และมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 

MyMo Application ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูล ในเดือน เมษายน 2559 

 

1.6 นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ 

 

ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสิน หมายถึง เพศ อายุ รายไดสวนตัว

ตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  

เจเนอเรช่ันวาย หมายถึง กลุมคนท่ีจัดอยูในกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีอายุระหวาง 17-34 ป 

หรือเปนผูท่ีเกิดใน พ.ศ. 2525-2542 เปนลูกคาของธนาคารออมสิน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

- เจเนอเรชั่นวายตอนตน คือ ผูท่ีมีอายุตั้งแต 17-23 ป 

- เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย คือ ผูท่ีมีอายุตั้งแต 24-34 ป 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตเฉพาะของลูกคาธนาคาร

ออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย อายุ 17-34 ป โดยแบงออกเปนกิจกรรมในแตละวัน (Activities) เรื่องท่ี

สนใจ (Interest) และ ความคิดเห็นตอเรื่องตางๆ (Opinion) Remier (1995) ไดแบงรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตไวท้ังหมด 5 กลุม ดังนี้ 

1. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation) 

ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีทางสังคม เชน การชมการ

แสดงทางวัฒนธรรม การชมนิทรรศการศิลปะ  

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนสังคม (Societal Orientation) เปนวิถีชีวิตท่ีมุงเนน

กิจกรรม ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งรอบตัว เชน การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม 

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนความบันเทิง (Entertainment Orientation) เปน

วิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความบันเทิงและความพอใจ

ของตนเอง เชน การชมภาพยนตร การซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนองความพอใจสวนตัว 
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4. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนบานและครอบครัว (Home and Family Orientation) 

เปนวิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบานและครอบครัวของ

ตนเอง เชน การทํากิจกรรมกันในครอบครัว  

5. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกีฬา และ กิจกรรมกลางแจง (Sport an outdoor 

Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง เชน การเลนกีฬา การทํากิจกรรมกลางแจง เปนตน 

การเปดรับขาวสาร หมายถึง ความถ่ีในการเปดรับขาวสารท่ัวไป และ ความถ่ีในการ

เปดรับขาวสารท่ีเก่ียวของกับ MyMo Application ชวงเวลาในการเปดรับขาวสาร ชองทางในการ

เปดรับขาวสาร ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application หมายถึง ระดับความรูเก่ียวกับ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีอยูในระดับท่ีจําได หรือ ระลึกได (Recall) ในประเด็นวิธีการใชงานของ MyMo 

Application  

ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application หมายถึง ความรูสึกเชิงบวก เชิงลบ ท่ีมีตอการใช 

MyMo Application ท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ทัศนคติท่ีมีตอความรูสึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ท่ีมี

ตอระบบการทํางานของ MyMo Application มีดังนี้ 

1.1 ระบบการทํางานพ้ืนฐาน 

(1) การใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี 

(2) การใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ 

(3) การใหบริการดานการโอนเงินภายในธนาคาร และ ตางธนาคาร 

(4) การใหบริการดานการโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ 

(5) การใหบริการการจายบิลและเติมเงินดวยบารโคด 

(6) การใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินผาน 1143 MyMo Call 

Center และท่ีธนาคารออมสินสาขา 

1.2 ระบบการทํางานพิเศษ 

(1) การใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคาร 

(2) การใหบริการแจงเตือนผาน Application Push Notification 

(3) การใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 5 ป 

(4) การใหบริการผานอินเทอรเน็ต 

(5) การใหบริการสลากออมสินพิเศษ 
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2. ราคา (Price) หมายถึง ทัศนคติท่ีมีตอความรูสึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ท่ีมีตอการชําระ

คาธรรมเนียมของ MyMo Application 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ทัศนคติท่ีมีตอความรูสึกเชิงบวก หรือ 

เชิงลบ ท่ีมีตอความสะดวกสบายในการดาวนโหลด และการลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง MyMo 

Application ลงบนสมารทโฟน หรือ แทบเล็ต ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ แอนดรอย เพ่ือใชงาน 

MyMo Application ผานอินเทอรเน็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ทัศนคติที่มีตอความรูสึกเชิงบวก 

หรือ เชิงลบ ที่มีตอกระบวนการติดตอสื ่อสารทางการตลาด รวมถึงการใชสื ่อในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ การขายไมวาจะเปนการใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการทําการตลาด

ทางตรง 

พฤติกรรมการใช MyMo Application หมายถึง การใช หรือ ไมใช MyMo Application 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย ความถ่ีในการใชตอสัปดาห และ วัตถุประสงคในการใช 

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application หมายถึง การใช หรือ ไมใช MyMo 

Appliction ในอนาคตของกลุมเจเนอเรชั่นวาย สามารถแยกไดออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

- กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application หมายถึง ระดับความตั้งใจท่ีจะใช 

MyMo ตอไปในอนาคต รวมถึงระดับความตั้งใจท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application  

- กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีไมใช MyMo Application หมายถึง ระดับความตั้งใจท่ีจะใช 

MyMo ในอนาคต รวมถึงระดับความตั้งใจท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. เพ่ือใหทราบถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

2. เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร ไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชนใน

การวางแผนชองทางการใหบริการ หรือ เพ่ือทําการตลาดในอนาคต  

3. เพ่ือใหผูท่ีสนใจศึกษาในเรื่องท่ีใกลเคียงกันไดนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการตอไป

ในอนาคต 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application ของธนาคารออมสิน” ในครั้งนี้ ผูวิจัยได

ทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา 

อภิปราย และสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่นวาย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม 

2.5 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 

 -  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดธุรกิจบริการ 

 -  แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

 -  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.8 เหตุผลของการตั้งสมมติฐานการวิจัย 

2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรช่ันวาย 

 

การจัดกลุมชวงอายุของเจเนอเรชั่นตาง ๆ เปนการแบงกลุมคนออกเปนหลายชวงวัย ซ่ึง

จะแบงตามลักษณะของความใกลเคียงทางดานวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอมท่ีมีความใกลเคียงกัน 

ซ่ึงกลายเปนความเหมือนเฉพาะกลุมในชวงอายุท่ีมีความใกลเคียงกัน 

คํานิยามของคําวา เจเนอเรชั่นวาย ไดมีผูใหคํานิยามและจํากัดไวอยางกวางขวาง 

(Reynolds, 2005; Wetsels, 2008 อางถึงใน ชานนท ศิริธร, ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ (2555). 

แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธและการโฆษณา, ปท่ี 5 (ฉบับท่ี 2), 115.) 

กลาววา เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) บางครั้งถูกเรียกวา มิลเลนเนียล (Millennial), ไอ เจเนอเรชั่น 

(iGeneration), เน็ตติเซน (Netizens) นินเทนโด เจเนอเรชั่น (Nintendo Generation) และอีก
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มากมาย ไมวาจะเปน Millenials/ WHY/ Dot Com/ Net Generation หรือ KIPPERS (Kids in 

Parents’ Pockets Eroding Retirement Saving) เปนตน 

Wong et al. (2008) กลาววา กลุมคนรุนใหมท่ีจัดอยูในกลุมเจเนอเรชั่นวาย คือกลุม

ประชากรท่ีเกิดตั้งแต ค.ศ. 1977-1999 (พ.ศ. 2520-2542) ใกลเคียงกับ Farris, Chong และ 

Dunning (2002, อางถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 9) กลาววา เจเนอเรชั่นวายคือผูท่ีเกิดระหวาง

ป 2520-2542 เชนเดียวกันกับ Lancaster และ Stillman (2003, as cited in Charter et al., 

2011) ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับผูบริโภคเจเนอเรชั่นตาง ๆ ระบุวา เจเนอเรชั่นวาย คือ คนท่ีเกิดในป 

พ.ศ. 2520-2542 ซ่ึงถือเปนกลุมสําคัญท่ีจําเปนจะตองมุงเนนในการวิจัยตลาดผูบริโภค เนื่องจากกลุม

เจเนอเรชั่นวาย เปนกลุมท่ีเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีและเรียนรู หรือเรียกวาเปนกลุมท่ีเติบโตมาใน

ยุคท่ีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีรุดหนาอยางรวดเร็ว 

มีการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสะดวกสบายรวดเร็วในยุคของ โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน จึงสามารถ

เขาถึงขอมูล ขาวสารไดงาย และมีความสามารถในการนํา เทคโนโลยี มาปรับใชเพ่ือแกปญหาตางๆ 

เฉพาะหนาไดดี การบริโภค ขอมูลของคนกลุมนี้มาจากสื่ออินเทอรเน็ต สื่อสังคม ออนไลนในปริมาณท่ี

สูงกวาการบริโภคสื่อโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ Reisenwitz and Lyer (2009 อางถึงใน เดชา 

เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุมพยา, จีราภา นวลลักษณ และ ชนพัฒน ปลื้มบุญ 2557). การศึกษา

เจนเนอเรชั่นเอ็กซและเจเนอเรชั่นวายในมุมมองตอคุณลักษณะของตนเองและความคาดหวังตอ

คุณลักษณะของเจเนอเรชั่นอ่ืน. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, ปท่ี 36 (ฉบับท่ี 141), 5.)       

ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวายนั้น Yarrow และ O’Donnell (2009 อางถึงใน ชานนท 

ศิริธร, ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ (2555). แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ

และการโฆษณา, ปท่ี 5 (ฉบับท่ี 2), 115.) ไดกลาวไววา เนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย เกิดในยุคท่ี

เทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาสูง จนเรียกไดวาคนเหลานี้อาศัยอยูในโลกดิจิทัล 

(Digital World) จึงทําใหเจเนอเรชั่นวายมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ โดยมี

ลักษณะ 4 ประการ ไดแก มีความม่ันใจในตัวเองสูง มุงเนนความสัมพันธภายในกลุม มักประเมิน

ทางเลือกตาง ๆ อยางรอบคอบ และตองการความรวดเร็ว สอดคลองกับ Herbison และ Boseman 

(2009) ท่ีไดกลาววา เจเนอเรชั่นวายมีความทะเยอทะยานและเปนตัวของตัวเองสูงมาก เพราะเติบโต

ทามกลางการแขงขันท้ังทางเศรษฐกิจและทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเปนกลุมคนท่ีตองการพูดคุย

สื่อสารกับเพ่ือนอยูตลอดเวลาผานการใชเทคโนโลยีอยางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน หรืออุปกรณ

เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม เพ่ือสงขอความถึงกัน นั่นแสดงใหเห็นวา กลุมคนดังกลาวเปนคนท่ีเปดรับ

และชื่นชอบการใชเทคโนโลยีตาง ๆ มากกวาการพูดคุยกันแบบตัวตอตัว หรือ ผานการพูดคุยทาง

โทรศัพทมือถือ  
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สิ่งท่ีเปนลักษณะเดนของเจเนอเรชั่นวาย Howe and Strauss (2000 อางถึงใน เดชา 

เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุมพยา, จีราภา นวลลักษณ และ ชนพัฒน ปลื้มบุญ, 2557). การศึกษา

เจนเนอเรชั่นเอ็กซและเจเนอเรชั่นวายในมุมมองตอคุณลักษณะของตนเองและความคาดหวังตอ

คุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นอ่ืน. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, ปท่ี 36 (ฉบับท่ี 141), 5.) กลาววา เจเนอ

เรชั่นวาย เปนกลุมคนท่ีมองโลกในแงดี ชอบทํางานเปนทีม ไมชอบทําตามกฏระเบียบ ฉลาด ยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลง ใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของชีวิตแบบตลอดเวลา รักความกาวหนา มุงผลสําเร็จ

เปนหลัก แตมักไมวางแผนระยะยาว ไมมีความอดทน แตมีความคาดหวังสูง มีโลกสวนตัวสูง แตไมได

แสดงออกถึงความตองการเปนอิสระ  

ผลการศึกษาของ Pew Ressearch Center (Verthaegen, 2006, as cited in Van 

den Bergh & Behrer, 2011, อางถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 20) กลาววา เจเนอเรชั่นวาย

ในปจจุบันมองวาการเปนพอแมท่ีดีนั้น เปนสิ่งท่ีสําคัญมากในชีวิตของพวกเขา แปดในสิบของเจเนอ

เรชั่นวายนั้น คิดวาการแตงงานและสรางครอบครัว เปนสิ่งท่ีดี และเปนสิ่งท่ีควรทํา เจเนอเรชั่นวาย

นั้นเขากับพอแมของพวกเขาไดเปนอยางดี มีการระบุวาพวกเขามีปญหากับพอแมนอยกวาท่ีพอแมมี

ปญหากับปูยาตายายของพวกเขา (Taylor & Keeter, 2010) หกในสิบของวัยรุนในสหรัฐอเมริกานั้น

ออกไปทานอาหารเย็นนอกบานกับครอบครัวอยางนอยสี่วันในหนึ่งสัปดาห ขณะท่ีรอยละ 84 ระบุวา

พอแมนั้นเปนมากกวาเพ่ือน พวกเขาคือเพ่ือนท่ีดีท่ีสุด และรอยละ 53 ของจํานวนนี้ระบุวา แมคือ

เพ่ือนท่ีดีท่ีสุด สวนรอยละ 32 ระบุวาเปนพอ (Schupak, 2008, as Cited in Van den Bergh & 

Behrer, 2011) ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ คณาลักษณ จงปยวรางค (2555, 

น. 20-21, อางถึงใน ศุภสิริ สุขมนต, 2557, น. 15) กลาววา กลุมเจเนอเรชั่นวาย ถือเปนสมาชิกใน

สังคมกลุมที่เกิดในชวงอัตราการเกิดของประชากรโลกโดยรวมลดลง มีการใชชีวิตในชวงเวลา

ท่ีครอบครัวเปลี่ยนมาเปนครอบครัวขนาดเล็ก ซ่ึงนิยมมีบุตรนอย และใหความสําคัญกับการเลี้ยงดู

อยางมีคุณภาพมากข้ึน นั่นแสดงใหเห็นวา กลุมเจเนอเรชั่นวายเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีครอบครัวใน

สังคมไทยไดเปลี่ยนเปนรูปแบบครอบครัวท่ีเล็กลง ดังนั้น การดูแลลูกหลานจึงเปนไปอยางท่ัวถึง ทําให

สมาชิกในครอบครัวมีความสนิทสนมกันมากข้ึน และ ดวยลักษณะของกลุมเจเนอเรชั่นวายเปกนลุมท่ี

พูดเร็วทําเร็ว เม่ือพวกเขาเผชิญกับปญหาท่ีทําใหตองตัดสินใจ พวกเขาก็มักจะปรึกษาพอแมโดย

อัตโนมัติ นอกจากนี้ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและพัฒนาการทางดานเทคโนโลยียังถือเปนสวนสําคัญ

ท่ีทําใหวิถีชีวิตของเจเนอเรชั่นวายเปลี่ยนแปลงไป ตามงานวิจัยของ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548 อางถึงใน 

เบญจมาพร เจริญศรี, 2550, น. 21-22) กลาวถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายไว ดังนี้ 
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1. อินเทอรเน็ต (Internet) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในยุคของเจเนอเรชั่นวายเปน

ระบบท่ีสมบูรณ การมีคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไมไดเปนสิ่งพิเศษ เปนผูท่ีมีมุมมอง

เก่ียวกับโลกท่ีกวาง (Worldviews) การสื่อสารหรือการคาดวยระบบเครือขายเปนเพียงชองทางหนึ่งท่ี

ธรรมดา และหลายๆ คน มีอีเมลล (E-mail) และเว็บไซต (Website) สวนตัวเพ่ือติดตอเพ่ือนท่ีรูจักกัน

จริง ๆ (Real Friends) และเพ่ือนท่ีรูจักแบบเสมือนจริง (Virtual Friend)  

2. การสื่อสารแบบทันที (Instant Messaging) ผลพลอยไดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ท่ีสมบูรณ ทําใหเจเนอเรชั่นวายอยูในโลกของการสื่อสารแบบทันที ในรูปของการคุยกันออนไลน 

(Chat Online) การสื่อสารเชนนี้ทําให เจเนอเรชั่นวายสามารถพูดคุยกับเพ่ือนโดยการสื่อสารผาน 

ภาพ เสียง และ ตัวอักษรไปพรอม ๆ กัน 

3. โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Phone) ในยุคของเจเนอเรชั่นวาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีได

กลายเปนอุปกรณจําเปนสําหรับการสื่อสารธรรมดา ท่ีทุกคนไมวาจะอายุมากหรือนอย รายไดมาก

หรือนอย ก็สามารถเปนเจาของไดท้ังสิ้น ขอสังเกต คือ อัตราการเติบโตของการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ในประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทยสูงกวาอัตราการใชในประเทศท่ีพัฒนาแลวอยาง

สหรัฐอเมริกา เพราะประเทศไทยยังพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดนอยกวาประเทศ

สหรัฐอเมริกา หลายพ้ืนท่ีในตางจังหวัดยังไมสามารถติดตั้งโทรศัพทบานได โทรศัพทสาธารณะก็ยังมี

จํานวนนอย ไมเพียงพอตอความตองการ โทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนในยุคนี้ 

สอดคลองกับ Cheng, 1999 (อางถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 24) ซ่ึงกลาวไววา 

อินเทอรเน็ตคือผูท่ีขับเคลื่อนสื่อชนิดนี้อยางไมตองสงสัย อินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของโครงสราง

วัฒนธรรมของพวกเขาไปแลว นอกจากนี้ โทรศัพทมือถือ ยังเปนสิ่งท่ีทุกคนตองพกติดตัวอยูเสมอ 

Gronbach, 2000a (อางถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 19) ยังกลาววา รอยละ 80 ของเจเนอเรชั่นวาย 

มีคอมพิวเตอรท่ีบาน และกวาครึ่งของจํานวนนี้มีอินเทอรเน็ตใชงาน ดังนั้นความสนใจดานตาง ๆ ของ

พวกเขาไมวาจะเปนภาพยนตร รายการโทรทัศน เพลง นิตยสารออนไลน หรือเกมสออนไลน ลวนมี

การพัฒนาขึ้นภายในโลกที่โอกาสในการเรียนรูสามารถหาไดมากมายและงายดายผานเทคโนโลยี

สื่อตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร วีดีโอ หรือเคเบิลทีวี  

จึงกลาวโดยสรุปไดวา กลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนกลุมท่ีมีลักษณะท่ีคอนขางชัดเจน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการใชเทคโนโลยี เนื่องจากกลุมเจเนอเรชั่นวายเกิดยุคแหงความเจริญรุงเรือง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรชั่นวายมีเรื่องของการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของดวยเสมอ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร การใชสื่อสังคม

ออนไลน การศึกษา การทํางาน เปนตน กลุมเจเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีเติบโตมาพรอมกับยุคท่ี

อินเทอรเน็ตรุงเรือง มีพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตในการทํากิจกรรม คนหาขอมูลที่ตนเองให
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ความสนใจ และมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจําวันผานอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปน

ผานสมารทโฟน แทบเล็ต คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอรตั้งโตะ ฯลฯ ซ่ึงการท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี และ อินเทอรเน็ต แสดงใหเห็นวาท้ังเทคโนโลยี และ อินเทอรเน็ต เปน

ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญอยางมากในการสรางบุคลิกเฉพาะใหกลุมเจเนอเรชั่นวายมีความแตกตางและโดด

เดนกวาเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ ซ่ีงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีเกิดใน

ระหวาง พ.ศ. 2525-2542 หรือมีอายุระหวาง 17-34 ป เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย จะสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายท่ีธนาคารออมสินมุงหวังท่ีจะเพ่ิมสัดสวนกลุมดังกลาวใหเพ่ิมมากข้ึน  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 

ในปจจุบัน การศึกษาเก่ียวกับ “รูปแบบการดําเนินชีวิต” มักจะถูกนักการตลาดนํามาใช

เปนเครื่องมือในการหาลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับ กิจกรรม ความสนใจ 

หรือ ความคิดเห็นตอเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ของกลุมตัวอยาง โดยนักการตลาดจะศึกษาเพ่ือจะ

ไดนํามาวางแผนการตลาดในอนาคต  

 

2.2.1 ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แนวคิดเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Concepts) เปนแนวคิดถูก

นําเสนอครั้งแรกในป 1965 โดย William Lazer ไดใหคําจํากัดความของรูปแบบการดําเนินชีวิตวา 

“เปนการแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีการใชชีวิตท่ีแตกตางกัน โดยการสรางเปนรูปแบบท่ีพัฒนามา

จากความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตในสังคม” (Plummer, 1974 อางถึงใน สิทธิพันธ ทนันไชย 

2554, น. 10) ดังนั้น การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวท้ังสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมเปาหมายอยูเสมอ เพ่ือจะไดเขาใจถึงรูปแบบ

การดําเนินชีวิตกลุมเปาหมายไดมากยิ่งข้ึน 

Blackwell, Miniard & Engel (2001, อางถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน, 

นรเศรษฐ กมลสุทธิ และ วราภรณ ลิ้มเปรมวัฒนา, น. 6) กลาววา ในยุคแรกของการทําการตลาด 

นักการตลาดใชวิธีการแบงสวนการตลาดตามลักษณะทางประชากร (Demographics) โดยแบงกลุม

ผูบริโภคออกเปน เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ โดยนักการตลาดนําขอมูลเหลานี้มาเชื่อมโยงกับความ

ตองการ ความชอบและอัตราการใชของผูบริโภค ซ่ึงวัดไดงายและสะดวก กลาววา ขอมูลท่ีไดจากการ

แบงสวนตลาดตามลักษณะทางประชากรบอกไดเพียงวา “ใคร” คือผูซ้ือสินคาเทานั้น ในขณะท่ียัง

ขาดขอมูลสําคัญทางดานจิตวิทยา ซ่ึงสามารถใหรายละเอียดไดวา “ทําไม” ผูบริโภคจึงซ้ือสินคานั้น 
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สอดคลองกับ Joseph T.Plummer (อางถึงใน จุฑามาศ พาณิชยรังสี, 2549, น. 25) ไดชี้ใหเห็นวา 

การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผน และการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด ท้ังในดานการกําหนดผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย การวิเคราะหตลาด การวางตําแหนง

ของสินคา (Product Positioning) การสื่อสาร (Communication) การวางกลยุทธในการใชสื่อ 

(Media Strategies) การประเมินสถานการณของสินคาหรือแบรนด และการแนะนําสินคาใหมเขาสู

ตลาด 

ปาริชาต อินนุพันธ (2552, น. 29) กลาววา การวิจัยในระยะหลังมัก พบวา มีตัว

แปร อ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของกลุมลูกคาไดมากกวาตัวแปรประชากรเพียงอยาง

เดียว แตอยางไรก็ตาม การศึกษาเพียงลักษณะทางประชากรเพียงอยางเดียว หรือการศึกษาเพียง

จิตวิทยาเพียงอยางเดียว ก็ไมสามารถทําใหไดรับขอมูลท่ีแทจริงของผูบริโภคได ควรจะตอง

ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจะเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอก อยาง

ลักษณะทางประชากรศาสตร กับ ลักษณะท่ีอยูภายใน อยางเชน ทัศนคติ การรับรู เปนตน ดังนั้น

แนวคิดในการศึกษาทางดานรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) จึงเกิดข้ึน และไดรับความนิยมเปน

อยางมากในเวลาตอมาในวงการการตลาด ทําใหนักการตลาดไดทราบถึงสิ่งท่ีผูบริโภคตองการไดอยาง

ชัดเจนข้ึน ทําใหนักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดงายยิ่งข้ึน เพราะรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต จะสะทอนถึงสิ่งท่ีอยูภายในของผูบริโภค ทําใหนักการตลาดทราบวา ผูบริโภคมีความ

ตองการอยางไร และตองทําอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมาย ทําใหสินคาและบริการของตนเขาถึงและ

เปนท่ีพอใจแกผูบริโภคมากท่ีสุด 

Blackwell และ Miniard (1993 อางถึงใน สิทธิพันธ ทนันไชย 2554, น. 10) 

ยังกลาวอีกวา รูปแบบการดําเนินชีวิตเปนตัวสะทอนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 

และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลไดเปนอยางดี และยังสามารถสะทอนคานิยมของบุคคลผาน

ทางกิจกรรมหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวบุคคล ซ่ึงถือเปนลักษณะเฉพาะของแตละ

บุคคล ท่ีมีรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ท่ี

แตกตางกันออกไป 

William Lazer (1963, citer in Plummer, 1974 อางถึงใน จิรวุฒิ หลอมประ

โคน นรเศรษฐ กมลสุทธิ และ วราภรณ ลิ้มเปรมวัฒนา) กลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไววา เปนการ

แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล ซ่ึงเกิดข้ึนและไดรับการพัฒนาจาก

การใชชีวิตอยูในสังคม  

Solomon (1994 อางถึงใน สิทธิพันธ ทนันไชย 2554, น. 11) ไดอธิบายรูปแบบ

การดําเนินชีวิตในเชิงผูบริโภควา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายใหเห็นถึงคานิยม
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หรือ รสนิยมในการดําเนินชีวิต ผานรูปแบบของการบริโภคสินคาตาง ๆ ซ่ึงบุคคลมักจะรวมตัวกันเปน

กลุม โดยมีสิ่งท่ีชอบเหมือน ๆ กัน ใชเวลาทํากิจกรรมท่ีคลายกัน และซ้ือของท่ีคลายกัน ดังนั้น 

นับเปนโอกาสท่ีดีของนักการตลาดในการกําหนดกลยุทธหรือผลิตสินคาใหตรงกับลักษณะและความ

ตองการของกลุมคนตางๆ เหลานี้ (Solomon, 1994, อางถึงใน สิทธิพันธ ทนันไชย 2554, น. 11) 

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) จะสามารถสะทอนถึง กิจกรรม (Activities) 

ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) ของแตละบุคคลได วาในแตละบุคคลนั้นมี

ลักษณะเปนอยางไร และยังสะทอนใหเห็นสังคมรอบตัวของแตละบุคคลนั้นไดอีกดวย รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของแตละบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสังคม

โดยรอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต จึงเปนสิ่งท่ีนักการตลาดควรจะ

ใหความสําคัญ เพ่ือจะไดรูเทาทันกลุมเปาหมาย  

จากคํานิยามของ “รูปแบบการดําเนินชีวิต” ท่ีไดกลาวมาแลวขางตนนั้น จึงสรุป

ไดวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันออกไป ลักษณะของการใชชีวิต 

การเลือกใชสินคา การจับจายใชสอยสิ่งของ ยอมมีความแตกตางกันออกไป ดังนั้น ในการศึกษา

รูปแบบการดําเนินชีวิต จะชวยใหการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของนักการตลาดเปนไปโดยงาย

ยิ่งข้ึน เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิต จะสะทอนถึงสิ่งท่ีอยูภายในของบุคคล ทําใหนักการตลาดทราบ

วา บุคคลมีความตองการอยางไร และตองทําอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมาย ทําใหสินคาและบริการของ

ตนเขาถึงและเปนท่ีพอใจแกผูบริโภคมากท่ีสุด 

การกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต ถูกกําหนดดวยปจจัยหลายประการ ซ่ึง

สามารถแสดงออกเปนกรอบรูปแบบการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภคได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  

 

ตารางแสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค 

 
ท่ีมา : (McGraw Hill, p. 436. อางถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน  นรเศรษฐ กมลสุทธิ และ วราภรณ 

ลิ้มเปรมวัฒนา, น. 8) 

 

จากตารางท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดวา สิ่งท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ไดแก ลักษณะประชากรศาสตร อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เปนตน รวมถึง วัฒนธรรม 

คานิยม ประสบการณเดิม ฯลฯ ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น เปนสิ่งท่ีทําใหบุคคลเกิดความแตกตางกัน จะสงผล

กระทบใหบุคคลมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีแตกตางกันออกไปดวย 

ดังนั้น รูปแบบการดําเนินชีวิตจึงเปนแนวทางสําคัญในการอธิบายพฤติกรรม

ผูบริโภค เพราะทําใหนักการตลาดทราบวา ผูบริโภคจัดเปนคนประเภทไหน ยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคมัก

เลือกสินคา บริการ และ ทํากิจกรรมตาง ๆ เม่ือพวกเขาเห็นวาสิ่งเหลานั้นสอดคลองกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของพวกเขา ดวยเหตุผลนี้นักการตลาดจึงพยายามวางตําแหนงสินคาใหสอดคลองกับ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค (Solomon, 2002 อางถึงใน วราภรณ ลิ้มเปรมวัฒนา, น. 8) 
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2.2.2 การวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต 

Philip Kotler (2545, น. 98) กลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตวา บุคคลท่ีมาจาก

วัฒนธรรมยอย ชั้นสังคม และอาชีพเดียวกัน อาจจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน รูปแบบ

การดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือ แบบแผนการใชชีวิตของบุคคลท่ีแสดงในรูปของลักษณะจิตพิสัย 

(Psychographics) รูปแบบการดําเนินชีวิตจะวัดจาก กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 

และความคิดเห็น (Opinion) ท่ีเรียกวา AIO กิจกรรม ไดแก การทํางาน งานอดิเรก การจับจาย กีฬา

ท่ีเลน เหตุการณทางสังคม ความสนใจ ไดแก อาหาร แฟชั่น ครอบครัว การพักผอน และความคิดเห็น 

ไดแก ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวเอง หัวขอทางสังคม ธุรกิจ สินคา รูปแบบการดําเนินชีวิตบางอยางนา

จับตามองมากกวาชั้นสังคมหรือบบุคลิกภาพ เพราะเปนสิ่งท่ีแสดงถึงรูปแบบการปฏิบัติหรือปฏิกิริยา

ตอบตอกัน 

ตัวแปรท่ีใชในการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลมีหลายประเภท แตรูปแบบ

ท่ีเปนท่ีนิยมอยางมากไดแก AIOs หรือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น 

(Opinion) แอนโทนี และ ราลซ อางถึงใน สุมาลี เหลืองดํารงกิจ, 2543, น. 32) ไดใหคําจํากัดความ

ขององคประกอบท้ัง 3 ประการไว ดังนี้ 

กิจกรรม (Activity) หมายถึง การแสดงออกอยางเดนชัดเปนสวนท่ีกําหนดวา

บุคคล เวลาของเขาทําอะไร เขาทํางานอดิเรกอะไร มีสันทนาการอะไร และกีฬาชนิดไหนท่ีเขาฝกฝน 

ซ้ือสินคามากนอยแคไหนและท่ีใด มีการออกไปนอกบานมากนอยแคไหน หรืออยูบานมากนอยเพียงใด 

เรื่องของ สวน รถยนต การพบเพ่ือน พบญาติ กิจกรรมมีวัตถุประสงคอะไร และคุณคาท่ีเปนจริงหรืออะไร 

ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความตองการท่ีจะเขาใจ และเรียนรู ในสิ่งตาง ๆ 

ดวยความพอใจ และใหความสําคัญในนั้น เปนระดับความตื่นเตนท่ีเกิดข้ึน พรอมกับความเอาใจเปน

พิเศษ หรือเอาใจใสแบบตอเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ความสนใจเปนตัวบงชี้ใหเห็นกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล

ท่ีเขาชอบกระทํา บุคคลจะสนใจสิ่งท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีเขาชอบ สื่อมักจะไดมีการแบงกลุมเพ่ือให

ตรงกับลักษณะความสนใจของผูบริโภค เชน เรื่องการเมือง กีฬา งานอดิเรก การทองเท่ียว ดนตรี 

ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐานของ

คานิยมท่ีมีตอตนเอง และสภาพแวดลอม เปน “คําตอบ” ของแตละบุคคลในการตอบสนองตอสิ่งเรา

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน “คําถาม” ในลักษณะการตีความ การคาดหวัง และการประเมินผลดี

ผลเสียง เชน ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ บุคคลตาง ๆ สินคาตาง ๆ องคกรตาง ๆ รัฐบาล 

นักการเมือง ประเทศ หนังสือพิมพ ซ่ึงจะสัมพันธกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน ประชาชนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับโสเภณี การทําแทง และยาเสพติดอยางไร 
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ดารา ทีปะปาล (2542, น. 170) ไดกลาวถึงการจัดแบงผูบริโภคตามแนวทาง 

AIOs วา จะตองประกอบไปดวยชุดคําถามท่ีจะวัดวาผูบริโภคนั้น เห็นดวยหรือไม ในแตละชุดคําถาม 

การวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น จะเปนการคนหาวา บุคคลนั้นใชเวลาในการทํากิจกรรมอยางไร 

อะไรคือสิ่งท่ีนาสนใจ และสําคัญสําหรับบุคคลนั้น ๆ ในสภาพแวดลอม และความคิดเห็นของเขา

เก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบตัว บุคคลนั้นเปนอยางไร โดยใชขอความเก่ียวกับกิจกรรม คําถามเก่ียวกับ

ความสนใจ เก่ียวกับความคิดเห็น โดยการตั้งคําถามเพ่ือใหบริโภคตอบท้ัง 3 อยาง เรียกวา AIO 

Statements ดังนี้ 

1. คําถามเก่ียวกับกิจกรรม (Activities questions : A) จะเปนคําถามเพ่ือใหผูบริโภค

เปดเผยออกมา ในสิ่งท่ีเขาทํา 

2. คําถามเก่ียวกับความสนใจ (Interest questions : I) จะเปนคําถามมุงเนนทางดาน

ความชอบ และการจัดความสําคัญกอนหลังของผูบริโภค 

3. คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น (Opinion questions : O) จะเปนคําถามทัศนะ และ

ความรูสึกของผูบริโภคเก่ียวกับโลก ทองถ่ิน ศีลธรรม เศรษฐกิจ และกิจกรรมงานสังคมตางๆ 

Joseph T.Plummer (1968, p. 113-114, อางถึงใน ปาริชาต อินนุพันธ, 2552, 

น.33) ไดทําการศึกษา และออกแบบขอคําถามท่ีใชในการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต เรียกวา AIO 

Framework ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2  

 

ตารางแสดง AIO Framework 

กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลักษณะทางประชากรศาสตร 

การทํางาน 

(Work) 

ครอบครัว 

(Family) 

เก่ียวกับตัวเอง 

(Themselves) 

อาย ุ

(Age) 

งานอดิเรก 

(Hobbies) 

บาน 

(Home) 

ประเด็นทางสังคม 

(Social Issues) 

การศึกษา 

(Education) 

งานสังคม 

(Social Event) 

งาน 

(Job) 

การเมือง 

(Politics) 

รายได 

(Income) 

วันหยุดพักผอน 

(Vacation) 

ชุมชน 

(Community) 

ธุรกิจ 

(Business) 

อาชีพ 

(Occupation) 

บันเทิง 

(Entertainment) 

สันทนาการ 

(Recreation) 

เศรษฐกิจ 

(Economics) 

ขนาดครอบครัว 

(Family Size) 
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ตารางท่ี 2.2  

 

ตารางแสดง AIO Framework (ตอ) 

กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลักษณะทางประชากรศาสตร 

สมาชิกสโมสร  

(Club Membership) 

แฟช่ัน 

(Fashion) 

การศึกษา 

(Education) 

ท่ีพักอาศัย 

(Dwelling) 

ชุมชน 

(Community) 

อาหาร 

(Food) 

สินคา 

(Product) 

ภูมิศาสตร 

(Geography) 

การซื้อของ 

(Shopping) 

สื่อตางๆ 

(Media) 

อนาคต 

(Future) 

ขนาดเมือง 

(City Size) 

กีฬา 

(Sport) 

ความสําเร็จ 

(Achievement) 

วัฒนธรรม 

(Culture) 

ข้ันของวงจรชีวิต 

(Stage in Life Cycle) 

ท่ีมา : “The Concept and Application of Lifestyles Segmentation”, by Joseph T. 

Plummer, 1974, Journal of Marketing, 38., อางถึงใน ปาริชาติ อินนุพันธ, 2552, น. 33-34) 

 

การตั้งคําถามเก่ียวกับ AIOs มีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาใชในการกําหนดลักษณะใน

การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ท้ัง 3 ตัวแปร ไดแก กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) 

และ ความคิดเห็น (Opinion) ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะชวยใหนักวิจัยนํารูปแบบการดําเนินชีวิต

ดังกลาวมาเปนเกณฑในการวัดผลในงานวิจัยเลมนี้ ทําใหทราบถึงขอมูลท่ีมีความหลากหลายท้ัง

รูปธรรม อยางเชน กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลุมเปาหมายนิยมชื่นชอบในการปฏิบัติ รวมถึง ขอมูลนามธรรม 

ท่ีเก่ียวของกับความสนใจในเรื่องตางๆ ท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีไมสามารถสังเกตได โดย ไรเมอร 

(Remier, 1995 อางถึงใน ศุภสิริ สุขมนต, 2557, น. 31) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละ

บุคคลจะเปนเอกลักษณท่ีไมมีใครเหมือน คนแตละคนจะเลือกทําในสิ่งท่ีแตกตางจากคนอ่ืนๆ 

กลาวคือ ในพ้ืนฐานความคิดแตละบุคคลมีความสนใจท่ีแนนอนในการดําเนินชีวิต และมีการกระทําท่ี

สนองตอความสนใจอยางแนนอนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงไรเมอร ไดแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตไว 5 กลุม 

โดยสรุปไดดังนี้  

1.  รูปแบบการดํ า เนินชีวิต ท่ี มุ ง เนน กิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation) ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีทางสังคม เชน 

การชมการแสดงทางวัฒนธรรม การชมนิทรรศการศิลปะ เปนตน 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนสังคม (Societal Orientation) เปนวิถีชีวิตท่ี

มุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งรอบตัว เชน การเมือง สังคม 
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สิ่งแวดลอม เปนตน 

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนความบันเทิง (Entertainment Orientation) 

เปนวิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความบันเทิงและความ

พอใจของตนเอง เชน การชมภาพยนตร การซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนองความพอใจสวนตัว เปนตน 

4. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนบานและครอบครัว (Home and Family 

Orientation) เปนวิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบานและ

ครอบครัวของตนเอง เชน การทํากิจกรรมกันในครอบครัว เปนตน 

5. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกีฬา และ กิจกรรมกลางแจง (Sport an outdoor 

Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง เชน การเลนกีฬา การทํากิจกรรมกลางแจง เปนตน เปนตน 

คําถามสวนใหญท่ีใชในการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต โดยวิธี AIOs อาจ

ประกอบไปดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ (Hawkins, Best & Coney, 1988 อางถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 

2554, น. 70)  

(1) ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินเก่ียวกับบุคลอ่ืน สถานท่ี ความคิดเห็น 

และผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน 

(2) คานิยม (Values) คือ ความเชื่อหรือสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับหรือตองการ 

(3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests) หมายถึง กิจกรรมท่ี

ผูบริโภคมักจะทํา เชน งานอดิเรก กีฬา การเขาโบสถ เปนตน 

(4) ลักษณะทางประชากร (Demographics) ไดแก อายุ การศึกษา รายได 

อาชีพ ลักษณะครอบครัว เชื้อชาติ เพศ และภูมิลําเนา 

(5) รูปแบบการใชสื่อ (Media Patterns หมายถึง สื่อท่ีผูบริโภคนิยมเปดรับ 

(6) ระดับการใช (Usage Rates) หมายถึง ระดับการบริโภคสําหรับสินคาชนิด

ใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงโดยท่ัวไปจะแบงออกเปน ใชในระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และ ไมใช 

กลาวโดยสรุป ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบ 

AIO มาเปนแนวทางในการศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิตในกลุมเจเนอเรชั่นวายซ่ึง ภัทรา เรืองสวัสดิ์ 

(2553, น. 23) กลาววา AIO เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือใชวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค

ท่ีแสดงออกมา โดยสามารถตั้งเปนประเด็นคําถามถึงบอยครั้งในการทํากิจกรรมตาง ๆ ความสนใจใน

เรื่องตาง ๆ รอบตัว วามีความสนใจมากนอยแคไหน และการตั้งคําถามถึงการเห็นดวย หรือไมเห็น

ดวยแคไหนในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับผูบริโภค คะแนนท่ีผูตอบกรองในคําถามตาง 

ๆ นี้ จะนํามาจัดกลุมแยกสวนผูบริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน AIO ถือเปนมาตรวัด
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ท่ีมีความยืดหยุน ใหรายละเอียด ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในเรื่องของ กิจกรรม (Activity) ความ

สนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) ซ่ึงมีท้ังขอมูลท่ีเปนรูปธรรมของบุคคลท่ีสามารถ

สังเกตได และขอมูลนามธรรมท่ีไมสามารถสังเกตได นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชวิธีการแบงรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตไวเปน 5 กลุม ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 

Orientation) มุงเนนสังคม (Societal Orientation) มุงเนนความบันเทิง (Entertainment 

Orientation) เปนวิถีชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความ

บันเทิงและความพอใจของตนเอง เชน การชมภาพยนตร การซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนองความพอใจ

สวนตัว เปนตน มุงเนนบานและครอบครัว (Home and Family Orientation) และ มุงเนนกีฬา 

และ กิจกรรมกลางแจง (Sport an Outdoor Orientation)  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎกีระบวนการเปดรับขาวสาร 

 

การเปดรับขาวสาร เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของบุคคล ยิ่งบุคคลเปดรับ

ขาวสารมากเทาไหร ก็จะยิ่งทําใหเปนผูท่ีมีความรูรอบดานมากเทานั้น แตละบุคคลมีวิธีในการเลือก

เปดรับขาวสารท่ีแตกตางกันออกไป ดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของแตละ

บุคคล Schramm (1954, อางถึงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542, น. 18) กลาววา โดยท่ัวไปผูรับขาวสาร 

มีพฤติกรรมการเลือกหรือการรับสื่อขาวสารแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการตามความ

ตองการของแตละบุคคล สภาพแวดลอม เหตุผลและความจําเปนของตนเองเก่ียวกับการเลือกรับสื่อ

ตาง ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปเหตุผลของการเลือกรับขาวสารบุคคลยอมจะเลือกสื่อท่ีใชความพยายามนอยท่ีสุด 

(Leat Effort) และไดประโยชนตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward)  

Assael (1985, p. 218-224 อางถึงใน ธารารัตน แกวพันธุชวง, 2554, น. 30) ไดให

ความหมายวา กระบวนการเปดรับของผูบริโภคจะเกิดข้ึนไดหรือไมนั้น อยูท่ีประสาทสัมผัสถูกกระตุน

ดวยสิ่งเรา ผูบริโภคจะเปนผูเลือกเองวาสิ่งเรานั้นตรงกับความตองการของตนหรือไม และหากเกิด

ความสนใจและเลือกแลว ก็จะเกิดกระบวนการเปดรับ โดยข้ันตอนการเปดรับจะมีความสัมพันธกับ

การตั้งใจรับสารโดยท่ีเกิดความสนใจ (Interest) และความเก่ียวของ (Involvement) ของผูบริโภค

กับสิ่งเรานั้นจะสะทอนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ท่ีผูบริโภคมีใหกับสิ่งเรานั้น 

Klapper (1960, p. 19-25 อางถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 7-8) กลาววา 

กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย 

ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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1. การเลือกเปดรับ หรือ การเลือกใช (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือก

ชองทางการสื่อสาร บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง เชน 

การเลือกซ้ือหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความ

สนใจและความตองการของตน อีกท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้นตางกัน 

บางคนถนัดท่ีจะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ เปนตน 

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ีจะ

เลือกสนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน 

เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติ

เดิมท่ีมีอยูแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือไมสบายใจท่ีเรียกวา ความไมสอดคลอง

ทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 

เม่ือบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป 

เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ 

ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและ

จิตใจ ฉะนั้น แตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจาก

จะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไป ยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ีนาพอใจของแตละ

บุคคลดวย 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับ

ความสนใจ ความตองการทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนท่ี

ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องท่ีขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารท่ีคนเราเลือกจดจํา

ไวนั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยมหรือความเชื่อของ

แตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพ่ือนําไปใชเปนประโยชน

ในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งท่ีทําใหไมสบายใจข้ึน 

กระบวนการเลือกรับขาวสารท้ัง 4 ข้ันตอนท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เปนตัวกําหนด

ความลมเหลวซึ่งอาจเกิดขึ้นไดกับผูสงสารซึ่งถึงแมวาผู สงสารจะเปนคนที่มีความสามารถ 

ความนาเชื่อถือมาก แตก็อาจไมประสบความสําเร็จในการสื่อสารไปยังผูรับสาร เพราะโดยท่ัวไป

ธรรมชาติของแตละบุคคลจะเปนผูตัดสินใจจากสิ่งท่ีตนเองใหความสนใจ ตั้งแตกระบวนการแรกเริ่ม

ในการเปดรับขาวสาร การเลือกใหความสนใจ การเลือกตีความขาวสาร และจดจําขาวสาร ซ่ึงการ

เปดรับขาวสารของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากบุคคลมีความสนใจ ความสามารถ 

ความเก่ียวของในสิ่งท่ีตองการเปดรับท่ีแตกตางกัน ยิ่งในยุคปจจุบัน ผูรับสารไมไดทําหนาท่ีเปนเพียง
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ผูรับสารเทานั้น แตยังทําหนาท่ีเปนผูสงสารในเวลาเดียวกัน และยังสามารถหาขอมูลจากแหลงตางๆ 

ไดโดยงาย ดังนั้น ผูสงสารจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความตองการของผูรับสาร 

เพ่ือใหการสงขอมูลขาวสารนั้นบรรลุวัตถุประสงค โดยวัตถุประสงคท่ีบุคคลเปดรับขาวสารจาก

สื่อมวลชนมี ดังนี้ พีระ จิรโสภณ (2531, อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 14) 

1. เพ่ือทราบความเปนไปของเหตุการณรอบตัว ทําใหคนรอบรู ทันเหตุการณ ทันสมัย 

ไมลาหลัง  

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีอยูรอบตัวเราท้ังใกลท้ังไกล 

3. เพ่ือสรางความรูสึกทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเราไดรับรู 

4. เพ่ือพักผอนหยอนใจ หรือเพ่ือความบันเทิง ผูบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจํานวน

ไมนอยท่ีเปดรับสื่อมวลชนเพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือหนีความเปนจริงท่ีเผชิญหนาอยูสักชั่วครูชั่วยาม

ไปสูจินตนาการ หรือความฝนลมๆ แลงๆ จากภาพยนตร ละคร หรือนวนิยายท่ีมีอยูในสื่อมวลชน

ประเภทตาง ๆ 

จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูสงสารจะตองมีความรู ความเขาใจในผูรับสาร จึงมีความ

จําเปนตองสรางแรงจูงใจในการรับขาวสาร (Motivation) เพ่ือใหผูรับสารเลือกท่ีจะเปดรับขาวสาร

ของตน ดังกลาวแสดงไวดังภาพดานลางนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ภาพแบบจําลองพฤติกรรมในการเลือกเปดรับขาวสาร (สุคี ศิริวงศพากร, 2556, น. 16) 
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จากภาพจะเห็นไดวาพฤติกรรมการรับขาวสารของบุคคลจะมีสิ่งจูงใจท้ังภายในและ

ภายนอก มีสวนทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการรับหรือไมรับขาวสาร ในขณะท่ีผลตอบแทนหรือรางวัล 

ก็เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจของบุคคลท่ีจะรับ หรือ ไมรับขาวสารนั้น ๆ ซ่ึงจะสอดคลองกับ ชารล 

แอตคิน (อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 16) กลาวไววา บุคคลเลือกรับขาวสารใดจากสื่อมวล 

ชนนั้น ข้ึนอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทน รางวัลตอบแทน (Reward Value) 

กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ท่ีจะตามมา 

วิลเบอร ชแรมป (Wibur Schramm, 1973, p. 121, อางถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 

2553, น. 9) กลาววา องคประกอบในกระบวนการสื่อสาร ท่ีมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการเลือก

รับขาวสารของมนุษย มีดังนี้ 

1. ประสบการณ จะทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกัน  

2. การประเมินสารประโยชนของขาวสาร ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพ่ือสนอง

จุดประสงคของตนอยางใดอยางหนึ่งท่ีแตกตางกัน 

3. ภูมิหลังแตกตางกัน จะทําใหผูรับสารมีความสนใจตางกัน 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอม จะทําใหผูรับสารมีความแตกตางกันในพฤติกรรม

การเลือกรับสื่อและเนื้อหาของขาวสารท่ีแตกตางกัน  

5. ความสามารถในการรับสาร เก่ียวกับสภาพรางกายและจิตใจ ท่ีมีผลตอพฤติกรรม

ของผูรับสาร 

6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจ และพฤติกรรม

ของผูรับสาร 

7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหผูรับเขาใจความหมายของขาวสาร 

หรืออาจเปนอุปสรรคของความเขาใจความหมายของขาวสารก็ได 

8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเรา หรือขาวสารท่ีไดรับ

ในการเปดรับขาวสารนั้น 

นอกจากองคประกอบในกระบวนการสื่อสารท่ีมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการเลือก

เปดรับขาวสารของมนุษยท่ีกลาวมาแลวขางตน ชารลส แอตคิน (อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, 

น. 16) ยังกลาวถึง สิ่งท่ีจะทําใหบุคคลเลือก หรือ หลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารบางอยางวา บุคคลเลือกรับ

ขาวสารใดจากสื่อมวลชนนั้น ข้ึนอยู กับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน 

(Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ท่ีจะตามมา 

กลาวคือ บุคคลมักจะเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีไมตองลงทุนลงแรงเพ่ือการไดมา เชน การลงทุน

ซ้ือเพ่ือใหไดขาวสารนั้นมา เปนตน หรือหากการเปดรับขาวสารนั้น ๆ ไดผลตอบแทน หรือ
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ผลประโยชน ก็ยิ่งทําใหบุคคลเกิดความตองการอยากจะแสวงหาขาวสารนั้น แตหากผลประโยชนท่ีจะ

ไดรับนั้น ทําใหบุคคลเกิดความไมพอใจ หรือไมสบายใจ บุคคลก็อาจจะเกิดความเพิกเฉย หรือ 

หลีกเลี่ยงการเปดรับขาวสารนั้นไปเลย หรือถาหากการหลีกเลี่ยงการเปดรับขาวสารนั้น ทําใหบุคคล

ตองลงทุนลงแรงมากจนเกินไป บุคคลก็จะยอมรับขาวสารนั้น ดวยความไมเต็มใจ เชน การรับชม

โฆษณา ท่ีไมวาจะเปดไปชองใดก็ตาม จะตองเจอกับโฆษณา สุดทายจึงตองยอมรับดวยความไมเต็มใจ

ในการดูโฆษณา 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา บุคคลมักเลือกเปดรับขาวสารเพ่ือตอบสนองความตองการ และ

ความสนใจของตนเอง แตการเปดรับขาวสารจะมีความแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับทัศนคติดั้งเดิมของ

แตละบุคคล ซึ่งตองอาศัยสิ่งจูงใจจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหบุคคลในฐานะผูรับสารเกิด

ความสนใจท่ีจะเปดรับขาวสาร โดยผูสงสารอาจตองใชรางวัลหรือผลตอบแทนท่ีจูงใจ เพ่ือกระตุนให

ผูรับสารเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน  

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ี

มีอายุระหวาง 17-34 ป เปนลูกคาของธนาคารออมสิน ท่ีมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป และ ขาวสาร

เก่ียวกับ MyMo Application ภายในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา โดยพิจารณาในประเด็นของการเปดรับ

ขาวสารท่ัวไปท่ีเปดรับมากท่ีสุด ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร รวมถึงลักษณะของการเปดรับขาวสาร

เก่ียวกับ MyMo Application ของกลุมตัวอยาง  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหม 

 

พรจิต สมบัติพานิช (2547, น. 4) กลาววา สื่อ (Media) เปนชองทางการสื่อสารท่ีนํา 

เสนอเนื้อหาของสารไมวาจะเปนขาว ขอมูลบันเทิง หรือ โฆษณา ไปสูผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบ

เทคโนโลยี นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อท่ีพัฒนาใหดีข้ึนนับจากสื่อบุคคลท่ีเปลี่ยนแปลง

เปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่อสิ่งพิมพพัฒนาเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน 

ในปจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไมหยุดนิ่ง สื่ออินเทอรเน็ตพัฒนาข้ึนมาเพ่ือการติดตอสื่อสาร

เพ่ิมข้ึน ดังนั้นกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงสื่อออกเปน 2 ประเภท 

ตามลักษณะของการใชสื่อเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม  

1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อท่ีผูสงสารทําหนาท่ีสงสารไปยังผูรับ

สารไดทางเดียวท่ีผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได สามารถแบงยอยไดดังนี้ สื่อท่ี

ทําหนาท่ีสงสารเพียงอยางเดียว หมายถึง สื่อท่ีทําหนาท่ีสงสารตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพ ไปอยาง

เดียว ไดแก หนังสือพิมพ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ และสื่อท่ีทําหนาท่ีสงสารสองอยาง คือ สงท้ังภาพ
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และเสียงพรอมกัน ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร 

2. สื่อใหม (New media) หมายถึง สื่อท่ีเอ้ือใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีสงสาร

และรับสารไดพรอมกันเปนการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหนาท่ีสงสารไดหลายอยางรวมกัน คือ 

ภาพ เสียง และขอความไปพรอมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เขากับความกาวหนาของ

ระบบเทคโนโลยีสัมพันธ ทําใหสื่อสามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพ

เปนสื่อแบบประสม (Multimedia) ปจจุบันสื่อใหมพัฒนาข้ึนหลากหลาย ท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมกันมาก

ข้ึน Burnett, R. and Marshall D. P. (2003, p. 40-41) 

2.4.1 ลักษณะของส่ือใหม 

คํานิยามของสื่อใหมมีหลากหลาย เนื่องจาก สื่อใหมเปนสื่อท่ีมีความลื่นไหล และ

ยืดหยุน ไปตามสถานการณท่ีใช สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสื่อใหม นั่นก็คือ 

MyMo Application ซ่ึงเปน Application ใหมของธนาคารออมสิน ท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกลูกคาของธนาคารออมสิน ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมลักษณะของสื่อใหมท่ีสอดคลองกับวิจัยชิ้น

นี้ไว ดังนี้ 

สิ่งท่ีเรียกวา “สื่อใหม” (New Media) นั้น ก็คงมีคุณลักษณะเหมือนกับ “สิ่งท่ี

เคยใหม” เชน วิทยุหรือโทรทัศน ท่ีมักจะยืนอยูบนหลังไหลของ “สื่อเกาท่ีมีอยู” Hilliard & Keith 

(2001, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ และ นิคม ชัยขุนพล, 2556, น. 10)  

Kevin Kawamoto (1997, อางถึงใน ณัฐนรี เจนวัด, 2557, น. 30) กลาววา สื่อ

ใหม เปนระบบการสื่อสาร หรือระบบท่ีมีการเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกสของเครือขาวในระดับโลก 

เปนสื่อท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยหลาย ๆ ปจจัย ไดแก เทคโนโลยี ระบบเครือขาย ภาคอุตสาหกรรม ปจเจก

ชน รวมท้ังชุมชนในเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 

กาญจนา แกวเทพ, 2556, น. 10 กลาววา สื่อใหม นั้นจะเปดตัวมาในนามของ 

“เทคโนโลยีการสื่อสาร” (Communication Technology) และตอมาก็มีคําใหมท่ีหมายถึงสื่อใหม

ตามมา คือคําวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) จนกระท่ังในปจจุบัน คํา 2 

คํา นี้ไดมารวมตัวกันและตกผลึกเปนคําท่ีใชอางอิงถึง “สื่อใหม” ท่ีคอนขางแนนอนวา “เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร” (Information and Communication Technology-ICT) 
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Wardrip-Fruin & Montfort, (2003, อางถึงใน ณรงคศักดิ์ ศรีทานันท, 2554, 

น. 130) บรรณาธิการหนังสือ The New Media Reader ไดนิยาม “สื่อใหม” วาเปนเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรท่ีนํามาใชงานเพ่ือการเผยแพรและนําเสนอขอมูล เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซต มัลติมีเดีย 

แผนบลูเรย เปนขอมูลระบบดิจิทัล ซ่ึงถูกควบคุมโดยซอฟตแวร ผสมระหวางการปฏิบัติในรูปแบบเดิม 

และการปฏิบัติในรูปแบบใหม สื่อใหมมีการทํางานซ่ึงรวดเร็วมากกวาการทํางานดวยมือหรือดวย

เทคโนโลยีแบบเดิม เนื่องจากคอมพิวเตอรมีศักยภาพในการทํางานอยางรวดเร็วอยางยิ่ง ทําใหเกิด

ศิลปะของสื่อในรูปแบบใหมหลายอยาง เปนสื่อท่ีมีความทันสมัย มีวิธีการใหม ๆ ท่ีจะเขาถึงและ

จัดการกับขอมูลขาวสาร 

Kent Wertime and Ian Fenwick (อางถึงใน ณัฐนรี เจนวัด, 2557, น. 30) ได

ใหแนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม (New Media) และการตลาดดิจิทัลและนิยามสื่อใหมวา หมายถึง เนื้อหา 

(Content) ท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะสําคัญของเนื้อหาอยูในรูปแบบดิจิทัล ประกอบดวย 

“อิสระ 5 ประการ” ไดแก 

1. อิสระจากขอจํากัดดานเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาท่ีอยูใน

รูปแบบดิจิทัล ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกรับและสงขาวสารไดในเวลาท่ีตนตองการ และไม

จําเปนตองชมเนื้อหาตาง ๆ ตามเวลาท่ีกําหนด 

2. อิสระจากขอจํากัดดานพรมแดน (Freedom from Geological 

Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเปนเนื้อหาท่ีรับขอมูลขาวสารไดท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทําให

ผูบริโภคสามารถเลือกรับหรือคนหาขอมูลขาวสารจากประเทศใดก็ไดแลวแตความตองการของบุคคล

แตละคน 

3. อิสระจากขอจํากัดดานขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาท่ีสามารถยอ

หรือปรับขยายขนาดหรือเครือขายได เชน การปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับการเผยแพรท่ัวโลก หรือ 

ปรับให เหมาะสมกับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงได 

4. อิสระจากขอจํากัดดานรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบ

ดิจิทัลไมจําเปนตองมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีตายตัวแบบสื่อดั้งเดิม  

5. อิสระจากยุคนักการตลาดสรางเนื้อหามาสูยุคนักบริโภคริเริ่มสรางและควบคุม

เนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ดวย

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหเจาของสื่อไมอาจควบคุมการแพรกระจายของสื่อไดเหมือนอดีต 

เนื้อหาท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือ คลิปวีดีโอในเว็บไซตของ Youtube และสื่อผสมใหม ๆ อาจ

สรางสรรคจากผูบริโภคคนใดคนหนึ่งก็ได เปนเนื้อหาที่สรางจากผูบริโภค (Consumer-Created 

Content) ท่ีแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว 
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จากแนวคิดท่ีไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา สื่อใหม เปนสื่อท่ีมีความเปนอิสระ

จากขอจํากัดดาน เวลา พรมแดน ขนาด และรูปแบบ กลาวคือ สื่อใหมเปนสื่อท่ีมีลักษณะท่ีไมแนนอน 

สามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา สะดวกสบาย เชน กรณีการทําธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Application ทําใหไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปธนาคาร เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงิน ณัฐนรี เจนวัด 

(2557, น. 31) ถือวาเปนการเพ่ิมระดับความสามารถในการสื่อสารระหวางบริษัทกับลูกคาผาน

ชองทางตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต โทรทัศนแบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการสื่อสาร

รูปแบบใหม ๆ ข้ึน  

2.4.2 ประเภทของส่ือใหม 

สุกัญญา สุดบรรทัด (2539, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2556, น. 17) กลาววา 

สื่อใหมสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) อันหมายถึง 

เทคโนโลยีทุกประเภทท่ีเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  

2. เทคโนโลยีทางดานการสื่อสารคมนาคม (Telecommunication 

Technology) ไดแก เครื่องมือเพ่ือการสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ไดแก โทรศัพทเคลื่อนท่ี วิทยุ

ติดตามตัว (pager) เครื่องโทรสาร เปนตน 

3. เทคโนโลยีระบบสื่อสาร (Communication System Technology) 

หมายถึง ระบบการสื่อสาร และ/หรือ เครือขายท่ีเปนสวนเชื่อมในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ในรูปแบบขอมูลดิจิทัล เชน เครือขายโทรศัพทดิจิทัล ระบบสื่อสารเครือขายเคเบิลใยแกว (Fiber 

Optic system) ระบบดาวเทียม เปนตน 

2.4.3 คุณสมบัติของส่ือใหม 

R.K. Logan (2010, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2556, น.19-51) กลาววา 

คุณสมบัติของสื่อใหมมี 16 ประการ ดังนี้ 

1. สื่อใหมเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 

2. สื่อใหมงายตอการเขาถึงและการแพรกระจายสารสนเทศ (Ease of 

access to and dissemination of information) 

3. สื่อใหมกอใหเกิดการเรียนรูท่ีตอเนื่อง (Continuous learning 

4. สื่อใหมมีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอ้ือตอการบูรณาการ (Alignment 

and Integration) 

5. สื่อใหมเอ้ือตอการสรางชุมชน (Creation of community) 

6. สื่อใหมมีลักษณะท่ีงายตอการเคลื่อนยาย พกพาไดสะดวก (Portability) 
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7. สื่อใหมมีลักษณะท่ีหลอมรวมกัน (Convergence)  

8. สื่อใหมมีลักษณะปฏิบัติงานรวมกันได (Interoperability) 

9. สื่อใหมมีความสามารถท่ีจะประมวลเนื้อหาจากหลายแหลงมาไวรวมกัน 

(Aggregation of Content) 

10. สื่อใหมเพ่ิมความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือก และ Longtail 

11. การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหมระหวางผูสงสาร/ผูรับสาร  

12. สื่อใหมมีลักษณะสงเสริมการรวมกลุมกันทางสังคมและการรวมมือกัน

ทางไซเบอร (Social Collectivity & Cyber-Cooperation)  

13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ (Remix Culture) 

14. การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต (Product) มาสู “บริการ” (Service) 

15. สื่อใหมเปนสื่อท่ีอนุญาตใหผูรับสารเปนผูเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Users-

based transformation of new media) 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการวิจัยท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนจากสื่อใหม อยาง MyMo 

Application ของธนาคารออมสิน ซ่ึงถือเปนสื่อใหมท่ีเปน Mobile Application สามารถใชงานบน

โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต โดยมีอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการเชื่อมตอ เพ่ือใหลูกคาของธนาคารออมสิน 

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการทําธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร ดังนั้น คําวา สื่อใหม ในงานวิจัยชิ้นนี้

จึงหมายความถึง เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณพกพาเคลื่อนท่ี ท่ีใหอิสระจากขอจํากัดดาน เวลา 

พรมแดน ขนาด และรูปแบบ ใหความสะดวกสบายในการบริการ 

 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 

อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, อางถึงใน ธัญญชล บุญยิ้ม, น. 20) กลาววา ทฤษฎี 

KAP เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ 

การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันจะมีผลกระทบตาง ๆ ตามมาตอไป ตามแนวคิดใน

กระบวนการสื่อสารเพ่ือการโนมนาว ซ่ึงเชื่อวาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมจะ

มีลักษณะเปนเสนตรง นั่นคือ ความรูจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจะสงผลไปยังการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดในท่ีสุด นอกจากนี้ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 118) ไดกลาวเพ่ิมเติม

วา เม่ือผูรับสารไดรับสาร ก็จะทําใหเกิดความรู เม่ือเกิดความรูข้ึน ก็จะไปมีผลทําใหเกิดทัศนคติ และ

ข้ันสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทํา ทฤษฎีนี้อธิบาย การสื่อสาร หรือ สื่อมวลชน วาเปนตัวแปร

ตนท่ีสามารถเปนตัวนํา การพัฒนาเขาไปสูชุมชนได ดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามในการวัด
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ความสําเร็จของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา  

ทฤษฎีเก่ียวกับความรู (Knowledege) ทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรม (Practice) หรือ 

KAP เปนทฤษฎีท่ีประกอบไปดวยความสัมพันธของตัวแปร 3 ตัว ซ่ึงมีความสัมพันธกันไป ไดแก 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู (Knowledge) 
สุรพงษ โสธนะเสถียร 2533 น. 120-121 กลาววา ความรู ในท่ีนี้เปนการรับรู

เบื้องตน ซึ่งบุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณ โดยการเรียนรูจากการตอบสนองตอสิ่งเรา 

(S-R) แลวจัดเปนระบบเปนโครงสรางของความรูท่ีผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพ

จิตวิทยา ดวยเหตุนี้ ความรูจึงเปนความจําท่ีเลือกสรร ซ่ึงสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู

จึงเปนกระบวนการภายใน ท่ีผูอ่ืนจะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกตไดโดยตรง อยางไรก็

ตาม ความรูอาจสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยตอไป และผลกระทบท่ีผูรับสารเชิงความรู

ในทฤษฎีการสื่อสารนั้น อาจปรากฏไดจากสาเหตุ 5 ประการ คือ 

1. การตอบขอสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารสังคมมักสรางความ

สับสนใหสมาชิกในสังคม ผูรับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อท้ังหลายเพ่ือตอบขอ

สงสัยและความสับสนของตน 

2. การสรางทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรูตอการปลูกฝง

ทัศนะนั้น สวนมากนิยมใชกับสารสนเทศท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสรางทัศนคติใหคนยอมรับการแพร

นวัตกรรมนั้น ๆ (ในฐานะความรู) 

3. การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เปนผลกระทบเชิงความรูท่ีสื่อกระจาย

ออกไป เพ่ือใหประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระท่ีสื่อกําหนดข้ึน หากตรงกับภูมิหลังของ

ปจเจกชน และคานิยมของสังคมแลว ผูรับสารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น  

4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of the Belief System) การ

สื่อสารสังคมมักกระจายความเชื่อ คานิยม และอุดมการณดานตางๆ ไปสูประชาชน จึงทําใหผูรับสาร

รับทราบระบบความเชื่อถือหลากหลายและลึกซ้ึงไวในความเชื่อของตนมากข้ึนไปเรื่อย ๆ 

5. การรูแจงตอคานิยม (Value Clarification) ความขัดแยงในเรื่องคานิยมและ

อุดมการณ เปนภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนท่ีนําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นเหลานั้น ยอมทําให

ประชาชนผูรับสารเขาใจถึงคานิยมเหลานั้นแจงชัดข้ึน 

โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539, น. 42, อางถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 17-18) 

กลาววา ความรู เปนขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เปนขอมูลท่ีมนุษยไดรับ และเก็บรวบรวม

จากประสบการณตางๆ การท่ีบุคคลยอมรับ หรือ ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางมีเหตุผล บุคคลควร

จะตองรูเรื่องเก่ียวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะตองมีขอเท็จจริง หรือ ขอมูล
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ตางๆ ท่ีสนับสนุน และใหคําตอบขอสงสัยท่ีบุคคลมีอยู มีการชี้แจงใหบุคคลเกิดความเขาใจ และ

ทัศนคติท่ีดีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมท้ัง เกิดความตระหนักถึงความเชื่อ และคานิยมตางๆ ดวย 

ดวยเหตุนี้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 16, อางถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 18) 

จึงกลาวไดวา ความรูเปนพฤติกรรมข้ันตน ซ่ึงผูเรียนเพียงจําไดอาจจะโดยการนึกได หรือ โดยการ

มองเห็น หรือ ไดยิน จําได สอดคลองกับ ชัชวาล ชมศิริตระกูล (2542, น. 62, อางถึงใน สุชัยยัณต 

โชติพันธ, 2552, น. 26) กลาววา บุคคลสวนมากมักจะนําความรูท่ีสั่งสมมาจากประสบการณจัดระบบ

เรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ประมวลผล และตอบสนองในเรื่องตาง ๆ วามีความเขาใจในเรื่อง

นั้น ๆ มากนอยเพียงใด ซ่ึงระดับความรูของแตละบุคคลนั้นมักมีความแตกตางกันออกไป Meredith 

as cited in Mitchell (1997, p. 48 อางถึงใน กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 29) กลาววา ความรู

จําเปนตองมีองคประกอบ คือ ความเขาใจ (Understanding) และการคงอยู (Retaining) เนื่องจาก

ความรูความความสามารถในดานการจําไดในบางสิ่งบางอยางท่ีเขาใจแลว 

ความรู  (Knowledge) จึ งจําเปนตองมีองคประกอบคือความเขาใจ 

(Understanding) และการคงอยู (Retaining) เนื่องจากความรู คือความสามารถในดานการจําไดใน

บางสิ่งบางอยางท่ีเขาใจแลว (Meredith as cited in Mitchell, 1997, p. 48, อางถึงใน กุลภรณ 

เทพพัตรา, 2548, น. 29) บุคคลสวนมากจะไดรับความรูผานประสบการณโดยตรงโดยเปนการเรียนรู

จากการตอบสนองตอสิ่งเราและการจัดระเบียบโครงสรางของความรูท่ีผสมผสานระหวางความจํากับ

สภาพทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําท่ีเลือกสรรซ่ึงสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง 

โดยเปนกระบวนการภายในท่ีผูอ่ืนจะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกตโดยตรง 

ในการวัดระดับความรูของแตละบุคคล Benjamin S. Bloom (1971, p. 271) 

ไดแยกระดับความรูไวเปน 6 ระดับ ดังนี้ (อางถึงใน ภัครัธ สีธิ, 2554, น. 18) 

1. ระดับท่ีระลึกได (Recall) หมายถึง การเรียนรูในลักษณะท่ีจําเรื่องเฉพาะวิธี

ปฏิบัติ กระบวนการ และแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจาก

ความจําออกมา 

2. ระดับท่ีรวบรวมสาระสําคัญได (Comprehensive) หมายถึง บุคคลสามารถ

ทําบางสิ่งบางอยางไดมากกวาการจําเนื้อหาท่ีไดรับ สามารถเขียนขอความเหลานั้นได ดวยถอยคําของ

ตนเอง สามารถแสดงใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมาย แปลความ และเปรียบเทียบความคิดอ่ืน ๆ 

หรือคาดคะเนผลท่ีเกิดข้ึนตอไปได 

3. ระดับของการนําไปใช (Application) หมายถึง สามารถนําเอาขอเท็จจริง 

และความคิดท่ีเปนนามธรรม (Abstract) ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

4. ระดับของการวิเคราะห (Analysis) หมายถึง สามารถใชความคิดในรูปแบบ
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ของการนําความคิดมาแยกเปนสวน เปนประเภท หรือนําขอมูลมาประกอบกัน เพ่ือการปฏิบัติของ

ตนเอง 

5. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง การนําขอมูล และแนวความคิด

มาประกอบกัน แลวนําไปสูการสรางสรรค (Creative) ซ่ึงเปนสิ่งใหมแตกตางไปจากเดิม 

6. ระดับของการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในใชขอมูล

เพ่ือตั้งเกณฑ (Criteria) การรวบรวม และวัดขอมูลตามมาตรฐาน เพ่ือใหขอตัดสินถึงระดับของ

ประสิทธิผลของกิจกรรมแตละอยาง 

กลาวโดยสรุปไดวา ความรู เปนพ้ืนฐานกอนการตัดสินใจของบุคคล โดยผานการ

อาน การไดยิน การไดฟง การจดจํา ฯลฯ บุคคลแตละคนจะมีการสั่งสมความรูท่ีแตกตางกันไป นั่น

หมายความวา ประสบการณของแตละบุคคลท่ีไดรับก็จะแตกตางกันออกไปดวยเชนกัน  

2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
เจตคติ หรือ ทัศนคติ คือ ความโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรูท่ีนําไปสูพฤติกรรม

ท่ีตรงกับวิถีทางท่ีชอบหรือไมชอบของสิ่งใด ๆ ท่ีบุคคลไดรับ Schiffman & Kanuk (1991, p. 227, 

อางถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14) ซ่ึงความโนมเอียงท่ีจะสนองตอบลักษณะใดๆ โดยเฉพาะ

สําหรับตัวกระตุน อันไดแก บุคคล วัตถุ และสถานการณ (Silverman, 1974, p. 518, อางถึงใน กีรตยา 

สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14) สําหรับการพิจารณาทัศนคติในแงบวกกับแงลบ หรือ ความชอบหรือไม

ชอบ หรือ การมองในแงนี้ เปนการมองทัศนคติในแงความรูสึกหรือการประเมินปฏิกิริยาการตอบโต

ตอสิ่งใดๆ (Loudon, 1988, p. 504, อางถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14)  

ธีระพร อุวรรณโณ (2535, น. 1-10, อางถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14) 

เสนอแนวคิดในการพิจารณาความหมายของ “เจตคติ” หรือท่ีปจจุบันนิยมเรียกวา “ทัศนคติ” 

ออกเปน 3 กลุมหลัก โดยอาศัยองคประกอบของเจตคติ เปนเกณฑ สาม สอง หรือ หนึ่งองคประกอบ 

เชนเดียวกับ ดารา ทีปะปาล (2542, น. 123) กลาววา คําวา “ทัศนคติ” (Attitude) หรือมีชื่อเรียก

อีกอยางหนึ่งวา “เจตคติ” มีคํานิยามท่ีไดรับการยอมรับ 3 นิยาม ดังนี้ 

นิยามท่ี 1 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอวัตถุอยางใดอยาง

หนึ่ง วามีลักษณะอยางไร มีความรูสึกทางบวก หรือ ทางลบ (Positive or Negative) ชื่นชอบหรือไม

ชื่นชอบ (Favorable or Unfavorable) หรือเห็นดวยหรือคัดคาน (Pro or Con) ซ่ึงตามนิยามนี้ เปน

การมองทัศนคติในแงของความรูสึก หรือ ปฏิกิริยาทาทีท่ีมีตอวัตถุ (Object) 

นิยามท่ี 2 ทัศนคติ หมายถึง ความมีใจโนมเอียงอันเกิดจากการเรียนรู ท่ีจะ

ตอบสนองตอวัตถุหรือระดับชั้นของวัตถุ ในลักษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไมชอบอยางใดอยางหนึ่งอยาง

สมํ่าเสมอ (Assael, 1988, p. 282) เชน ทัศนคติของผูบริโภคท่ีม่ีตอตราสินคา ก็หมายถึง ความโนม
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เอียงของผูบริโภคอันเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณท่ีจะประเมินตราสินคาวาชอบตรานั้น หรือ 

ไมชอบตรานั้นอยางสมํ่าเสมอคงเสนคงวา 

นิยามท่ี 3 ทัศนคติ อาจใหนิยามโดยนิยามท่ี 2 มาแยกลักษณะเพ่ือใหเห็นเปน

ขอๆ แลวใหคํานิยามใหมวา หมายถึง (1) เปนความรูสึกนึกคิดท่ีกอข้ึนจากการเรียนรู (Learned 

construct) (2) ความโนมเอียงท่ีจะตอบสนองตอ (Tendency to response to) (3) วัตถุอยางใด

อยางหนึ่ง (An object) (4) ในลักษณะท่ีม่ันคงสมํ่าเสมอ (Consistently) (5) ในแนวทางเห็นชอบ

ดวยหรือไมชอบ (Favorable or Unfavorable way) (Onkvisit and Shaw, 1994, p. 202) 

Shiffman และ Kanuk (อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545, 

น. 77) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงท่ีบุคคลเรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะทอน

มุมมองท่ีเขามีตอสภาพแวดลอม ขณะเดียวกัน ทัศนคติก็จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการแสดงออก

ของบุคคล ซ่ึงสรุปไดวาทัศนคติของบุคคลจะมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) ทัศนคติเปนความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(2) ทัศนคติเปนเรื่องของสิ่งท่ีสะสมอยูในความคิดของบุคคล 

(3) ทัศนคติจะคอนขางคงท่ีและไมเปลี่ยนแปลงงายๆ 

(4) ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตสถานการณ ดังนั้น การรับรูขอมูลเพ่ิม หรือ การ

ปรับตัวของสถานการณอาจจะทําใหทัศนคติเปลี่ยนไป 

1. การนิยามเจตคติเปน 3 องคประกอบ 

โรเซ็นเบิรก และ โฮฟแลนด (Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต ครัชฟล 

และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) ไดใหคํานิยามของ เจตคติ โดยสรุปวา 

มี 3 ประเภท ไดแก ปญญา (Cognitive Component) ประกอบดวยความเชื่อ ความรู ความคิด และ

ความคิดเห็น อารมณความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบ - ไมชอบ หรือ

ทาทางท่ีดี – ไมดี และ พฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมหรือความพรอมท่ี

บุคคลจะปฏิบัติ โดยท้ังหมดไดสรุปวา เจตคติมีองคประกอบ 3 องคประกอบอยางครบถวน และเห็น

วา องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและกันพอสมควร ดังจะเห็นไดจากการทบทวนงานวิจัย

ของเครทซและคณะ ซ่ึงพบวา องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (เชน คา

สหสัมพันธประมาณ +.5) 

แนวคิดเรื่องเจตคติมี 3 องคประกอบนี้คงจะมีรากฐานมากแนวความคิดดั้งเดิม

ของเพลโต ท่ีวา จิตของมนุษยมีสามองคประกอบ คือ องคประกอบดานปญญา (cognition หรือ 

throught) องคประกอบดานอารมณความรูสึก (affection หรือ feeling) และองคประกอบดาน
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แนวโนมในการกระทําหรือความพากเพียร (conation หรือ striving) (Allport, 1985, อางถึงใน ธีระ

พร อุวรรณโณ, 2535, น. 4) 

Hawkins, Best and Coney (1998, p. 397-400 อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, 

น. 130) กลาววา นักวิชาการสวนใหญไดจัดองคประกอบของทัศนคติ (Attitude components) 

แบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก 

1. องคประกอบทางดานความรู (Cognitive component : Learn) ประกอบดวย

ความเชื่อของผูบริโภค เก่ียวกับ “วัตถุ” อยางใดอยางหนึ่ง เชน เรามีความเชื่อวา “ไดเอทโคก (Diet 

Coke) เกือบจะไมมีแคลอรี่ มีคาเฟอีน ราคาถูก และผลิตโดยบริษัทใหญ” หรือ “มันฝรั่งมีแคลอรี่สูง” 

ซ่ึงความเชื่อนี้ไมจําเปนจะตองถูกตองหรือเปนความจริงเสมอไป 

นอกจากนี้การใชเหตุผลของบุคคลจะชวยในการจําแนกแยกแยะความแตกตาง 

ตลอดจนผลตอเนื่อง ไดท้ัง ผลไดผลเสีย เพราะบุคคลจะสามารถนําเอาคุณคาทางสังคมท่ีไดรับจาก

การอบรมสั่งสอน มาวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตนจะประเมินขอแตกตางระหวาง

สวนนี้กับความรูสึก คือการพิจารณาของบุคคลในสวนท่ีจะมีลักษณะปลอดภัยจากอารมณ แตจะเปน

เรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล 

2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective component : Feel) คือ ปฏิกิริยา

ทางดานความรูสึกหรืออารมณท่ีมีตอวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนความรูสึก

ท้ังในแงบวกหรือแงลบของผูบริโภคท่ีมีตอวัตถุอยางหนึ่ง อันแสดงถึงระดับความชอบ หรือมากนอย

เพียงไร (Bovee, et al, 1995, p. 121) ตัวอยางเชน ผูบริโภคอาจมีความเชื่อวา (1) ไดเอทโคก มี

คาเฟอีน และ (2) คาเฟอีนทําใหไมงวงนอน ความเชื่อเหลานี้อาจเปนเหตุใหบุคคลบางคนตอบสนอง

หรือแสดงความรูสึกทางบวก เชน นักศึกษาท่ีกําลังเตรียมตัวสอบ เปนตน ในขณะท่ีบางคนอาจ

ตอบสนองหรือแสดงความรูสึกในทางลบ เชน ผูท่ีตองการดื่มบางอยางกอนนอน แตไมตองการใหนอน

ไมหลับ เปนตน 

3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral component : Do) หมายถึง 

แนวโนมท่ีจะตอบสนอง (Tendency to response) ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอวัตถุหรือ

กิจกรรม เชน ตัดสินใจท่ีจะซ้ือหรือไมซ้ือไดเอทโคก หรือแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือหรือเสนอใหซ้ือตราใหม 

บางครั้งแมวาผูบริโภคมีทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ แตก็มิไดหมายความวา ผูบริโภคจะรีบ

ออกไปซ้ือผลิตภัณฑนั้นทันทีก็หาไม เขาอาจจะยังไมจําเปนในขณะนั้น อาจไมสามารถซ้ือได เพราะยัง

ไมมีเงินพอ อาจจะตองซ้ือสิ่งอ่ืนกอนท่ีมีความสําคัญมากกวา หรืออาจจะรอใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวเขามารวมพิจารณาดวย เปนตน 
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พฤติกรรมจะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของความรูสึก ตลอดจนสวนของสติ

และเหตุผล ดังนั้น พฤติกรรมนี้จะเปนสวนท่ีบุคคลพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงองคประกอบของทัศนคติและลักษณะท่ีแสดง (Boston : MCGraw-Hill, co., 

1988, p. 397, อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 131) 

 

2. การนิยามเจตคติเปน 2 องคประกอบ 

โรเซ็นเบิรก (Rosenberg, 1960-1966, อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 

6) กลาววา องคประกอบของเจตคติมีสององคประกอบ คือ องคประกอบดานอารมณความรูสึก และ

องคประกอบดานปญญา โดยองคประกอบดานอารมณความรูสึก หมายถึง ความรูสึกท่ีบุคคลมีเม่ือถูก

กระตุนโดยท่ีหมายของเจตคติ สวนองคประกอบดานปญญา หมายถึง กลุมของความเชื่อท่ีบุคคลมีวา

ท่ีหมายของเจตคติจะเปนตัวสงเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมตาง ๆ ของเขา  

แคตส (Katz, 1960, p. 168, อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 8) กลาว

วา เจตคติเปนแนวโนมท่ีบุคคลจะประเมินสัญลักษณหรือท่ีหมายหรือแงมุมของโลกของตนในทางดี

หรือไมดี เจตคติรวมองคประกอบสององคประกอบเขาดวยกัน คือ อารมณความรูสึกหรือความรูสึก 

ซ่ึงเปนแกนกลางของความชอบหรือไมชอบ และปญญา หรือ ความเชื่อท่ีเปนสวนของการบรรยายท่ี

หมายของเจตคติ บรรยายลักษณะ และบรรยายความสัมพันธกับท่ีหมายอ่ืน 
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หากกลาวโดยสรุป เจตคติ 2 องคประกอบ จะเปนการวัดองคประกอบในเรื่อง

ของการใชปญญาและอารมณ ซ่ึงมีความสัมพันธกัน ท้ังท่ีเปนท้ังตัวสงเสริม และตัวท่ีเปนความ

ขัดขวางการบรรลุถึงสิ่งตาง ๆ ของบุคคล 

3. การนิยามเจตคติเปน 1 องคประกอบ 

เจตคติเปน 1 องคประกอบ นักวิชาการกลาววาเปนเรื่องของ เจตคติท่ีสะทอน

ทางดานอารมณ และ ความรูสึก ท้ังทางบวก ทางลบ ตอตาน และสนับสนุน 

ทัศนคติ  คือ ความรู สึก และความเห็นของบุคคล ท่ีมีตอสิ่ งของ บุคคล 

สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางท่ียอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะ

แสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น เปนความรูสึกในดานบวกหรือลบของแตละ

บุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมโดยตรง 

(Fishbein & Ajzen, 1975, p. 102, อางถึงใน กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 32) 

ทัศนคติเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตัวบุคคล เม่ือบุคคลเกิดความรูสึก หรือ ทัศนคติ 

ก็จะทําใหบุคคลพรอมท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งตาง ๆ ท่ีเขามาใหบุคคลไดตัดสินใจเปนผลสงตอให

พฤติกรรมของบุคคลแสดงออกมาวาสนับสนุนหรือตอตาน หากมนุษยมีทัศนคติดานบวก พฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาก็จะแสดงวามีความตั้งใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ทําใหมนุษยตัดสินใจเลือกใชบริการ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตหากบุคคลมีทัศนคติดานตรงขาม สิ่งท่ีแสดงออกมาจะเปนรูปแบบของความไมพอใจ 

หรือ ปฏิเสธสิ่งเรานั้น ๆ 

เธอรสโตน (Thurstone, 1959, p. 297, อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 9) 

นิยามความหมายเจตคติวา เจตคติ หมายถึง อารมณความรูสึกในทางสนับสนุนหรือตอตานท่ีหมาย

ทางจิต และตอมาเขาก็ย้ําวา เจตคติ หมายถึง ความเขมของอารมณความรูสึกทางบวกหรือทางลบ

ในทางสนับสนุนหรือตอตานท่ีหมายทางจิต ท้ังนี้คําวา อารมณความรูสึก (Affect) สวนท่ีเปนทางบวก 

ไดแก การชอบพอ การปกปอง หรือการทําดีกับท่ีหมายทางจิต สวนอารมณความรูสึกท่ีเปนทางลบ 

ไดแก การเกลียด ไมชอบ ทําลาย หรือมีปฏิกิริยาตอตนท่ีหมายทางจิต สวนคําวา ท่ีหมายทางจิต 

(Psychological Object) อาจหมายถึง ความคิด แผนการกระทํา รูปแบบความประพฤติ อุดมการณ 

หลักจริยธรรม คําขวัญ หรือ สัญลักษณท่ีบุคคลอาจแสดงอารมณความรูสึกทางบวกหรือทางลบได 

ซ่ึงนักวิชาการท่ีไดใหคํานิยามของเจตคติวาเปนองคประกอบดานอารมณความรูสึกอีกกลุมหนึ่ง คือ 

ออสกูดและคณะ  

ออสกูดและคณะ (Osgood, Suei, & Tannenbaum, 1957, อางถึงใน กีรตยา 

สกุลศุภรัฐ, 2558, น. 17) พวกเขาเห็นวา เจตคติเปนแนวโนมในการประเมินของบุคคล การเขาหา

หรือการหลีกหนี หรือการสนับสนุนหรือการตอตานท่ีหมายของเจตคติ และเห็นวามิติมีการประเมิน 
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(Evaluation Dimension) เปนมิติของการวัดเจตคติ โดยมีคูคุณศัพทท่ีเดน ๆ ไดแก ดี-เลว ยุติธรรม-

อยุติธรรม มีคา-ไรคา ดังนั้น เจตคติของบุคคลเปนเหมือนจุดยืนบนความตอเนื่องของสองข้ัว (Bipolar 

Continuum) โดยมีข้ัวหนึ่งเปนข้ัวลบ อีกข้ัวหนึ่งเปนข้ัวบวก และมีศูนยเปนศูนยกลาง ความตอเนื่อง

ของสองข้ัวนี้มีท้ังคุณสมบัติของทิศทางและความเขม มาตรจําแนกความหมายในสวนท่ีเปนมิติการ

ประเมินนี้ไดกลายมาเปนวิธีสรางมาตรวัดเจตคติท่ีเปนท่ีนิยมกันอีกวิธีหนึ่ง 

โรเจอร (Roger, 1978, p. 208-209, อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 27) 

ไดกลาววา ทัศนคติ เปนตัวชี้วัดวาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม

ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้น มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมใน

อนาคตตอไป ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมิน

เพ่ือแสดงวา ชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงเปนการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal 

Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

ฉัตราพร เสมอใจ (2550, น. 108-109, อางถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, 

น. 18-19) อธิบายถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติของบุคคล ดังนี้ 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพ (Personality Factor) เปนลักษณะเฉพาะบุคคล มี

ทัศนคติพ้ืนฐานท่ีทําใหเปนคนเขาใจงาย มีทัศนคติท่ีดี จะทําใหยอมรับไดงาย ในทางตรงกันขาม 

หากมีพ้ืนฐานท่ีตอตาน มีทัศนคติในทางลบ ก็จะยอมรับไดยาก 

2. ประสบการณในอดีต การใหขอมูลและทดลองใชเพื่อใหเกิดประสบการณ

โดยตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑ ตองทําการกระตุนตอหลังจากท่ีเกิดทัศนคติใหตัดสินใจซ้ือ ทัศนคติตอ

ผล ิตภ ัณฑ ใด  ๆ อาจเกิดจากประสบการณตรงจากการเคยใช หร ือทดลองใช ผล ิตภ ัณฑ 

ประสบการณของผูบริโภคแตละรายท่ีมีตอสินคาหรือบริการ 

3. อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน คานิยมพื้นฐานของทัศนคติมักจะไดรับ

อิทธิพลจากบุคคลใกลชิด เชน ครอบครัว เพื่อน หรือผูที่มีอิทธิพลตอความคิด โดยบุคคลตาง ๆ 

ดังกลาวจะใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภค ทําใหสามารถสรางทัศนคติได ใชเปนแหลงอางอิงในการ

สรางทัศนคติได 

4. เครื่องมือทางการตลาด ไมวาจะเปนการตลาดทางตรง การใชจดหมาย

ตรง โทรศัพท หรืออินเทอรเน็ต ในการใหขอมูลเพื่อสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑหรือองคการ 

เพื่อเขาถึงและจูงใจผูบริโภคเฉพาะกลุมจนกอใหเกิดทัศนคติได จากพื้นฐานทางความคิดและ

คานิยมท่ีแตกตางกัน เครื่องมือและรูปแบบในการสรางทัศนคติสําหรับกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกัน

จึงตองเลือกท่ีเหมาะสม 
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5. การเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ สื่อมีความหลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมาย

มากข้ึน การเลือกใชสื่อท่ีเขาถึงไดมีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือจะสรางทัศนคติท่ีม่ันคงได ความ

นาเชื่อถือของแหลงขอมูล รวมถึงขนาดของขอมูลท่ีมากเพียงพอในการตัดสินใจสงผลตอการเปดรับ

ของผูบริโภค ตลอดจนการประมวลผลและสรางเปนทัศนคติข้ึนมาได 

6. อิทธิพลทางสังคม กระแสสังคมสงผลถึงความรูสึกนึกคิดในการเกิดความชอบ

หรือไมชอบใด ๆ ได หากบุคคลถูกปลูกฝงจากวัฒนธรรมเดียวกัน และอยูในสังคมเดียวกันมักจะมี

ทัศนคติท่ีคลายคลึงกัน แตถาหากบุคคลใดมีทัศนคติท่ีตอตานกระแสสังคม ก็จะเปนทัศนคติท่ีเขมแข็ง

และยากตอการเปลี่ยนแปลงไปเลย ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะบุคคลดังกลาวขางตน 

ทัศนคติ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล และจะแตกตางกันตามปจจัยแวดลอม

ท่ีแตกตางกันของบุคคลนั้น บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ (กุลภรณ 

เทพพัตรา, 2548, น. 33-34) 

1. ทัศนคติเชิงบวก คือทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรือ

อารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมถึงหนวยงาน 

องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการ และอ่ืน ๆ 

2. ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมได

รับความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการ สถาบัน 

และการดําเนินกิจการขององคการ และอ่ืน ๆ 

3. ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง 

หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 

ทัศนคติ เปนสิ ่งที่สรางสามารถสรางขึ้นได เจาของธุรกิจควรรู จักวิธีการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล ท่ีมีตอธุรกิจ หรือสินคาของตน ใหเปลี่ยนจาก ทัศนคติเชิงลบ ให

กลายเปนทัศนคติท่ีเปนกลาง ไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ และทําใหทัศนคติที่เปนกลาง ไมแสดง

ความคิดเห็นใด ๆ ใหเปนทัศนคติเชิงบวกใหได โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

เฮอรเบริท ซี เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967, p. 

469) ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยที่ความเชื่อวาทัศนคติอยางเดียวกัน อาจเกิดใน

ตัวบุคคลดวยวิธีที่ตางกัน จากความคิดนี้ Kelman ไดแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 

1. การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับสิ่งที่มี

อิทธิพลตอตัวเอง และมุงหวังในบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลเกิดความพึงพอใจ โดยที่ตัวเอง
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ไมไดเชื ่อ หรือเห็นดวยกับสิ่งนั ้น แตที่ยอมทําตามเพราะคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือการ

ยอมรับจากคนอ่ืน เปนลักษณะของการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของบุคคลในสังคม การยอม

ทําตามนี้เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งพลังที่ผลักดันใหบุคคลยอมทําตามจะเปน

อยางไรนั้นก็ข้ึนอยูกับความมากนอยหรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ  

2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ เปนภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลยอมรับสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน โดยมี จุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีหรือที่พึงพอใจ

ระหวางตัวเองกับบุคคลหรือกลุมคนอื่น บุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอื่นมาเปนของ

ตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบแตไมรวมถึง 

เนื้อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

สิ่งเราท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

3. ความตองการจะเปลี่ยน (Internalization) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลยอมรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลเหนือกวา ซ่ึงตรงกับความตองการภายในคานิยมของเขา 

การวัดทัศนคติ  

ทัศนคติของบุคคลเปนเรื่องท่ีไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอด ดังนั้น

การวัด หรือ การประเมินสิ่งท่ีอยูภายในตัวบุคคลท่ีเก่ียวของกับ อารมณ ความรูสึก จึงเปนสิ่งท่ียากท่ี

จะตีความ ดังนั้น ศุภสิริ สุขมนต (2557, น. 52-53) กลาววา ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สามารถวัดไดโดยอาศัยหลักสําคัญ ดังนี้ 

1. ตองยอมรับขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับทัศนคติ (Basic Assupmtions)  

(1) ความคิดเห็น ความรูสึก หรือ ทัศนคติของบุคคลนั้น จะมีลักษณะคงท่ี 

หรือคงเสนคงวาอยูชวงเวลาหนึ่ง นั่นคือ ความรูสึกนึกคิดของคนเราไมไดเปลี่ยนแปลง หรือ ผันแปร

ตลอดเวลา อยางนอยจะตองมีชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีความรูสึกของคนเราคงท่ี ซ่ึงทําใหเราสามารถวัดได 

(2) ทัศนคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง การวัดจะเปน

การวัดทางออม โดยวัดจากแนวโนมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา หรือ ประพฤติปฏิบัติอยาง

สมํ่าเสมอ 

(3) ทัศนคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความคิดความรูสึก เชน สนับสนุน 

หรือ คัดคาน ยังมีขนาด หรือปริมาณของความรูสุกนั้นดวย ดังนั้น ในการวัดทัศนคตินอกจากจะทําให

ทราบถึงลกัษณะหรือทิศทางแลว ยังสามารถบอกระดับความมากนอย หรือ ความเขมขนของทัศนคติ

ไดอีกดวย 

2. การวัดทัศนคติดวยวิธีใดก็ตาม จะตองมีสิ่งประกอบ 3 อยางคือ ตัวบุคคลท่ีถูก

วัด เชน การกระทําหรือเรื่องราวท่ีบุคคลจะแสดงทัศนคติตอบสนอง และสุดทายตองมีการตอบสนอง
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ซ่ึงจะออกมาเปนระดับสูงต่ํา มากหรือนอย ดังนั้นทัศนคติเก่ียวกับสิ่งใดของบุคคลสามารถวัดไดโดยนํา

สิ่งเรา ซ่ึงสวนใหญจะเปนขอความเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งนั้น ไปเราใหบุคคลแสดงทาทีความรูสึก

ตางๆ ท่ีมีตอสิ่งนั้นใหออกมาเปนระดับ หรือความเขมของความรูสึกคลอยตามหรือคัดคาน 

3. สิ่งเราท่ีจะนําไปใชเรา หรือ ทําใหบุคคลไดแสดงทัศนคติท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ออกมา ท่ีนิยมใชคือ ขอความวัดทัศนคติ (Attitude Statements) ซ่ึงเปนสิ่งเราทางภาษาท่ีใชอธิบาย

ถึงคุณคาคุณลักษณะของสิ่งนั้น เพ่ือใหบุคคลตอบสนองออกมาเปนระดับความรูสึก (Attitude 

Continuum หรือ Scale) เชน มาก ปานกลาง นอย เปนตน 

4. การวัดทัศนคติเพ่ือทราบทิศทางและระดับความรูสึกของบุคคลนั้น เปนการ

สรุปผลจากการตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียด หรือแงมุมตาง ๆ ดังนั้น การวัดทัศนคติของ

บุคคลเก่ียวกับเรื่องสิ่งใด ก็จะตองพยายามถามคุณคา และลักษณะในแตละดานของเรื่องนั้นออกมา 

และนําผลซ่ึงเปนสวนประกอบหรือรายละเอียดปลีกยอย มาผสมผสานสรุปรวมเปนทัศนคติของบุคคล

นั้น เพราะฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีการวัดนั้น ๆ จะตองครอบคลุมคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนทุก

ลักษณะ เพ่ือใหการสนับสนุนผลตรงตามความเปนจริงท่ีสุด 

5. การวัดทัศนคติตองคํานึงถึงความเท่ียงตรง (Validity) ของผลการวัดเปนพิเศษ 

คือตองพยายามใหผลการวัดตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคลท้ังในแงทิศทางและระดับ หรือ 

ชวงของทัศนคติ 

วิธีการวัดทัศนคติ  

ในมาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) จะใชวิธีการตั้งคําถาม เพ่ือใหทําหนาท่ี

เปนตัวเราใหบุคคลแสดงความคิดเห็น หรือ ความรูสึกของตนเองออกมา ดังนั้น การตั้งคําถามจึงถือ

เปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการวัดทัศนคติ ศุภสิริ สุขมนต (2557, น. 54) กลาววา การตั้ง

คําถามควรยึดหลัก กลาวโดยสรุป ไดดังนี้ 

1. ตองเปนคําถามท่ีกลาวถึงเรื่องราวในปจจุบัน เพ่ือใหไดทัศนคติท่ีมีในปจจุบัน  

2. ตองเปนคําถามท่ีเปนขอเท็จจริงของเรื่องนั้นๆ ไมเชนนั้น ผูตอบจะตอบโดยยึด

หลักความเปนจริง ไมใชตอบตามท่ีตนเองรูสึก 

3. ตองเปนคําถามท่ีสามารถนํามาแปลความหมายได โดยบอกทิศทาง และระดับ

ของความรูสึกของผูตอบได  

4. ตองเปนคําถามท่ีมีความหมายตรงตัว ไมตองแปลความ หรือ ตีความหมายอีก

ครั้งหนึ่ง กลาวคือ ตองเปนคําถามท่ีไมกํากวม คลุมเครือ 

5. ในคําถาม 1 ขอ ควรถามความคิดเห็นเพียงคําถามเดียว ไมเชนนั้น จะยากตอ

การเสนอความเห็น 
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6. ตองเปนคําถามท่ีทําใหผูตอบแสดงความเห็นไดท้ัง ทางบวก และ ทางลบ 

คําถามท่ีใชตองเปนกลาง  

7. ควรหลีกเลี่ยงคําถามท่ีทําใหผูตอบรูสึกอึดอัดท่ีไมสามารถแสดงความเห็นได 

หรือ ถามในประเด็นท่ีไมเก่ียวของ 

กลาวโดยสรุปไดวา ทัศนคติ เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับจิตใจ ความรูสึกของบุคคล 

นั่นเปนสิ่งท่ีแสดงออกจากความรูสึกท่ีดี หรือ ไมดีตอสินคาหรือบริการ ซ่ึงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้น จะ

ทําใหทัศนคติของบุคคลเปนไปไดในท้ังทิศทางดานบวก และดานลบ ซ่ึงเปนสวนในการเชื่อมโยง

ระหวางตัวแปรท่ีอยูภายในอยาง ความรู (Knowledge) ท่ีมีตอสิ่ง ๆ นั้น ซ่ึงจะแสดงออกในรูปแบบ

ของพฤติกรรม (Practice) ของบุคคล และอาจมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในอนาคตของบุคคลดวย 

สอดคลองกับ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ซ่ึงไดกลาวถึง ทัศนคติวา ทัศนคติสามารถเปน

ดัชนีชี้วัดวา บุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือ สิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณ

ตาง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสอถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนะจึงเปน

เพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และทัศนะเปนพรมแดนเชื่อมโยงระหวางความรูกับ

พฤติกรรม 

จากการศึกษาเรื่องแนวคิดทัศนคติ จึงเปนขอสรุปวา ผูวิจัยไดเลือกวิธีในการ

วัดผลของทัศนคติแบบองคประกอบเดียว นั่นคือ การวัดทัศนคติดวยองคประกอบดานอารมณ

ความรูสึก (Affective Component) เพ่ือประเมินและพิจารณาถึงความชอบ หรือ ไมชอบ ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการใหบริการ และ การสงเสริมการตลาดของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีมีตอการใหบริการ 

MyMo Application ของธนาคารออมสิน  

2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice) 

ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 768) กลาววา 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก 

เพ่ือตอบสนองสิ่งเรา 

พฤติกรรม (Practice) เปนการกระทําของบุคคลท่ีแสดงออกเพ่ือใหผูอ่ืนรับรู ไมวา

จะเปนอากัปกิริยาอาการท่ัวไป ไดแก การเดิน การพูด การยิ้ม ซ่ึงทําใหผูอ่ืนเขาใจในสิ่งท่ีบุคคลตองการ

แสดงออก พฤติกรรมอาจเกิดจากการสะสมประสบการณมาจากอดีต หรือเกิดจากการรับรูสิ่งใหมๆ มา

กําหนดเปนแนวปฏิบัติตามความคิดเห็นของตัวเอง และเม่ือหากบุคคลไดทดลองกระทํา และประเมินผล

วาเกิดประโยชนแลว ก็จะยึดถือเปนแนวปฏิบัติของตนเองตอไป 

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กลาวา พฤติกรรมสวนใหญเปนการ

แสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ี
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แตกตางกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู และทัศนคติท่ีแตกตางกัน ความแตกตางกันของความรู และ

ทัศนคติเกิดข้ึนได ก็เพราะความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความแตกตางกันในการแปล

ความสารท่ีตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมท่ีแตกตางกัน อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ

บุคคล 

พฤติกรรมของบุคคลสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 

2553, น. 9, อางถึงใน ภัทรภร เฉลยจรรยา, 2558, น. 17) 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทําท่ีบุคคลอ่ืนสามารถ

สังเกตเห็นได และวัดได และอาจแสดงออกไดท้ังในรูปแบบวัจนภาษา (Verbal) และแบบอวัจนภาษา 

(Nonverbal) เชน การพูด การหัวเราะ การรองไห การเดิน การซ้ือสินคา 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การกระทําท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล 

ซ่ึงบุคคลอ่ืนไมสามารถสังเกตเห็นได เชน ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู การคิด สามารถวัด

พฤติกรรมแบบนี้ไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา เชน แบบวัด แบบทดสอบ 

แนนซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz, อางถึงใน สําเนียง ประถมวงษ, 2553, น.16) 

พฤติกรรมของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป ตามความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ทัศนคติ เปนตัวกลางท่ีทําให เกิดการเรียนรูและปฏิบัติ  ดังนั้น ความรู มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ และมีผลตอการปฏิบัติ 

2. ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 

3. ความรูและทัศนคติตางก็ทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติ 

ไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน 

4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม 

พฤติกรรมใดของบุคคลโดยท่ัวไป มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ทัศนคติ

มักจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, น. 39, อางถึงใน ภัครัศ 

สีธิ, 2554, น. 22) กลาววา ทัศนคติเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล  

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุท่ีมี

อิทธิพลสงผลใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วคือ พฤติกรรมท่ีถูกโนมนาวจากการ

สื่อสาร (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533, น. 123) กลาววา พฤติกรรมท่ีถูกโนมนาวจากการสื่อสารนั้น อาจ

เกิดกระบวนการเรียนรูหรือการตอบสนองตอสื่อ (S-R) ซ่ึงมักจะมีมูลฐานจาการคํานึงตนเองเปนหลัก ใน

บางครั้งสื่อและความพยายามของการสื่อสารสังคมในปจจุบัน จึงพยายามทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเพ่ือ

สวนรวมของสังคม หรือเพ่ือผูอ่ืน (Altruistic Prosocial behavior) ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปลูก
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จิตสํานึกผูรับสาร มิใชเกิดจากการครอบงําของผูสงสารแตเพียงฝายเดียว โดยท่ัวไปการโนมนาว

พฤติกรรมของการสื่อสารสังคมอาจผานสื่อ โดยอาศัยวิธีการ ดังนี้ (ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 22-23) 

1. การปลุกเราอารมณ (Emotional Arousal) เพ่ือใหเกิดความตื่นเตนเราใจในการ

ติดตาม 

2. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความออนโยน เสียสละ และความ

กรุณาปราณี ยอมแพเพ่ือความเปนพระชนะเปนมาร ก็อาจโนมนาวใจผูอ่ืนใหยอมรับได 

3. การสรางแบบอยางข้ึนในใจ (Internalized Norms) การสรางมาตรฐานอยาง

หนึ่งข้ึน เพ่ือใหมาตรฐานนั้น ปลูกศรัทธา และเปนตัวอยางแกผูรับสารท่ีตองปฏิบัติตาม 

4. การใหรางวัล (Reward) เชน การลด แลก แจก แถม ในการโฆษณา เพ่ือเปนการ

จูงใจใหซ้ือสินคา 

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 124) กลาววา ผลของการโนมนาวใจสามารถ

กอใหเกิดพฤติกรรมพ้ืนฐานได 2 แบบ คือ 

1. กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ หรือใหมีพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง (Activation)  

2. หยุดยั้งพฤติกรรมเกา (Deactivation) 

ท้ังการกระตุน และการหยุดยั้ง เปนพฤติกรรมพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ 

ตามมา เชน การตัดสินวินิจฉัยตอประเด็นปญหา การจัดยุทธวิธีการดําเนินงาน และสรางพฤติกรรมเพ่ือ

สวนรวม 

แตอยางไรก็ตาม ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม อาจไมlอดคลองกันเสมอไป ตาม

แนวคิดของ Zimbardo and Lippe (1991, อางถึงใน ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา, 2555, น. 23) กลาววา 

อิทธิพลของการเสนอขาวสารบอย ๆ เพ่ือใหผูฟงคุนเคยกับการสื่อสารนั้น อันจะกอใหเกิดความสนใจ 

ความเขาใจ และการยอมรับ แตการเสนอสารซํ้า ๆ ประมาณ 3 ครั้ง อาจทําใหเกิดทัศนคติทางบวกได 

แตถาสารนั้นเสนอประมาณ 5 ครั้ง ผูรับสารจะเกิดอาการอ่ิมตัวตอสาร เกิดความเบื่อหนาย และ

เกิดปฏิกิริยาตอตานในท่ีสุด 

กลาวโดยสรุป ท้ัง ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม 

(Practice) ถือเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญท่ีเกิดผลกระทบโดยตรงกับผูรับสาร เปนการวัดผลสิ่งท่ีไม

สามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา เนื่องจากเปนสิ่งท่ีอยูภายในของบุคคล ดังนั้น ในการวัดผลโดยใช 

ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) จะชวยใหการวัดผลกลุมเปาหมาย

ของงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด 

 

หัวใจแหงความสําเร็จขององคการคือ การดําเนินงานทางดานการตลาดที่ดี ดังนั้น

ทุกองคกร จะตองมีการวางแผนการตลาด และสิ่งท่ีนักการตลาดในปจจุบันคํานึงถึงเปนอยางมาก คือ 

การคํานึงถึงความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด 

Philip Kotler (2545, น. 3) กลาววา การตลาด คือ “การสงมอบความพอใจใหกับ

ลูกคา ณ ระดับกําไรจํานวนหนึ่ง” ดังนั้น การจะสงมอบความพอใจใหกับลูกคาไดนั้น จะตองมี

เปาหมายอยู 2 สวน คือ การดึงดูดลูกคารายใหม โดยการบงบอกใหเห็นถึงคุณคาท่ีดีกวา และ การ

รักษาลูกคาท่ีมีอยูโดยการสงมอบความพอใจ  

การตลาด ถือวาเปน “กระบวนการทางสังคมและการจัดการท่ีมุงสนองความจําเปน

และความตองการใหกับบุคคลและกลุมคนตาง ๆ โดยอาศัยการสรางสรรคและการแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑและคุณคากับผูอ่ืน” (Philip Kotler, 2545, น. 4) 

 

2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดธุรกิจบริการ 

บริการ (Service) คือ การกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการท่ีฝายหนึ่งเสนอ

ใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเก่ียวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่งท่ี

เสนอใหนั้น เปนการกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนําไปเปนเจาของได (วีระรัตน 

กิจเลิศไพโรจน, 2547, น. 14)  

ธุรกิจบริการ เปน ธุรกิจแรก ๆ ท่ีเริ่มทําการตลาดเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคา ธุรกิจบริการ สามารถแบงไดตามขนาดขององคกร เชน ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร ธุรกิจ

ประกัน ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็ก ๆ อยางเชน รานซักรีด 

รานทํารองเทา รานทํานาฬิกา ก็ถือเปนธุรกิจท่ีใหการบริการแกลูกคาท้ังสิ้น  

สมดี หงสไพศาลวิวัฒน (2547, น. 9, อางถึงใน ประสงค วงศกิจศักดา, 2552, 

น. 4) ไดใหความหมายของการตลาดบริการ หมายถึง วิธีการดานการตลาดบริการอันยอดเยี่ยมท่ีทํา

ใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด โดยสรางความพอใจใหลูกคา เปาหมายสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน และใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง แนวคิดสําคัญท่ีสุดของการตลาดบริการคือ การคนหาความตองการของ

ลูกคาท่ีแทจริงท้ังปจจุบัน และอนาคต จากนั้นพัฒนากลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะคุณภาพ

ของการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจตามท่ีลูกคา

คาดหวังอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่องการเขาใจความตองการของลูกคาอยางชัดเจน และสรางความ
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พึงพอใจใหจึงเปนวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด และใหคุณประโยชนสูงสุดแกองคกรอยางนอย 4 ประการ ไดแก 

1. หลีกเลี่ยงสงครามราคาหรือลดความออนไหวตอราคา 

2. ชวยรักษา และจูงใจลูกคาท่ีศักยภาพ 

3. สรางคุณคาสะสมจากการรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่อง 

4. ความพอใจเปนดัชนีชี้ลวงหนาถึงความสําเร็จขององคกร 

Schneider และ White (2004, p. 5, อางถึงใน กนกรัตน กนกพารา, 2549, น. 9) 

กลาววา สิ่งท่ีทําใหบริการแตกตางจากสินคามีอยู 3 ประการ ดังนี้  

1. บริการเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตน (Intangibility) หมายถึง บริการเปนสิ่งท่ีไมสามารถ

มองเห็น จับตอง ถือครอง หรือจัดเก็บได เนื่องจากเปนสิ่งท่ีไมมีลักษณะทางกายภาพ บริการจึงเปน

กระบวนการท่ีผูรับบริการจะไดรับประสบการณทางดานจิตใจมากกวาท่ีจะเปนสิ่งของทางกายภาพ 

2. ผลิตและบริโภคไปในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Production and 

Consumption) เปนสิ่งท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได (Inseparability) เนื่องจากผูผลิตจะทําการผลิต 

และลูกคาก็จะบริโภคไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การผลิตและการบริโภคจึงไมสามารถแยกออกจากกันได 

3. ในการใหบริการแตละครั้งมีลักษณะท่ีแตกตางกัน (Heterogeneity) ไมเหมือน

สินคาซ่ึงสวนใหญจะผลิตออกมาไดเหมือนๆ กัน เพราะกระบวนการผลิตและสงมอบบริการตองอาศัยคน

หรือพนักงานท่ีใหบริการ ซ่ึงตองมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับลูกคา และโดยปกติแลว คนมักจะมีสภาวะทาง

กายภาพและจิตใจท่ีไมคงท่ีจึงทําใหกระบวนการในการผลิตและสงมอบบริการใหกับลูกคาแตละครั้ง

แตกตางกัน ซ่ึงแตกตางกันจากสินคาท่ีมีลักษณะทางกายภาพ 

ในขณะท่ี วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547, น. 19) กลาวถึงความแตกตางระหวาง

ธุรกิจท่ีจําหนายสินคากับธุรกิจบริการวา สามารถแยกได 4 ประการ ไดแก 

1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) หมายถึงวา บริการไมสามารถมองเห็นหรือ

เกิดความรูสึกไดกอนท่ีจะมีการซ้ือ 

2. ไมแนนอน (Variability หรือ Heterogeneity) ลักษณะของบริการไมแนนอน

ข้ึนอยูกับวาผูขายเปนใคร จะใหบริการเม่ือใด ท่ีไหน และอยางไร 

3. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) กลาวคือ การผลิตและการ

บริโภคบริการ จะเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ดังนั้น ผูใหบริการรายหนึ่งสามารถใหบริการลูกคาไดเพียงหนึ่ง

เดียวในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ไมเพียงเทานี้ ผูใหบริการแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีไม

สามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน สงผลใหการบริการมี

ขอจํากัดในเรื่องของเวลา 
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4. ไมสามารถเก็บไวได (Parishability of Output) ไดแก บริการไมสามารถผลิต

เก็บไวไดเหมือนสินคา ถาความตองการมีสมํ่าเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความ

ตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาคือบริการไมทัน หรือในบางกรณีก็ไมมีลูกคามาใชบริการ 

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547, น. 30) ไดแบงเกณฑในการพิจารณาจัดแบง

ประเภทธุรกิจบริการ จะใชลักษณะการมีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ มี 2 ประการ กลาว

โดยสรุปไดดังนี้  

1. เกณฑท่ี 1 ธรรมชาติของผลิตภัณฑบริการ คือ เปนการใหบริการทางการกระทํา    

ไมไดมาจากตัวสินคา ความแตกตางของธุรกิจแตละประเภท จะอยูท่ีการพิจารณาพฤติกรรม การกระทํา

ของผูใหบริการ 

2. เกณฑท่ี 2 ลูกคามีสวนรวมในการผลิตบริการ คือ ในการใหงานบริการอาจไมใช

แคลูกคาเทานั้น แตอาจรวมถึงสิ่งของของลูกคาดวย ซ่ึงความแตกตางของบริการจะข้ึนอยูกับลักษณะ

การเขาไปมีสวนรวม 

 

ตารางท่ี 2.3 

 

 ตารางการจัดแบงประเภทธุรกิจบริการตามกระบวนการใหบริการ 

ธรรมชาต ิ

ของบริการ 
ผูรับบริการ 

บริการท่ีตอง 

ถูกเน้ือตองตัว 

หรือมีการ

เคลื่อนยายทาง

กายภาพ 

ตัวลูกคาเอง สิ่งของของลูกคา 

1. การบริการตอรางกายลูกคา 2. การบริการตอสิ่งของของลูกคา 

• บริการขนสงมวลชนและคนโดยสาร • บริการขนสงพัสด ุ

• บริการดูแลสุขภาพ • บริการดูแลรักษาและซอมแซม 

• บริการตกแตงทรงผม • บริการคลังสินคา 

• บริการกายภาพบําบัด • ชองทางการจดัจาํหนาย (การคาปลกี) 

• บริการสถานออกกําลังกาย • บริการซักรีด-ซักแหง 

• นวดแผนโบราณ • สถานีบริการนํ้ามัน 

• บริการท่ีพักอาศัย เชน โรงแรม • บริการทําความสะอาด 

• ภัตตาคาร • บริการฌาปนกิจศพ 

  • บริการรบัจัดสวน 
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ตารางท่ี 2.3 

 

ตารางการจัดแบงประเภทธุรกิจบริการตามกระบวนการใหบริการ (ตอ) 

ธรรมชาต ิ

ของบริการ 
ผูรับบริการ 

บริการท่ีไมตอง 

ถูกเน้ือตองตัว 

ตัวลูกคาเอง สิ่งของของลูกคา 

3. การบริการตอจิตใจลูกคา 4. การบริการตอสารสนเทศของลกูคา 

การโฆษณา-ประชาสัมพันธ บริการจดัทําบัญชี 

• เคเบิลทีวี วิทยุ โทรทัศน • บริการธนาคาร 

• การกํากับทางจิตเวช • บริการประมวลผลขอมลู/บริการวิจยั 

• ศิลปะ การบันเทิง • บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

• บริการการศึกษา • การประกัน 

• บริการขอมลูสารสนเทศ • บริการกฎหมาย 

• การแสดงคอนเสิรต • บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

• บริการโทรศัพท • บริการท่ีปรึกษาดานซอฟตแวร 

• วัด-โบสถ • ท่ีปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย 

 

ท่ีมา ดัดแปลงจาก Table 2.4 “Understanding The Nature of the Service Act” (Lovelock, 

1996, p. 29, อางถึงใน วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน, 2547, น. 32) 

 

จากตารางดานบนจะเห็นไดวา ธุรกิจธนาคารเปนการใหบริการตอสารสนเทศ แกลูกคา 

มีคุณสมบัติคือ เปนบริการท่ีไมตองถูกเนื้อตองตัว ซ่ึงธุรกิจการใหบริการของธนาคาร ถือเปนธุรกิจ

บริการขนาดใหญ และมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางมาก ธนาคารถือเปนองคกรธุรกิจ

บริการท่ีนอกจากจะใหบริการตามสาขาของธนาคารดวยแลว ยังมีการใหบริการผานรูปแบบการใช

งานผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Application ของ

ธนาคาร ดังนั้น สิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังท่ีจะไดรับจากการใชบริการผาน Mobile Application คือ การ

ตองการความปลอดภัย ดังนั้นสิ่งท่ีผูใหบริการจะสามารถใหกับผูบริโภคไดนั่นก็คือ การสรางความ

เชื่อม่ันแกผูบริโภค Currall & Judge (1995, p. 151 อางถึงใน กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 38) 

กลาววา ความเชื่อม่ันเปนความไววางใจสวนบุคคลตอฝายอ่ืนภายใตเง่ือนไขแหงความไววางใจและ

ความเสี่ยง และสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ความเชื่อม่ันท่ีถูกทําลายลงไป อาจจะเกิดจาก

การลมเหลวในระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีไมมีประสิทธิภาพของธนาคาร กอใหเกิดความไมม่ันใจ
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ในการใชบริการของผูบริโภคเนื่องจากมีผลกระทบตอการเก็บรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล 

(Carlson, Fust, Lang & Nolle, 2001 อางถึงใน กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 40)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆ (eMarketeer, อางถึงใน กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 40) ดังนี้ 

1. ความงายในการใชงาน 

2. ระดับของประสบการณการใชงานอินเทอรเน็ต 

3. ประเภทของบริการท่ีเกิดใหบริการ เชน อีเมลล การโอนยายไฟล ขาวสารการให 

บริการทางการเงินออนไลน การซ้ือสินคา และการใหบริการดานมัลติมีเดีย 

4. ทัศนคติและการยอมรับ 

5. การเขาถึงและเวลาท่ีใชในการรับสงขอมูล 

6. ประสบการณ (ถามี) เก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

ดังนั้น ในการทําธุรกิจบริการของธนาคาร โดยการใหบริการผานทาง Mobile 

Application จึงตองสรางความเชื่อม่ันในระบบรักษาความปลอดภัยใหแกผูบริโภค เพราะการสง

ขอมูลผานอินเทอรเน็ต เปนการสงขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ดังนั้น ผูบริโภคจะยังมีความไมม่ันใจ

เก่ียวกับการใชบริการตลอดจนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจะกระท่ังพวกเขาเหลานั้นไดทดลองใชบริการ

ดังกลาวแลว (Ogilvie as cited in Seminario, 1997) 
2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ จะมีความแตกตางจากสวน

ประสมทางการตลาดสินคาท่ัวไป กลาวคือ ธุรกิจบริการจะตองมีเรื่องของผูใหบริการเขามาเก่ียวของ

ดวย สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ Payne (1993, อางถึงใน ประสงค วงศกิจศักดา, 2552, น. 4-6) กลาววา 

สวนประสมทางการตลาดของการบริการประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด มีดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ (Product)  

บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน (Intangible 

product) ไมสามารถจับตองได บริการตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการ

จะตองประกอบมาจากหลายปจจัยท่ีประกอบกัน ท้ังความรู ความสามารถ ประสบการณของ

พนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วตอเนื่องของข้ันตอนการสงมอบบริการ ความ

สวยงามของอาคารสถานท่ี รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน 
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2. ราคา (Price)  

เปนสิ่งท่ีกําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมี

รายไดสูงข้ึน การตั้งราคาต่ํา ก็จะทําใหรายไดของธุรกิจต่ํา ซ่ึงอาจจะนําไปสูภาวะขาดทุนได อยางไรก็

ตามก็มิไดหมายความวาธุรกิจจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะการมีคูแขง หากต้ัง

ราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุริกจนั้นไมไดมีคุณภาพสูงกวาคูแขงมากเทากับราคาท่ีเพ่ิม ยอม

ทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ํา ก็จะนํามาสูสงครามราคา เนื่องจาก

คูแขงรายอ่ืนสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

ชองทางในการจัดจําหนายมีไดท้ังหมด 4 วิธี คือ การใหบริการผานราน (Outlet) 

การใหบริการถึงท่ีบานลูกคาหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ การใหบริการผานตัวแทน การใหบริการผาน

ทางอิเล็กทรอกนิกส 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การใชหลักของการสื่อสารทางการตลาดอยางครบเครื่อง ( Integrated 

Marketing Communication) ซ่ึงเครื่องมือในการทําการสงเสริมการตลาดนั้น มีดวยกันหลาย

ประการ ไดแก โฆษณา ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการทํา

การตลาดทางตรง โดยเครื่องมือเหลานี้จะตองมีการเลือกใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ท้ังในแงของ

ชนิดท่ีเลือกใช และปริมาณท่ีเลือกใชเพ่ือท่ีจะจูงใจใหผูบริโภคมีความสนใจและเกิดความตองการใช

ผลิตภัณฑ และนํามาซ่ึงการซ้ือใชหรือการซ้ือซํ้าในท่ีสุด สําหรับธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดท่ี

นิยมกันมาก เชน โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) การลดราคาโดยใชชวงเวลา การสมัคร

เปนสมาชิก การขายบัตรใชบริการลวงหนา เปนตน 

กลาวคือ การบริการเปนสิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสได ดังนั้น ในการบริการจะตอง

สรางความแปลกใหม มีความเหมาะสมในดานราคา ราคาไมสูง และไมต่ําจนเกินไป จนทําใหคูแขง

สามารถตีราคาไดสําเร็จ ในการใหบริการจะตองสรางความประทับใจใหแกผูรับการบริการอยูเสมอ 

เนื่องจากลูกคามักจะมีพฤติกรรม และความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และถึงแมวาการ

ใหบริการบางประเภทจะเปนการใหบริการผานทางสารสนเทศ อาทิ การใหบริการของธนาคาร ก็ยัง

ตองคํานึงถึงการใชเครื่องมือเพ่ือทําการสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาซ่ึงการ

ซ้ือใชหรือซ้ือซํ้าในท่ีสุด ซ่ึงบุคลากรขององคกรท่ีใหบริการนั้น เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสรางสรรคงานให

เปนการบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากบุคลากรท่ีจะชวยใหการบริการมีคุณภาพแลว สิ่งแวดลอมทาง

กายภาพก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ ยิ่งรูปลักษณดูดีเทาไหร ยิ่งทําใหลูกคาเกิดความสนใจวาการบริการนาจะมี

คุณภาพตามไปดวย แตอยางไรก็ตามภายนอกจะดึงดูดใจลูกคาอยางเดียวไมได กระบวนการภายในก็
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เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ดังนั้น ผูใหบริการควรมีการปรับปรุงกระบวนการ

บริการอยางตอเนื่องและเปนประจํา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 

2.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

หัวใจสําคัญในการทําการตลาดของทุกองคกร คือ การทําความเขาใจในตัวของ

ผูบริโภค เพราะผูบริโภคมีอํานาจในการซ้ือตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา หรือ บริการ เพราะธรรมชาติ

ของผูบริโภคมักจะซ้ือสินคาจากปจจัยตางๆ ท่ีมากระทบตอพฤติกรรมการซ้ือ ดังนั้น การศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการทําการตลาด เพราะการเขาถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไมใชเรื่องงาย เยาวธิดา วงศนารี (2553, น. 20) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกล

ยุทธการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  

เสรี วงษมณฑา (2548, น. 32-46, อางถึงใน อํานาจ ศรีสมสุข, 2556, น. 20) 

กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ 

การใช การประเมินผล หรือ การจัดการกับสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของตนเองได 

Engle, Blackwe และ Miniard (อางถึงใน ธนาพงศ คุณะวิริยะวงศ, 2554) 

กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการคนหาและการบริโภคใชผลิตภัณฑ

หรือบริการ ซ่ึงท้ังนี้ตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพ่ือใหกิจกรรมนั้นลุลวง 

ความแตกตางระหวางการบริโภคสินคากับการบริโภคบริการ คือ การบริโภค

สินคา ลูกคาจะบริโภคผลผลิต แตการบริโภคบริการลูกคาจะบริโภคท้ังผลผลิตและกระบวนการ เชน 

ลูกคาท่ีตองการผมท่ีสะอาด ลูกคามีทางเลือก 2 ทางคือ ไปซ้ือแชมพูแลวมาสระผมเองท่ีบาน กับอีก

ทางคือ ไปท่ีรานทําผม ซ่ึงในกรณีท่ีไปซ้ือแชมพู ถาแชมพูท่ีซ้ือมานั้นสระผมไดสะอาด ลูกคาจะไดรับ

ผลผลิตตามท่ีตองการ แตในทางกลับกัน ถาลูกคาไปท่ีรานทําผม นอกจากไดรับผมท่ีสะอาดซ่ึงเปน

ผลผลิตแลว ลูกคายังไดรับประสบการณอ่ืน ๆ อีก เชน การตอนรับของพนักงาน ความสะอาด

เรียบรอยของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณในการสระผม การตกแตงภายนอก และ ภายในราน

ทําผม รวมถึงการไดพูดคุยกับเพ่ือนท่ีเขามาใชบริการในเวลาไลเลี่ยกัน ฯลฯ ท่ีกลาวมาท้ังหมดไมใช

ผลผลิต แตเปนกระบวนการท่ีลูกคาตองการไดรับจากบริการ (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน, 2547, น. 62)  

2.6.3.1 พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือ

ครัวเรือนท่ีทําการซ้ือสินคาหรือบริการ ผูบริโภคท่ัวโลกมีความแตกตางกันอยางมาก ท้ังอายุ รายได 

ระดับการศึกษา และรสนิยม ผูบริโภคเหลานี้ซื้อสินคาและบริการที่หลากหลายอยางไมนาเชื่อ 
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ความหลากหลายของผูบริโภคจะโยงไปสูคนอ่ืน ๆ และสวนอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงจะกระทบตอทางเลือก

ตาง ๆ ท้ังการเลือกสินคา บริการ และบริษัท (Philip Kotler, 2545, น. 91) 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (Philip Kotler (2003, p. 184 อางถึงใน นวรัตน แหทอง, 

2550, น. 12) 

จากตารางรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค จะเห็นไดวาพฤติกรรม

การซ้ือของผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราจากภายนอกกระตุน หรือเรียกไดวาโดนสภาวะแวดลอมทาง

การตลาดกระตุนเขาไปในสภาวะจิตใจของผูซ้ือ Philip Kotler (2003, p. 183, อางถึงใน นวรัตน แห

ทอง, 2550, น. 11) กลาววา คุณลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการในการตัดสินใจ จะนําไปสูการ

ตัดสินใจซ้ือ โดยตองทําความเขาใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจของผูซ้ือคืออะไร ระหวางการไดรับสิ่ง

เราภายนอก และการตัดสินใจซ้ือ  

2.6.3.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย ประกอบดวย ปจจัยภายใน 

และ ปจจัยภายนอก (สมิต สัชฌุกร อางถึงใน คมกฤช อุดารักษ, 2557, น. 13-17) 

ปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีอยูในตัวบุคคลแตละคน และมีอิทธิพล ไดแก  

1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุนทําใหกระทําซ่ึงการจูงใจ

จะเกิดข้ึนภาย ในตัวบุคคล และจะมีผลตอพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมท้ังหมด เปนพฤติกรรมท่ีตอง

ไดรับการกระตุน จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ซ่ึงเปนการศึกษาถึงความตองการตาง ๆ ของบุคคล

ท่ีเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม และไดพัฒนาในรูปลําดับความตองการสําหรับบุคคลแตละคน เพราะ

ความตองการดังกลาวเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรม ลําดับความตองการของมาสโลว มี 5 ระดับ A.H. 

Maslow (1954, p. 80-91) ไดกลาวถึงทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบงความตองการของมนุษย
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ออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความ

ตองการท่ีเกิดข้ึนอยางแรก เพ่ือรักษาภาวะดุลตาง ๆ ของรางกาย ใหรางกายดํารงอยูไดเชน ความหิว 

ความกระหาย ความงวง เปนตน  

(2) ความตองการทางดานความปลอดภัย (Security or Safety Needs) 

เปนความตอง การในการปองกันตนเองเพ่ือใหไมมีอะไรมากระทบรางกายและจิตใจ ไดแก ความ

ปลอดภัยทางดานรางกาย ความรูสึกไววางใจ ความรูสึกไมกลัว  

(3) ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongingness Needs) 

บุคคลมักจะเกิดความตองการทางสังคม เชนการยอมรับจากกลุม เพ่ือใหเกิดความรูสึกวามี

ความสําคัญ กับกลุมบุคคลท่ัว ๆ ไป ท้ังตอบุคคล หรือ ครอบครัว 

(4) ความตองการทางดานชื่อเสียงและไดรับการยกยองในสังคม (Esteem 

or Status Needs) เปนความตองการท่ีตองการไดรับการยกยองในสังคม ตองการเปนท่ียอมรับ และ

ไดรับการนับถือจากบุคคลอ่ืน รวมถึงจากหนาท่ีการงาน หากไดรับความตองการดานนี้ ก็จะทําใหเกิด

ความพอใจ และ รูสึกวาตนเองมีคุณคา 

(5) ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามท่ีนึกคิด (Self-Actualization 

or Self-Realization) เปนความตองการท่ีสูงท่ีสุดของความตองการของมนุษย กลาวคือ เม่ือไดรับ

ความตองการทางดานรางกาย ความปลอดภัย จากสังคม และชื่อเสียงยอมรับในสังคมแลว บุคคลก็

มักจะตองการตอในสิ่งท่ีตนเองใฝฝน ซ่ึงความตองการในข้ันนี้ มักจะเปนความตองการท่ีอิสระเฉพาะ

แตละคน  
2. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการท่ีบุคคลคัดเลือก จัดระเบียบ

และตีความ หมายขอมูล เพ่ือกําหนดเปนภาพท่ีมีความหมายข้ึนมา หรือเปนกระบวนการรับรู การจัด

ระเบียบ และการตีความหมายขอมูลหรือสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 เม่ือบุคคลไดรับ

การกระตุนใหตอบสนองตอตัวกระตุนแลว การรับรูจะเขามามีบทบาทตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความรู

และประสบการณของแตละคน การรับรูมี 4 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเปด

โอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเอง ถาขอมูลท่ีรับเขามานาสนใจ 

ข้ันตอนท่ี 2 การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคติดตามท่ี

จะรับรูขอมูลหรือสิ่กระตุนอยางใดอยางหนึ่งดวยความตั้งใจ ถาขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 นาสนใจจะตอง

ใชความพยายามท่ีจะสรางงานการตลาดใหมีลักษณะเดน เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับรู

ขาวสารอยางตอเนื่อง 
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ข้ันตอนท่ี 3 ความเขาใจขอมูลท่ีไดเลือกสาร เปนการตีความหมายของ

ขอมูลท่ีรับเขา ในการตีความนั้น ข้ันอยูกับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณของผูบริโภค 

ข้ันตอนท่ี 4 การยอมรับขอมูลท่ีไดรับการเลือกสรร เปนการยอมรับ

หรือไมยอมรับสิ่งท่ีเขาใจ ถายอมรับก็ไปสูข้ันท่ี 5 

ข้ันตอนท่ี 5 การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับการเลือกสรร หมายถึง การท่ี

ผูบริโภคจดจําขอมูลบางสวนท่ีเขาใจ ท่ีเห็นและยอมรับ ซ่ึงสิ่งท่ีจดจําจะเปนความทรงจําท่ีถูกนํามาใชใหม 

3. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล

ซ่ึงเกิดจากประสบการณ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความโนมเอียงของพฤติกรรมท่ีเปนผล

อันเนื่องมาจากการสังเกตและประสบการณท่ีผานมา หลังจากบุคคลไดรับการกระตุน โดยการรับรูถึง

ตัวกระตุนนั้น แสดงวาบุคคลไดเขาไปสูการเรียนรูแลว ซ่ึงจากทฤษฎีการเรียนรูความเขาใจ เนน

บทบาทการจูงใจและกระบวนการดานจิตใจ การเกิดการตอบสนองท่ีตองการ โดยกระบวนการขอมูล 

ซ่ึงหมายถึง กระบวนการซ่ึงสิ่งกระตุนมีการรับ (Receive) ตีความหมาย (Interpret) เก็บรักษา 

(Store) ในความทรงจํา (Memory) และนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieve)  

4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทุกอยางท่ีทําใหปจเจกชน

คนใดคนหนึ่งแตกตางไปจากคนอ่ืน ๆ หรือบุคลิกภาพ เปนผลรวมของแบบแผนของคุณลักษณะของ

บุคคลแตละคน ทําใหมีลักษณะเฉพาะตัว 

5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู 

เพ่ือใหมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจ

หมายถึง การแสดงความรูสึกภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง 

ทัศนคติไมสามารถสังเกตไดโดยจากการกระทํา ซ่ึงองคประกอบของทัศนคติประกอบดวย  

องคประกอบทางดานความคิดหรือการรับรู ประกอบดวย ความเชื่อ 

ความรู และความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

องคประกอบทางดานพฤติกรรม คือ ความโนมเอียงท่ีจะเกิดพฤติกรรม 

หรือ ความตั้งใจท่ีจะเกิดพฤติกรรม ทําใหเกิดการวางแผนวาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ปจจัยภายนอก (External Variables) ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก 

1. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู (Learning) 

ความเชื่อถือ (Beliefs) คานิยม (Values) และขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) ซ่ึงกําหนด

พฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมใดสังคมหนึ่ง และครอบคลุมถึงทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด

และการกระทําท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดกลุมหนึ่ง 
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2. ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การรวมถึงกลุมบุคคลผูท่ีมีความ

คลายกันในดานพฤติกรรมซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจเปนเกณฑ จากความหมายนี้จะเห็นไดวาสังคมแบง

ออกเปนชั้นๆ ละหลายกลุม เม่ือเราสังกัดกลุมเราก็สังกัดชั้นทางสังคมไปดวยในขณะเดียวกัน ชั้นทาง

สังคมกําหนดตําแหนงของบุคคลภายในระบบชั้น ชั้นทางสังคมเปนท่ีสนใจของนักการตลาดมาก 

เนื่องจากแบบของการบริโภคมักจะเก่ียวกันกับชั้นทางสังคมโดยตรง 

3. กลุมอางอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงใช

เปนแหลงอางอิง สําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพฤติกรรมท่ัว ๆ ไป หรือ หมายถึง บุคคลหรือกลุมซ่ึง

มีอิทธิพลท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล กลุมอางอิงโดยท่ัวไปมี 2 กรณี คือ กลุมอางอิงพ้ืนฐาน ซ่ึงมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมหรือคานิยมท่ัวไป ตัวอยางกลุมอางอิงสําหรับเด็ก คือ ครอบครัวและเพ่ือนบาน 

ดารา นักรอง นักกีฬาซ่ึงมีรูปแบบการดํารง ชีวิตนาพึงพอใจและมีคุณคาตอการเลียนแบบคานิยม 

ทัศนคติ และ พฤติกรรม 

4. ครอบครัว (Family) ความสําคัญท่ียิ่งใหญของครอบครัว เปนแหลงท่ี

สําคัญของการปฏิบัติตอบตอกัน การปฏิบัติตอบตอกันของครอบครัว คือ การปฏิบัติตอบตอกัน

ระหวางบุคคลตาง ๆ  

2.6.3.3 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 148-149) กลาววา ปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การ

ตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและ

บริการท่ีแตกตางกัน การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป 6-11 ป 12-19 ป 20-

34 ป 35-49 ป 50-64 ป 65 ปข้ึนไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบ

สินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิต

ของบุคคล ซ่ึงการดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม

ของบุคคล ทําใหเ กิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยมี

ความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีแตกตางกันของแตละบุคคลจะตองการ

สินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน ลูกจางท่ัวไปจะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ พนักงานบริษัทจะ

ซ้ือสินคาในระดับราคาท่ีสูงข้ึนมาอีก สวนนักธุรกิจหรือผูบริหารจะซ้ือสินคาเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพหรือ

ภาพพจนของตนเอง เปนตน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนท่ีตองการของ
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กลุมอาชีพใด เพ่ือท่ีจะไดจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) หรือรายได 

(Income) จะมีผลกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ สถานภาพเหลานี้ ประกอบดวย 

รายได การออม อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเก่ียวกับการใชจาย ซ่ึงนักการตลาดตองสนใจแนวโนม

ของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซ้ือ 

5. การศึกษา (Education) ผู ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภค

ผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพดี มากกวาผูท่ีมีการศึกษานอยกวา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมี

อาชีพท่ีสรางรายไดไดสูงกวาผูม่ีมีการศึกษานอยกวา จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑและบริการท่ีมี

คุณภาพมากกวาหรือมีทางเลือกมากกวานั่นเอง 

6. คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and Lifestyle) คานิยม 

หมายถึง ความคิดและความเชื่อท่ีมีผลอยางยิ่งตอพฤติกรรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล 

รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงจะเก่ียวของกับกิจกรรม (Activity) 

ท่ีเขาทํา สิ่งท่ีเคาสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ของเขา 

 

2.6.3.4 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

นวรัตน แหทอง (2550, น. 13-17) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

(Buying decision process) เปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ผานกระบวนการ 5 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงโมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Kotler, 2003 p. 204 

อางถึงใน นวรัตน แหทอง, 2550, น. 13) 
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จากโมเดลแสดงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค จะเห็นไดวา ผูบริโภคจะ

ผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ (นวรัตน แหทอง, 2550, น. 13)  

1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความ

ตองการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุนจากภายใน และภายนอก เชน ความหิว 

ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย และความ

ตองการท่ีเปนความปรารถนา อันเปนความตองการดานจิตวิทยา สิ่งเหลานี้เกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหนึ่งจะ

กลายเปนสิ่งกระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขารู

วาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) เปนงานท่ีสําคัญของนักการ

ตลาดในข้ันกระตุนความตองการนี้มี 2 ประการ คือ นักการตลาดตองเขาใจสิ่งกระตุนเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค และ แนวความคิดการกระตุนความตองการจะชวยใหนักการตลาดระลึกไดเสมอ

วา ความตองการของผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้น นักการตลาดตองสามารถจัดเหตุการณตางๆ 

เพ่ือกระตุนความตองการได โดยนักการตลาดจะตองใหความสนใจกับแหลงขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 5 

กลุม คือ แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงประสบการณ แหลงชุมชน 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภค

ไดรับขอมูลมาจากข้ันท่ี 2 ผูบริโภคก็จะเกิดความเขาใจ และประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจึง

จําเปนตองรูวิธีการตาง ๆ ท่ีผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก มีดังนี้ 

(1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ คือ ผูบริโภคจะเปนผูพิจารณาวาผลิตภัณฑมี

คุณสมบัติอะไรบาง และคุณสมบัติดังกลาวเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภคหรือไม 

(2) ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ

แตกตางกัน นักการตลาดตองพยายามคนหา และจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

(3) ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา เนื่องจากความ

เชื่อของผูบริโภค ข้ึนอยูกับประสบการณผูบริโภค และความเชื่อเก่ียวกับตราผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงได

เสมอ ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตนดวยการกําหนด

คุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเขาสนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละสินคา 

(4) การตัดสินใจซ้ือ จะมี 3 ปจจัยท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ท้ังดานบวก และดานลบ ในการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาของผูบริโภค 

2. ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไวจากปจจัยตางๆ เชน รายไดท่ี

คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนผลิตภัณฑ การคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
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3. ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว คือ สถานการณท่ีไมคาดคิด

ท่ีจะมีผลกระทบตอการตั้งใจซ้ือ 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับของ

ความพึงพอใจหรือไมพอใจในระดับหนึ่งระดับใด งานของนักการตลาดไมใชจะจบลงหลังจากท่ีผลิตภัณฑ

ไดถูกขายออกไปแลว แตนักการตลาดตองคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซ้ือของผูบริโภคอีกดวย 

ไดแก กิจกรรมหลังการซ้ือ การใช และการจัดการหลังการซ้ือ (Kotler, 2003, p. 281 อางถึงใน นวรัตน 

แหทอง น. 16) 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมตออาหารจานดวนแมคโดนัลด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุอยูในชวง 24-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดอยูในชวง 10,001-30,000 บาทตอเดือน โดยมีการเปดรับ

ขาวสารจากแมคโดนัลดผานสื่อออนไลนเปนสวนใหญ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน โดยมีความถ่ีในการ

เปดรับขาวสารสวนใหญไมเกิน 2 ครั้งตอเดือน ขาวสารท่ีเปดรับคือ ขาวสารโปรโมชั่นใหม เหตุผลใน

การเปดรับขาวสารจากแมคโดนัลดเพ่ือตองการทราบโปรโมชั่นของอาหาร โดยมีความถ่ีในการ

รับประทานอาหารจานดวนของแมคโดนัลด 3-4 ครั้ง ตอ 3 เดือน เมนูอาหารจากแมคโดนัลดท่ี

รับประทานเปนประจําคือ เฟรนชฟรายด และเหตุผลท่ีรับประทานอาหารจานดวนของแมคโดนัลด

เพราะสะดวก รวดเร็ว สาขาท่ีใชบริการแมคโดนัลดเปนประจําบอยท่ีสุด คือ สยามพารากอน และมี

เหตุผลท่ีใชบริการสาขาของแมคโดนัลดท่ีเลือกเปนประจําบอยท่ีสุด เพราะใกลบาน/ท่ีทํางาน/ท่ีเรียน 

โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติโดยรวมตออาหารจานดวนของแมคโดนัลดอยูในเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางมี

ทัศนคติทางดานบรรจุภัณฑดีท่ีสุด ซ่ึงจัดอยูในทัศนคติเชิงบวก ในขณะท่ีทัศนคติดานคุณคาทาง

โภชนาการคือทัศนคติท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลดนอยท่ีสุด 

ซ่ึงจัดอยูในทัศนคตินิ่งเฉย และมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับตั้งใจมาก 

จุฑามาศ พาณิชยรังสี (2549) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการ

เปดรับ และทัศนคติของผูอานหญิงท่ีมีตอนิตยสารผูหญิง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

อายุไมเกิน 25 ป สถานภาพสมรสเปนโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดไมเกิน 

10,000-20,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนบานและครอบครัวมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนสังคม รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนบันเทิง 
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รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนกีฬาและการดูแลสุขภาพ และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนน

วัฒนธรรม กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมอานนิตยสารคลีโอมากท่ีสุด โดยจะรูจักนิตยสารผูหญิงจากการ

เห็นวางจําหนายตามแผงหนังสือท่ัวไป แหลงท่ีอานโดยสวนใหญแลวจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ เปนการ

อานตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีไดไปทํากิจธุระ เชน รานคา หองสมุด เปนตน หรือเปนการซ้ือหามาอานเอง 

โดยจะอานทุกครั้งท่ีมีโอกาส ลักษณะในการอานจะเปนแบบอานอยางสนใจเฉพาะคอลัมนท่ีชอบเปน

บางฉบับ โดยมีระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้งนาน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีทัศนคติในเชิงบวก

ตอนิตยสารผูหญิง กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดแตกตางกัน มีลักษณะในการอาน 

และระยะเวลาท่ีใชในการอานนิตยสารผูหญิงในแตละครั้งแตกตางกัน รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนน

วัฒนธรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนกีฬาและการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับลักษณะ

ในการอานนิตยสารผูหญิง รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนบันเทิง และรูปแบบการดําเนินชีวิต

แบบเนนกีฬา และการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชในการอานนิตยสารผูหญิงในแต

ละครั้ง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนวัฒนธรรม รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนสังคม รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตแบบเนนบันเทิง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเนนบานและครอบครัว และรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตแบบเนนกีฬาและการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับทัศนคติตอนิตยสารผูหญิง ลักษณะ

ในการอาน และระยะท่ีใชในการอานนิตยสารผูหญิงแตละครั้ง ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

นิตยสารผูหญิง 

กุลภรณ เทพพัตรา (2548) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และความเชื่อม่ันของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย ผานระบบ

อินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษา

อยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดอยูระหวาง 

10,000-19,999 บาท จากการศึกษาพบวา สวนใหญเคยใชบริการของธนาคารพาณิชยผานระบบ

อินเทอรเน็ตและมีการใชบริการประมาณ 1-6 ครั้งตอเดือน โดยใชบริการจากธนาคารไทยพาณิชย 

และใชบริการเพ่ือสอบถามยอดบัญชีมากท่ีสุด กลุมตัวอยางทราบรายละเอียดเก่ียวกับการเปด

ใหบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตจากสื่อเว็บไซตมากท่ีสุด และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ความหมายของคําจํากัดความของบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง ในขณะท่ีมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก จากการศึกษาพบวากลุม

ตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตอยูในระดับเห็นดวย และมีความเชื่อม่ัน

เก่ียวกับความถูกตองของการใหบริการ รวมถึงความเชื่อม่ันในระบบรักษาความปลอดภัย ขอมูลของ

ธนาคารพาณิชยผานระบบอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจ
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เลือกใชบริการของธนาคารพาณิชยผานระบบอินเทอรเน็ต ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายได 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต และทัศนคติเก่ียวกับการใหบริการของ

ธนาคารพาณิชยผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกทําธุรกรรม

ทางการเงินกับธนาคารพาณิชยผานระบบอินเทอรเน็ต ในขณะท่ีอายุ ทัศนคติ และความเชื่อม่ันของ

ผูบริโภคตอระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลของธนาคารมีอิทธิพลตอความเชื่อม่ันเก่ียวกับความ

ถูกตองของการใหบริการของธนาคารพาณิชยผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภค 

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช

เครือขายสังคมออนไลนของวัยทํางานใน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 25-30 ป ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดสวนตัวมากกวา 45,000 บาทข้ึนไป จากการศึกษาพฤติกรรม

การใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของคนวัยทํางานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกเว็บไซต

เครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค (Facebook) มีการเขาใชบริการในชวงเวลา 18.01-22.00 น. มี

ความถ่ีในการเขาใช 7 วัน/สัปดาห ใชเวลาในการเขาเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนแตละ

ครั้ง โดยเฉลี่ย 90 นาที เปดเขาใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจากท่ีบาน/หอพัก โดยใชเครื่อง

คอมพิวเตอรมากท่ีสุด กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางทําเปนประจํามากท่ีสุด 3 อันดับแรก เม่ือเขาใชเว็บไซต

เครือขายสังคมออนไลน คือ สนทนากับเพ่ือน Chat อัพเดทสถานะ/ขอมูลสวนตัว/รูปภาพ และหา

ขอมูล/แลกเปลี่ยนขอมูลจํานวน 190 คน รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครท่ี

ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ตามแนวทางการศึกษาของบริษัท Roper Starch Worldwide ได

แบงรูปแบบการดําเนินชีวิตออกเปน 6 แบบ ไดแก กลุมฐานะดีมีรสนิยม (Creative) กลุมชอบ

แสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) กลุมรักครอบครัว (Intimate) กลุมนักตอสูดิ้นรน (Strivers) 

กลุมคนหัวเกา (Devouts) และกลุมคนท่ีอุทิศตนเพ่ือสังคม (Altruists) พบวา คนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานครท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบกลุมรักครอบครัว 

(Intimate) ซ่ึงหมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความ

คิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธในครอบครัว อาทิ กลุมตัวอยางมีกิจกรรม ความสนใจ และความเห็น

ดวยตอการใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว การใชเวลาวางกับครอบครัว เปนตน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา คนวัยทํางานท่ีมีอาชีพ และรายไดแตกตางกัน มีชวงเวลาในการใชบริการเครือขาย

สังคมออนไลนแตกตางกัน รูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 6 รูปแบบ ซ่ึงไดแก กลุมฐานะดีมีรสนิยม 

(Creative) กลุมชอบแสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) กลุมรักครอบครัว (Initmate) กลุมนัก

ตอสูดิ้นรน (Strivers) กลุมคนหัวเกา (Devouts) และกลุมอุทิศตนเพ่ือสังคม (Altruists) ไมมี

ความสัมพันธกับชวงเวลาท่ีเขาใชเครือขายสังคมออนไลน รูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 6 แบบกลุมชอบ
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แสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seekers) มีความสัมพันธกับความถ่ี (วัน/สัปดาห) ในการใชบริการ

เครือขายสังคมออนไลน และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบกลุมรักครอบครัว ( Initimate) มี

ความสัมพันธกับระยะเวลา (นาที) ในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน 

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยกลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษามีท้ังสิ้น จํานวน 580 คน จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตางกัน มี

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ

แตกตางกัน แตการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลไมแตกตางกัน สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมี

เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายไดตางกันมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิง

นิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกตางกัน การเปดรับขาวสาร

เก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธในเชิงบวกกับทัศนคติ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย

จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธเชิงบวกกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย และทัศนคติการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมีความสัมพันธใน

เชิงบวกกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย 

ทัศนวรรณ ยิ่งดํารง (2549) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติดานผลิตภัณฑ คุณคาตราสินคา 

และแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอ ฮอนดา ของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงมีกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางของผูบริโภค

โดยสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 20-29 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใชจักรยานยนตยี่หอฮอนดา ทัศนคติตอปจจัย

ผลิตโดยรวมอยูในระดับดี ทัศนคติตอตดานประโยชนหลักดานรูปลักษณดานผลิตภัณฑ ดาน

ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ดานผลิตภัณฑควบ และดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑอยูในระดับดี ความ

คิดเห็นตอปจจัยคุณคาตราสินคาโดยรวมอยูในระดับดี ความคิดเห็นตอตานภาพลักษณผลิตภัณฑ 

ดานคุณคาตราสินคา และดานความภักดีตอสินคา อยูในระดับดี แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาอยูในระดับดี ผูบริโภคท่ีมีเพศและระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .05 ทัศนคติตอดานประโยชนหลัก ดานผลิตภัณฑท่ี

คาดหวัง และดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน ทัศนคติดานรูปลักษณและดานผลิตภัณฑควบมีความสัมพันธ
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ตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา ของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในระดับคอนขางต่ําทิศทางเดียวกัน คุณคา

ตราสินคาดานภาพลักษณ ผลิตภัณฑ ดานคุณคาตราสินคา และดานความภักดีตอสินคามี

ความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน 

ศวิตา ธรรมพิทักษ (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการแตงกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุม

ตัวอยางท่ีทําการศึกษามีจํานวน 400 คน จากการศึกษาพบวา นิสิตนักศึกษาท่ีมีเพศ ประเภท

มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาท่ีศึกษาแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแตงกายตามกฎของ

มหาวิทยาลัยแตกตางกัน การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแตงกายตามกฎ ไมมีความสัมพันธกับความรู

เก่ียวกับการแตงกายตามกฎ การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแตงกายตามกฎ มีความสัมพันธเชิงบวก

กับพฤติกรรมการแตงกายตามกฎ ความรูเก่ียวกับการแตงกายตามกฎ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ทัศนคติเก่ียวกับการแตงกายตามกฎ ความรูเก่ียวกับการแตงกายตามกฎ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการแตงกายตามกฎ นิสิตนักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ และชั้นปศึกษาท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัยแตกตางกัน 

วิทสุดา ทุมวงศ (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติตอ Beauty 

Influencer: Pearypie และพฤติกรรมการซ้ือสินคาประเภทความงาม” โดยผลการศึกษาพบวา ชวง

อายุ การศึกษา และรายไดท่ีแตกตางกันมีการเปดรับสื่อยูทูปความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ไมแตกตางกัน สวน

อาชีพท่ีแตกตตางกันมีการเปดรับสื่อยูทูปความถ่ี (ครั้ง/เดือน) แตกตางกัน โดยนักเรียนและนักศึกษา

มีการเปดรับสื่อยูทูปความถ่ี ครั้ง/เดือน) มากกวาพนักงานบริษัทเอกชน ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว

มีการเปดรับสื่อยูทูปความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) มากกวานักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน 

สวนพฤติกรรมการเปดรับสื่อเฟซบุกและอินสตาแกรม พบวา ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี

แตกตางกันมีการเปดรับสื่อเฟซบุกและอินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) แตกตางกัน ดานการเปดรับ

สื่อเฟซบุก ผูท่ีมีอายุระหวาง 18 – 23 ป มีการเปดรับสื่อเฟซบุกความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวาผูมีอายุ 

24 – 35 ป ผูท่ีสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษามีการเปดรับสื่อเฟซบุกความถ่ี (ครั้ง/เดือน) 

มากกวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท 

ดานอาชีพ พบวา นักเรียนและนักศึกษามีการเปดรับสื่อเฟซบุกความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวา

ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว ดานรายได พบวา ผูท่ีมี

รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีการเปดรับสื่อเฟซบุกความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวา

ผูท่ีมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนในระดับอ่ืน ๆ สําหรับการเปดรับสื่ออินสตาแกรม ผูท่ีมีอายุระหวาง 
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18 – 23 ป มีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวาผูมีอายุ 24 – 35 ป ผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษามีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูท่ี

สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท ดานอาชีพ 

พบวา นักเรียนและนักศึกษามีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวาพนักงาน

บริษัทเอกชน ดานรายได พบวา ผูท่ีมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีการเปดรับ

สื่ออินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มากกวาผูท่ีมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนในระดับอ่ืน ๆ สวนการ

เปดรับสื่อยูทูปความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธกับทัศนคติทุกดาน กลาวคือ ทัศนติตอ Pearypie 

โดยรวม ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ และดานบุคลิกลักษณะเปนบวก การเปดรับสื่อเฟซบุก 

และอินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธกับทัศนคติตอ Pearypie โดยรวม ดานเนื้อหา 

และดานรูปแบบนําเสนอ ท้ังนี้การเปดรับสื่อเฟซบุก และอินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอ Pearypie ดานบุคลิกลักษณะ สําหรับทัศนคติท่ีมีตอ Pearypie โดยรวม 

ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ และดานบุคลิกลักษณะมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ดานการเปดรับสื่อ ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนบวก ทัศนคติท่ีมีตอ Pearypie โดยรวม ดานเนื้อหา 

ดานรูปแบบการนําเสนอ และดานบุคลิกลักษณะมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมดานความตั้งใจ

ในการซ้ือสินคา ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนบวกเชนกัน 

ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชระบบ

เครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารภายในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)”ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพมี

คาเฉลี่ยความรู ตอการใชระบบเครือขาย Outook Web Access เปนเครื่องมือในการสื่อสารใน

องคการในระดับปานกลางข้ึนไป พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพมีทัศนคติตอการใช

ระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือในการสื่อสารในองคการ ในเชิงบวก พนักงาน

ระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพมีความถ่ีตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปน

เครื่องมือในการสื่อสารในองคการ ในองคกรไมบอยครั้ง ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุงาน และลักษณะงานท่ีแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับความรูตอการ

ใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารในองคการ มีเพียงตัวแปรลักษณะ

ประชากรศาสตรดานตําแหนงงานและสถานท่ีทํางานเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับความรูตอการใช

ระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารในองคการ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน อายุงาน ไมมีผลตอทัศนคติตอการใช

ระบบเครือขาย Outlook Web Access มีเพียงตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรดานลักษณะ

สายงาน และสถานท่ีทํางาน ท่ีมีผลตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือ
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สื่อสารในองคการ ความรูเก่ียวกับการใชระบบ Outlook Web Access ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธ

กับทัศนคติตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารในองคการ ความรู

เก่ียวกับการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชระบบ

เครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารในองคการ ทัศนคติเก่ียวกับการใชระบบ

เครือขาย Outlook Web Access มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook 

Web Accedd เปนเครื่องมือสื่อสารในองคการ 

อัครชาติ ติณสูลานนท (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมดานความ

ปลอดภัยของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีศึกษาในสายงานธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจกอสรางและ

บํารุงรักษา” ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยาง พบวา พนักงานสวนใหญมีอายุ 

40 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานอยูในตําแหนงพนักงานชาง โดยมีอายุงาน 6 ปข้ึนไป 

มีการไดรับฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยนาน ๆ ครั้ง และสวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุในการ

ทํางาน จากผลการวิจัยระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย พบวา พนักงานมี

ความรู และทัศนคติอยูในระดับสูง สวนพฤติกรรมดานพฤติกรรมดานความปลอดภัยพบวาอยูในระดับ

ปานกลาง ในการศึกษาเปรียบเทียบ ความรู และทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานท่ีมีลักษณะ

สวนบุคคลแตกตางกัน พบวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความรูและทัศนคตานความปลอดภัย

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความรูความปลอดภัยแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความรูและทัศนคติดานความปลอดภัย

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความรูความปลอดภัย

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ พนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยแตกตางกัน มีความรู และทัศนคติดาน

ความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีไดรับการประสบอุบัติเหตุจากการ

ทํางานแตกตางกัน มีความรูและทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางดันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความรูกับทัศนคติเทากับ 

0.201 ความรูดานความปลอดภัย กับพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานไมมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานมี
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ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

ความรูกับทัศนคติ เทากับ 0.339 

อลิสา สะหะหิรัญ (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ความคิดเห็น และ

แนวโนมการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ GMOs ของผูบริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย

พบวา ผูบริโภครอยละ 59.7 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป สวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด มีรายไดตอเดือนอยูในระดับ 5,001-10,000 บาท ผลการศึกษา

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs พบวา ผูบริโภคเกือบท้ังหมดเคยไดรับขาวสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ GMOs โดยสื่อท่ีผูบริโภคมีการเปดรับขาวสารมากท่ีสุด คือ โทรทัศน ซ่ึงผูบริโภคมีระดับ

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs อยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความรูเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ GMOs พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs ในระดับสูง คิดเปน

รอยละ 54 โดยหัวขอท่ีมีระดับความรูสูงสุด คือ เรื่องความหมายของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

(GMOs) ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็น

เฉลี่ยเปนกลาง โดยเรื่องท่ีผูบริโภคเห็นดวยมากท่ีสุด คือ รัฐบาลควรออกกฎหมายใหมีการติดฉลาก 

ผลการศึกษาแนวโนมการยอมรับการบริโภคในระดับปานกลางคิดเห็นรอยละ 69.2 โดยเรื่องท่ี

ผูบริโภคมีแนวโนมการยอมรับสูงคือ ผูบริโภคทราบความหมายของผลิตภัณฑ GMOs ผูบริโภคสวน

ใหญไดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs นอย และเห็นวาควรเผยแพรขาวสารผลิตภัณฑ GMOs 

ผานสื่อมวลชนอยางตอเนื่องและจริงจัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 

มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs ซ่ึงการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ GMOs มีความสัมพันธกับ ความรู ความคิดเห็น และแนวโนมการยอมรับการบริโภค

ผลิตภัณฑ GMOs อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับ .01 โดยความรูมีความสัมพันธกับ

ความคิดเห็น และความคิดเห็นมีความสัมพันธกับแนวโนมการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ GMOs 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 

อนัญญา สงวนศักดิ์ (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติตอ

สมุนไพรไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 15-25 และ 26-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา 

ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 10,001-20,000 บาท และ 

5,001-10,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารท่ัวไปจากสื่อโทรทัศนในระดับมาก เปดรับ

จากวิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต หนังสือ นิตยสาร/ วารสาร บุคคลในครอบครัว และเพ่ือในระดับ

ปานกลาง และเปดรับจากครู-อาจารย เพ่ือบาน เจาหนาท่ีภาคเอกชน เจาหนาท่ีภาครัฐ เจาหนาท่ี

ภาคประชาสังคม แผนพับ/ใบปลิว โปสเตอร วิดีโอ เทปคาสเซ็ท การจัดอบรม/สัมมนา ตลอดจน
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นิทรรศการในระดับนอย กลุมตัวอยางสวนใหญมักเปดรับขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรจากวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต หนังสือเก่ียวกับสมุนไพร นิตยสาร/วารสาร บุคคลในครอบครัว ครู-อาจารย 

เพ่ือน แผนพับ/ใบปลิว โปสเตอร และนิทรรศการเก่ียวกับสมุนไพร โดยมักเปดรับขาวสารแบบบังเอิญ

มากกวาติดตามเปดรับเปนประจํา ประเด็นขาวสารท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับก็คือ ประเด็นสมุนไพร

เพ่ือรักษาโรค สมุนไพรเพ่ือบํารุงรางกาย และสมุนไพรเพ่ือความงาม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับสมุนไพรระดับปานกลาง มีทัศนคติตอสมุนไพรในเชิงบวก และ

สวนใหญเคยใชผลิตภัณฑหรือบริการดวยสมุนไพร ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ ระดับ การศึกษา และอาชีพท่ีตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

เก่ียวกับสมุนไพรแตกตางกัน กลาวคือ เพศหญิงเปดรับขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรมากกวาเพศชาย ผูท่ี

ไมเคยเรียนหนังสือเปนผูท่ีเปดรับขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรนอยท่ีสุด และ ผูท่ีมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามีการเปดรับขาวสารนอยกวาผู ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ

อนุปริญญา/ปวส. และระดับปริญญาตรี/เทียบเทา สําหรับผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา และผูท่ีมีอาชีพอิสระ/

รับจาง มีการเปดรับขาวสารเก่ีขยวกับสมุนไพรนอยกวาผูท่ีเปนขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจก็เปดรับขาวสารมากกวาผูที่เปนเจาของกิจการ 

ในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีตางกันมีความรูเก่ียวกับ

สมุนไพรแตกตางกัน กลาวคือ ผูท่ีไมเคยเรียนหนังสือเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับสมุนไพรนอยท่ีสุด ผูท่ี

เปนนักเรียน/นักศึกษาเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับสมุนไพรมากท่ีสุด และผูท่ีเปนขาราชการเปนผูท่ีมี

ความรูมากกวาพนักงานบริษัทเอกชน และผูทีมีอาชีพอิสระ/รับจาง ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก 

อาชีพ ท่ีตางกันมีทัศนคติตอสมุนไพรแตกตาง กลาวคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีทัศนคติเชิงบวก

ตอสมุนไพรมากกวาผูท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาของกิจการ สวนพนักงาน

บริษัทเอกชนมีทัศนคติเชิงบวกมากกวาขาราชการ และผูท่ีมีอาชีพอิสระ/รับจางมีทัศนคติเชิงบวก

มากกวาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสวนของพฤติกรรมการเปดรับขวสารของประชาชนมีความสัมพันธใน

ทิศทางบวกกับความรูเก่ียวสมุนไพร พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชนไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอสมุนไพร และ ความรูเก่ียวกับสมุนไพรของประชาชนมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับ

ทัศนคติตอสมุนไพร 

เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ

ความตองการอี-กอฟเวิรนเมนทของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร”การเปดรับสื่อเก่ียวกับอี-กอฟ

เวิรนเมนทในภาพรวมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนท ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว

เปนไปในทิศทางบวก และเม่ือพิจารณาการเปดรับสื่อแยกตามประเภท พบวา การเปดรับสื่อมวลชน 

สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจเก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนทตางมีความสัมพันธกับความรู เ กี่ยวกับ
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อี-กอฟเวิรนเมนท ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทางบวกเชนเดียวกัน แตคาสหสัมพันธท่ีพบมี

คาในระดับต่ํา ดังนั้นความสัมพันธนี้จึงเปนเพียงสวนนอย ดานการเปดรับสื่อเก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนท

ในภาพรวมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตออี-กอฟเวิรนเมนท ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศ

ทางบวก เม่ือพิจารณาการเปดรับสื่อแยกตามประเภท พบวา การเปดรับสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ

เฉพาะกิจเกี่ยวกับอี-กอฟเวิรนเมนทตางมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตออี-กอฟเวิรนเมนท 

ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทางบวกเชนเดียวกัน แตคาสหสัมพันธท่ีพบมีคาในระดับต่ํา 

ดังนั้นความสัมพันธนี้จึงเปนเพียงสวนนอย นอกจากนี้ความรู เ ก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนทก็มี

ความสัมพันธกับทัศนคติในทิศทางบวก กลาวคือ ผูท่ีมีความรูเก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนทมากมีทัศนคติ

ท่ีมีตออี-กอฟเวิรนเมนทดีมากตามไปดวย 

อุรัจฉทา ตายสกุลทิพย (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารวัฒนธรรม ความรู 

ทัศนคติและการเขารวมกิจกรรมของพนักงานเครือซีเมนตไทย” โดยผลการศึกษาพบวา การเปดรับ

สื่อเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมดานความถ่ีมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมของ

พนักงานในเครือซีเมนตไทย ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา 

นอกจากนี้ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอวัฒนธรรมนวัตกรรม

ของพนักงานในเครือซีเมนตไทย ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับ

คอนขางต่ํา 

ยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และ

แนวโนมการยอมรับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 18-27 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-

30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับราชการ หรือ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และใชระยะทางในการขับข่ีรถยนตโดยประมาณอยูในชวง 50-100 กิโลเมตรตอวัน 

ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญลุมตัวอยางเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสติ๊กเกอรขนาดใหญ มากกวา 6 

ครั้งตอเดือน รองลงมาเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อสติ๊กเกอรขนาดเล็ก 5-6 ครั้งตอเดือน 

สวนการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากเพ่ือสนิทหรือบุคคลใกลชิด รวมถึงชางผูชํานาญการ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ 3-4 ครั้งตอเดือน  นอกจากนี้ยังเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจาก

ครอบครัว และโปสเตอรเพียง 1-2 ครั้งตอเดือน  และลําดับสุดทาย กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย

เปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อนิตยสาร แผนพับ พนักงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

งานแถลงขาว หรือกิจกรรมสัญจร (Road Show) และสื่ออินเทอรเน็ตเลย ประเภทของสื่อท่ีใชในการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสาร
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เก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อมวลชนมากท่ีสุด โดยเลือกเปดับจากสื่อโทรทัศน รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจ 

ท่ีกลุมตัวอยางเลือกเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อสติ๊กเกอรขนาดใหญและขนาดเล็กมาก

ท่ีสุด อันดับตอมาคือ สื่อบุคคล ท่ีกลุมตัวอยางเลือกเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากเพ่ือนหรือ

บุคคลใกลชิดมากท่ีสุด และอันดับสุดทาย คือ สื่ออินเทอรเน็ตท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญไมเลือกสื่อ

ดังกลาวในการเปดรับขอมูลเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีเลย ทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องความรูความ

เขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ท้ังสามดานอยูในระดับท่ีเห็นดวย รวมถึงเม่ือ

พิจารณาทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในภาพรวมยังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติท่ีเห็นดวย

เก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนต แนวโนมการยอมรับเก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีของกลุมตัวอยาง 

พบวา เกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางคิดวาจะใชกาซเอ็นจีวีแทน หรือ ใชควบคูไปกับเชื้อเพลิงท่ีใชอยู

ในปจจุบัน เพราะเห็นวาประหยัด เปนเชื้อเพลิงท่ีดี นาสนับสนุน รองลงมาคือ กลุมท่ียังไมแนใจวา จะ

ใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตหรือไม เพราะใหความเห็นวาตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมกอน และรอใหราคา

ติดตั้งอุปกรณลดลง สวนในกลุมสุดทาย คือกลุมท่ีคิดวาจะไมติดตั้งและใชกาซเอ็นจีวีอยางแนนอน 

เพราะเห็นวาราคาแพง และกลัวเกิดปญหากับเครื่องยนตหลังจากติดตั้ง ปญหาอุปสรรคท่ีกลุม

ตัวอยางเห็นวาเปนตัวขัดขวางท่ีทําใหการใชกาซเอ็นจีวีไมเปนท่ีแพรหลาย อันดับแรกคือ ประชาชนยัง

ขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจน รองลงมาคือ อุปกรณท่ีใชในการติดตั้งมีราคาสูง และอันดับท่ีสาม 

กลุมตัวอยางเห็นวายังมีสถานีและบริษัทท่ีทําการติดตั้งอุปกรณไมเพียงพอตอความตองการ ความถ่ีใน

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อวิทยุมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่อง

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตืของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพียงแตทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องของพฤติกรรมมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขาม ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสติ๊กเกอรขนาดเล็กมีความสัมพันธ

กับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องความรูสึก และพฤติกรรม แตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ

กาซเอ็นจีวีในเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ประเภทของสื่อมวลชนท่ีใชในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีมีความสัมพันธ

กับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องความรูความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชกาซ

เอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับความสัมพันธระหวางทัศนคติและ

แนวโนมการยอมรับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติ

ท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องความรูความเขาใจมีความสัมพันธกับทุกประเด็น ยกเวนการคนหาขาวสาร

เก่ียวกับกาซเอ็นจีวีเพ่ิมเติม หลังจากไดรับทราบวามีการรณรงคใหหันมาใชกาซเอ็นจีวีเพ่ิมมากข้ึน

เทานั้น ท่ีไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องดังกลาว สวนทัศนคติท่ีม่ีตอกาซเอ็นจีวี

ในเรื่องความรูสึกมีความสัมพันธกับทุกประเด็น ยกเวนการรับทราบเรื่องขาวปญหาน้ํามันราคาแพง
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และมีการรณรงคใหหันมาใชกาซเอ็นจีวี ท่ีไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่อง

ความรูสึก และสุดทายคือ ทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีในเรื่องพฤติกรรมมีความสัมพันธกันทุกประเด็น 

 

2.8 เหตุผลของการตั้งสมมติฐานการวิจัย 

 

2.8.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเปดรับขาวสารกับความรู 

 

Klapper, (1960, p. 19-25 อางถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 7-8) กลาววา 

กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของ

มนุษย ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. การเลือกเปดรับ หรือ การเลือกใช (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการ

เลือกชองทางการสื่อสาร บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง 

เชน การเลือกซ้ือหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตาม

ความสนใจและความตองการของตน อีกท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้น

ตางกัน บางคนถนัดท่ีจะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ เปนตน 

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ี

จะเลือกสนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือ

สนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติเดิมท่ี

มีอยูแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือไมสบายใจท่ีเรียกวา ความไมสอดคลองทางดาน

ความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 

เม่ือบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป 

เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ 

ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและ

จิตใจ ฉะนั้น แตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจาก

จะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไป ยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ีนาพอใจของแตละ

บุคคลดวย 

4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ี

ตรงกับความสนใจ ความตองการทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอใน

สวนท่ีตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องท่ีขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารท่ีคนเราเลือก
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จดจําไวนั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยมหรือความเชื่อ

ของแตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพ่ือนําไปใชเปน

ประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งท่ีทําใหไมสบายใจข้ึน 

วัตถุประสงคท่ีบุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมี ดังนี้ พีระ จิรโสภณ (2531 

อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 14) 

1. เพ่ือทราบความเปนไปของเหตุการณรอบตัว ทําใหคนรอบรู ทันเหตุการณ 

ทันสมัย ไมลาหลัง  

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีอยูรอบตัวเราท้ังใกล

ท้ังไกล 

3. เพ่ือสรางความรูสึกทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเรา

ไดรับรู 

4. เพ่ือพักผอนหยอนใจ หรือเพ่ือความบันเทิง ผูบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชน

จํานวนไมนอยท่ีเปดรับสื่อมวลชนเพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือหนีความเปนจริงท่ีเผชิญหนาอยูสักชั่วครู

ชั่วยามไปสูจินตนาการ หรือความฝนลม ๆ แลง ๆ จากภาพยนตร ละคร หรือนวนิยายท่ีมีอยูใน

สื่อมวลชนประเภทตาง ๆ 

Benjamin S. Bloom (1971, p. 271) กลาววา ความรูของบุคคลในระดับท่ี

ระลึกได (Recall) หมายถึง การเรียนรูในลักษณะท่ีจําเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ กระบวนการ และแบบ

แผนได  

อลิสา สะหะหิรัญ (2550, น. 95) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู 

ความคิดเห็น และแนวโนมการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ GMOs ของผูบริโภคในเขตจังหวัด

นครปฐม” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs จากสื่อโทรทัศน 

หนังสือพิมพ วารสารทางการเกษตร เจาหนาท่ีของรัฐ องคกรเอกชน (NGO) สัมมนาทางวิชาการ 

นิทรรศการ เอกสารแผนพับ มีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางไรก็ตาม คาสหสัมพันธท่ีพบมีคาต่ําถึงต่ํามาก 

ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนเพียงสวนนอยเทานั้น ในสวนของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

GMOs จากสื่ออินเทอรเน็ต เพ่ือนบาน ผูนําทองถ่ินไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

GMOs จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อนัญญา สงวนศักดิ์ (2547, น. 98) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู 

และทัศนคติตอสมุนไพรไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบวา การ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรของประชาชนมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับสมุนไพรในทิศ
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ทางบวก กลาวคือ ยิ่งบุคคลเปดรับขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีความรูเก่ียวกับ

สมุนไพรมากข้ึนเทานั้น 

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น.159-164) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” 

โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อมวลชน 

สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธในเชิงลบกับความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบ 

โฮมสเตย นั่นก็หมายความวา นักทองเท่ียวชาวไทยแมจะมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียว

เชิงนิเวศนนอย แตก็มีความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมาก  

เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546, น. 206-207) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และความตองการอี-กอฟเวิรนเมนท ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย

ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอี-กอฟเวิรนเมนทมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับ

อี-กอฟเวิรนเมนทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงบวก สัมพันธในระดับต่ํา 

นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมาก จะมีความรู

ในเรื่องดังกลาวมากตามไปดวย 

อุรัจฉทา ตายสกุลทิพย (2550, น. 99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

“วัฒนธรรมนวัตกรรม” ความรู ทัศนคติและการเขารวมกิจกรรมของพนักงานเครือซิเมนตไทย” 

โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมจากสื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล 

มีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมของพนักงานเครือซิเมนตไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา มีคาเทากับ 

0.15 สรุปไดวาความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันและอยูในระดับต่ํา 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความเชื่อวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับความรูท่ีมี

ตอ MyMo Application เปนท่ีมาของสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 : การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มี

ความ สัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

2.8.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเปดรับขาวสารกับทัศนคติ 

ตัวแปรการเปดรับขาวสารไดกลาวถึงแลวในหัวขอ 2.8.1 สําหรับตัวแปรทัศนคติ

ไดมีนักจิตวิทยากลาวไวอยางแพรหลาย โรเจอร (Roger, 1978, p. 208-209, อางถึงใน วราภรณ 

ประดับ, 2553, น. 27) กลาววา ทัศนคติ เปนตัวชี้วัดวาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง 

วัตถุ หรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้น มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจ

สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต กลาวคือ ทัศนคติเปนตัวบงชี้วาบุคคลนั้นจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร
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ในเชิงประมวลผล เพ่ือแสดงความรูสึกดานบวก หรือ ดานลบ อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

เพราะฉะนั้นทัศนคติจึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคลท่ีเปนผลจากการเปดรับขาวสารท่ีจะมีผลตอ

การแสดงออกหรือพฤติกรรมตอไป  

ฉัตราพร เสมอใจ (2550, น. 108-109, อางถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 18-19) 

กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติปจจัยหนึ่งคือ การเปดรับขาวสารผานสื่อตางๆ 

กลาวคือ สื่อมีความหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน การเลือกใชสื่อท่ีเขาถึงไดมี

ประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ จะสรางทัศนคติท่ีม่ันคงได ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล รวมถึงขนาด

ของขอมูลท่ีมากเพียงพอในการตัดสินใจสงผลตอการเปดรับขาวสารของผูบริโภค ตลอดจนการ

ประมวลและสรางเปนทัศนคติข้ึนมาได 

Festinger quoted in Read Hadley (1972, อางถึงใน อุรัจฉทา ตายสกุลทิพย, 

2550) กลาววา เหตุผลหนึ่งท่ีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในทันทีทันใด นั่นเปนเพราะปจจัยทางสภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดทัศนคติแบบเดิมอาจจะยังคงอยู

ภายหลังจากทัศนคตินั้นไดเปลี่ยนแปลงไปแลวซ่ึงสถานการณเชนนี้ทําใหทัศนคติมีแนวโนมท่ีจะ

กลับมาเปนแบบเดิมหลังจากไดรับขาวสารแลว และเม่ือทัศนคติไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลของ

การสื่อสารโนมนาวใจท่ีมีประสิทธิภาพแลว การเปลี่ยนแปลงนี้จะยังคงอยูไม ม่ันคง และจะ

เปลี่ยนแปลงไปเปนแบบเดิมได 

ยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550, น. 178-180) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนมการยอมรับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยแยกแยกทัศนคติเปน 3 ตัวแปร ไดแก ดานความรู ความเขาใจ 

ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม และ แยกสื่อเปน 3 ประเภท ไดแก สื่อวิทยุ สื่อสติ๊กเกอรขนาดเล็ก 

และประเภทของสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบวา  

ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อวิทยุมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีดานความรูความเขาใจ ความรูสึก และ พฤติกรรม เก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวี

พบวา ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อวิทยุมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ

กาซเอ็นจีวีดานความรูความ ความรูสึก และ พฤติกรรมเขาใจ เก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนต

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อสติ๊กเกอรขนาดเล็กมี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีดานความรูสึก และ พฤติกรรม เก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวี

ในรถยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 .ในสวนของ 

ความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีจากสื่อสติ๊กเกอรขนาดเล็กไมมีความสัมพันธกับ
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ทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชกาซเอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ประเภทของสื่อมวลชนในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับกาซเอ็นจีวีมีความสัมพันธ

กับทัศนคติท่ีมีตอกาซเอ็นจีวีดานความรูความเขาใจ ความรูสึก และ พฤติกรรม เก่ียวกับการใชกาซ

เอ็นจีวีในรถยนตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

วิทสุดา ทุมวงศ (2556, น. 220-223) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ทัศนคติตอ Beauty Influencer: Pearypie และพฤติกรรมการซ้ือสินคาประเภทความงาม” โดยผล

การศึกษาพบวา การเปดรับสื่อยูทูปความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธกับทัศนคติทุกดาน กลาวคือ 

ทัศนติตอ Pearypie โดยรวม ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการนําเสนอ และดานบุคลิกลักษณะเปนบวก 

การเปดรับสื่อเฟซบุก และอินสตาแกรมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธกับทัศนคติตอ Pearypie 

โดยรวม ดานเนื้อหา และดานรูปแบบนําเสนอ ท้ังนี้การเปดรับสื่อเฟซบุก และอินสตาแกรมความถ่ี 

(ครั้ง/เดือน) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ ดานบุคลิกลักษณะของ Pearypie 

เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546, น. 208) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู 

ทัศนคติ และความตองการอี-กอฟเวิรนเมนท ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัย

พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับอี-กอฟเวิรนเมนทมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตออี-กอฟเวิรนเมนท

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงบวก  

สอดคลองกับ พรพรรณ ประจักษเนตร (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับ

ขาวสาร ความรู ทัศนคติ การรับรูประโยชนและความพึงพอใจในบริการ E-Banking ของธนาคารไทย

พาณิชยในประเทศไทย” พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการบริการ E-Banking จากสื่อมวลชน 

สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธกับทัศนคติตอบริการ E-Banking 

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 164-167) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความ รู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” 

โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อเฉพาะ

กิจเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย นั่นก็

หมายความวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมส

เตยมาก จะมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความเชื่อวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมี

ตอ MyMo Application เปนท่ีมาของสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 : การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
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2.8.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูกับทัศนคติ 

ตัวแปรความรู และ ทัศนคติ ไดกลาวถึงแลวในหัวขอ 2.8.1 และ 2.8.2 แลว

ตามลําดับ ซ่ึงท้ังความรู และ ทัศนคติ จะเปนตัวแปรท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน สุรพงษ โสธนะเสถียร 

(2533) กลาววา บุคคลสวนมากไดรับความรูผานประสบการณ โดยการเรียนรูจากการตอบสนองสิ่งเรา 

(S-R) แลวจัดเปนระบบ เปนโครงสรางของความรูท่ีผสมผสานระหวางความจํา กับ จิตวิทยา ซ่ึงความรู

อาจสงผลกระทบตอไปเปนพฤติกรรม ซึ่งความรูอาจสงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย 

โดยสาเหตุหนึ่งมาจาก การสรางทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรูตอการปลูกฝงทัศนะ 

สวนมากนิยมใชกับสารสนเทศท่ีเปนนวัตกรรม เพ่ือสรางทัศนคติใหคนยอมรับการแพรนวัตกรรมนั้น ๆ 

(ในฐานะความรู)  

ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550, น. 121-122) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารภายในองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบวา ความรูเก่ียวกับ

การใชระบบ Outlook Web Access ของกลุมตัวอยางกับทัศนคติตอการใชระบบเครือขาย 

Outlook Web Access มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถากลุม

ตัวอยางมีความรูเก่ียวกับระบบเครือขาย Outlook Web Access เพ่ิมมากข้ึน จะมีทัศนคติตอการใช

ระบบเครือขาย Outlook Web Access เพ่ิมมากข้ึนดวย  

สอดคลองกับแนวคิดในกระบวนการสื่อสารเผื่อการโนมนาว  ซ่ึงเชื่อวา 

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนเสนตรง นั่นคือ ความรูจะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจะสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดในท่ีสุด กลาวคือ 

ทัศนคติเปนผลพวงจากการเรียนรู และการไดรับสิ่งตาง ๆ ผานประสบการณตรงหรือผานกระบวนการ

ทางสังคม กอใหเกิดความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีผลตอการตอบสนองตอสิ่งนั้น 

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 173-174) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” 

โดยผลการวิจัยพบวา ความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย กลาวคือ หากนักทองเท่ียวมีความรูเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิง

นิเวศแบบโฮมสเตยมาก ทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยก็จะเปนไปในทิศทางบวกดวย  

อัครชาติ ติณสูลานนท (2546, น. 127)  ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติตอ

พฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กรณีศึกษา ในสายงานธุรกิจ

วิศวกรรม ธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา” โดยผลการวิจัยพบวา  ความรูดานความปลอดภัยกับ
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ทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

และพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความรูกับทัศนคติ เทากับ 0.201 

ศวิตา ธรรมพิทักษ (2550, น. 108)  ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการแตงกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” 

โดยผลการวิจัยพบวา ความรูเก่ียวกับการแตงกายตามกฎของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอการแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กลาวคือ 

นิสิตนักศึกษาท่ีมีความรูเก่ียวกับการแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัยมาก จะมีทัศนคติท่ีดีตอการแตง

กายตามกฎของมหาวิทยาลัย แตความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับต่ํา ดังนั้นความสัมพันธดังกลาวจึงเปน

เพียงสวนนอย 

สอดคลองกับ Philip G. Zimbabo et al. (1997, p. 49-53) ท่ีกลาววา การ

เปลี่ยน แปลงทัศนคติข้ึนอยูกับความรู กลาวคือ ถามีความรู ความเขาใจ ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลง 

เม่ือทัศนคติเปลี่ยนแปลง จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา ซ่ึงท้ัง 3 องคประกอบ

จะตองมีความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกัน 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความเชื่อวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo 

Application เปนท่ีมาของสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

2.8.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติกับพฤติกรรม 

ตัวแปรทัศนคติไดกลาวถึงในหัวขอ 2.8.2 และ 2.8.3 แลวตามลําดับ นอกจาก 

ทัศนคติจะมีความสัมพันธกับความรู แลว ทัศนคติยังมีความสัมพันธกับพฤติกรรม กลาวคือ ทัศนคติ 

คือ ความรูสึก และความเห็นของบุคคลท่ีมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใดๆ 

ในทางท่ียอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรม

ตามแนวคิดนั้น เปนความรูสึกในดานบวกหรือลบของแตละบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินผล

กระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมโดยตรง (Fishbein & Ajzen, 1975, p. 102, อางถึงใน 

กุลภรณ เทพพัตรา, 2548, น. 32) 

พฤติกรรมใดของบุคคลโดยท่ัวไป มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ทัศนคติ

มักจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, น. 39, อางถึงใน ภัครัศ 

สีธิ, 2554, น. 22) กลาววา ทัศนคติเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล 

Walters (1978, p. 264, อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2544, น. 179) กลาววา 

ทัศนคติมีความสําคัญเพราะเปนตัวชี้ใหเห็นพฤติกรรมของผูบริโภค   ถึงแมวาผูบริโภคอาจมีทัศนคติ
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หลากหลาย แตทัศนคติอันหนึ่งท่ีบุคคลมีตอสภาพการซ้ืออันหนึ่ง  ก็มักจะคลายกับความรูสึกท่ีบุคคล

มีตอสภาพการณซ้ืออ่ืน ๆ ดวย พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลบางครั้งสามารถพิจารณาใหเห็นไดโดย

การสังเกตพฤติกรรมท่ัว ๆ ไปได โดยพฤติกรรมของบุคคลจะแสดงออกซ่ึงรูปแบบโดยอยูบนพ้ืนฐาน

ของทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสถานการณตาง ๆ   

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 123)  กลาวา  พฤติกรรมสวนใหญเปนการ

แสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ี

แตกตางกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู และทัศนคติท่ีแตกตางกัน  ความแตกตางกันของความรู และ

ทัศนคติเกิดข้ึนได ก็เพราะความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความแตกตางกันในการ

แปลความสารท่ีตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมท่ีแตกตางกัน อันมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมของบุคคล 

ศิริพร อัจฉริยะโกศล (2550, น. 124-125) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสารภายในองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติเก่ียวกับ

การใชระบบเครือขาย Outlook Web Access กับพฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook Web 

Access ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ กลุมตัวอยาง

ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access จะมีความถ่ีในการใชระบบเครือขาย 

Outlook Web Access มากตามดวย 

กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น. 97-99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขวสาร ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมตออาหารจานดวนแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัย

พบวา ทัศนคติท่ีมีตออาหารจานดวนของแมคโดนัลด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารจานดวนของแมคโดนัลด เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติ

ตออาหารจานดวนของแมคโดนัลดเชิงบวก ก็จะมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลด

บอยครั้งมากข้ึน ท้ังนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับต่ํา 

ศวิตา ธรรมพิทักษ (2550, น. 109-110) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการแตงกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการแตงกายตามกฎของนิสิตนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 กลาวคือ นิสิตนักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัยจะมีพฤติกรรม

การแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัยมาก แตความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนเพียงปานกลาง อาจเปนเพราะนิสิตนักศึกษาเปนวัยท่ีมีความเปนตัวของ
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ตัวเองสูง เชื่อม่ันในตนเองมาก โดยบงครั้งก็ไมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน ดังนั้นเม่ือนิสิตนักศึกษามี

ทัศนคติอยางไรตอพฤติกรรมการแตงกายตามกฎของมหาวิทยาลัยแลว ก็มักจะสงผลใหพฤติกรรมการ

แตงกายไปตามท่ีตนเองคิด  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความเชื่อวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนท่ีมาของสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

2.8.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรม 

ตัวแปรทัศนคติไดกลาวถึงในหัวขอ 2.8.2, 2.8.3 และ 2.8.4 แลวตามลําดับ และ 

พฤติกรรมผูบริโภคในหัวขอ 2.8.4 แลว ทัศนคติยังสามารถกําหนดแนวโนมพฤติกรรมในอนาคตได 

ศุภร เสรีรัตน (2554, น. 177-180) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของทัศนคติท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมไววา ทัศนคติมีลักษณะท่ีม่ันคงไมคอยเปลี่ยนแปลง (Attitudes have consistency) 

กลาวคือ ทัศนคติมักจะมีลักษณะท่ีม่ันคงไมคอยเปลี่ยนแปลง มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

กับพฤติกรรมท่ีแสดงออก การม่ันคงของทัศนคติไมไดหมายความวาจะคงท่ีอยูถาวร ทัศนคติสามารถ

เปลี่ยนแปลงได สิ่งสําคัญท่ีแสดงถึงความม่ันคงของทัศนคติ หมายความวา เราคาดวาพฤติกรรม

ผูบริโภคจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติท่ีเขามี ผูบริโภคมีอิสระท่ีจะกระทําการท่ีเขาปรารถนา 

เราจึงทํานายวาการกระทําของเขาม่ันคงตามทัศนคติท่ีเขามี 

โรเซ็นเบิรก และ โฮฟแลนด (Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต ครัชฟล 

และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) ไดใหคํานิยามของ เจตคติ โดยสรุปวา 

มี 3 ประเภท ไดแก ปญญา (cognitive component) ประกอบดวยความเชื่อ ความรู ความคิด และ

ความคิดเห็น อารมณความรูสึก (affective component) หมายถึง ความรูสึกชอบ - ไมชอบ หรือ

ทาทางท่ีดี – ไมดี และ พฤติกรรม (behavioral component) หมายถึง แนวโนมหรือความพรอมท่ี

บุคคลจะปฏิบัติ โดยท้ังหมดไดสรุปวา เจตคติมีองคประกอบ 3 องคประกอบอยางครบถวน และเห็น

วาองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและกันพอสมควร ดังจะเห็นไดจากการทบทวนงานวิจัย

ของเครทซและคณะ ซ่ึงพบวา องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (เชน คาสหสัมพันธ

ประมาณ +.5) 

กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น. 99-100) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมตออาหารจานดวนแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย

ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท่ีมีตออาหารจานดวนของแมคโดนัลด มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลด เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก 
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นั่นคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติตออาหารจานดวนของแมคโดนัลดเชิงบวก ก็จะมีแนวโนมความตั้งใจใน

การบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลดบอยครั้งมากข้ึน ท้ังนี้ ขนาดความสัมพันธดังกลาว อยูใน

ระดับสูง 

ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 175-176) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” 

โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศโฮมสเตย กลาวคือ หากนักทองเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียว

นิเวศแบบโฮมสเตยมากข้ึน ก็จะมีแนวโนมการไปทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมากข้ึน  

ทัศนวรรณ ยิ่งดํารง (2549, น. 150-152) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนคติดานผลิตภัณฑ 

คุณคาตราสินคา และแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอ ฮอนดา ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติดานประโยชน ดานรูปลักษณ ดานความ

คาดหวัง ดานผลิตภัณฑ และ ดานศักยภาพ ของรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาโดยรวม มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือรถจักรยานยนตยี่ หอฮอนดาของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความเชื่อวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ใช MyMo Application เปนท่ีมาของสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
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2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเปดรบัขาวสาร 

เกี่ยวกับ MyMo Application  

ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร

เก่ียวกับ MyMo Application 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนตน 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนปลาย 

ทัศนคติเกี่ยวกับ 

MyMo Application 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนตน 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนปลาย 

พฤติกรรมการใช  

MyMo Application 

ความถ่ีในการใช MyMo 

Application (ครั้ง/สัปดาห) 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

-กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย 

ความรูเกี่ยวกับ  

MyMo Application 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน 

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนปลาย 

แนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application 

H1 

H2 H4 

H3 H5 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรม ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application ของธนาคารออมสิน เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Survey Research 

Method) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากลูกคาของธนาคาร

ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 151 สาขา จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใชคําถามแบบ

ปลายปด (Closed-ended Questions) และคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห

ผลการศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 ประชากร และ กลุมตัวอยางเปาหมาย 

 

ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูท่ีเขามาใชบริการของธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีท้ังหมด 151 สาขา จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมเปาหมาย

ของธนาคารออมสิน เปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 17-34 ป ท่ีเปนลูกคาของธนาคารออมสิน และมีการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชการสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) (1970, อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2537, น. 67) ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง 

โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% หรือ 0.05 ซ่ึงมีสูตร

คํานวณ ดังนี้ 

 
 

กําหนดให  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                    =  ขนาดของประชากร 

 e  =  คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา ในท่ีนี้ e = 0.05 
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เนื่องจากกรณีนี้ไมทราบจํานวนประชากร (N) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีมีอายุ 17-34 ป 

ท่ีเปนลูกคาของธนาคารออมสิน มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีพฤติกรรมใช 

และ ไมใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา  

ดังนั้น              

แทนคาตามสูตรไดผลดังนี้  

                           = 400 

ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไมนอยกวา 400 คน  

 

3.2 การสุมตัวอยาง 

 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) 

โดยใชการเลือกตัวอยางแบบความนาจะเปน (Probability Sampling) และท่ีไมใชความนาจะเปน 

(Non-probability Sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางกลุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster 

Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามตองการ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  

ผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกสุมจากธนาคารออมสินสาขา จํานวน 151 สาขา ท่ัวท้ัง 50 เขต 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงเปน 3 ชั้นภูมิ (กลุมเขต) ตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี (กองควบคุมและจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร, 2544) ไดแก 

1. ชั้นภูมิท่ี 1 กลุมเขตชั้นใน ประกอบดวย 21 เขตปกครอง ไดแก เขตพระนคร เขต

ปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานาวา เขตสาธร เขตบางคอแหลม 

เขตดุสิต เขตบางซ่ือ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร 

เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตวัฒนา ประกอบดวยธนาคารออมสิน

ท่ีอยูในบริเวณเขตดังกลาว จํานวน 

2. ชั้นภูมิท่ี 2 กลุมเขตชั้นกลาง ประกอบดวย 18 เขตปกครอง ไดแก เขตพระโขนง เขต

ประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง 

เขตราษฎรบูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุงครุ เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว 

เขตสะพานสูง เขตสายไหม 
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3. ชั้นภูมิท่ี 3 กลุมเขตชั้นนอก ประกอบดวย 11 เขตปกครอง ไดแก เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง 

เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตคลองสามวา 

เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา (ดังตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1  

 

ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบงตามเขตการปกครอง 

ชั้นภมู ิ จํานวนธนาคารออมสินสาขา 

ชั้นภูมิท่ี 1 ธนาคารออมสินกลุมเขตชั้นใน  85 สาขา 

เขตพระนคร : สาขาหนาพระลาน สาขามหาดไท สาขาบางลําพูบน สาขา

เทเวศน สาขาปากคลองตลาด สาขาราชดําเนิน 
6 สาขา 

เขตปอมปราบศัตรูพาย : สาขานางเลิ้ง สาขาวรจักร สาขาปอมปราบ 3 สาขา 

เขตสัมพันธวงศ : สาขาเยาวราช สาขาจักรวรรด ิ 2 สาขา 

เขตปทุมวัน : สาขาหัวลําโพง สาขาเจริญผล สาขาสยามสแครวัน สาขา

สามยาน สาขาราชประสงค สาขาจามจุรสีแควร 

สาขาเซ็นทรลัเวิลด สาขาออลซีซนัเพลส 

8 สาขา 

เขตบางรัก : สาขาบางรัก สาขาสลีม 2 สาขา 

เขตยานาวา : สาขาสาธุประดิษฐ สาขาบางโพงพาง เซ็นทรัลพระราม 3 

สาขาอินท-อินเตอรเซค 
4 สาขา 

เขตสาธร : สาขาสาทร สาขาสาธรเหนือ สาขาถนนจันทน  

สาขาสาธรซิตี้ทาวเวอร สาขาทุงมหาเมฆ 
5 สาขา 

เขตบางคอแหลม : สาขาบางคอแหลม สาขากรีนเพลส สาขาฟวเจอรมารท 

พระราม 3 สาขาเจริญกรุง 107 
4 สาขา 

เขตดุสิต : สาขาราชวัตร สาขาศรยีาน สาขามหานาค สาขาทําเนียบ

รัฐบาล สาขาสะพานแดง สาขาสุพรีมคอมเพล็กซ สามเสน สาขาแยก

พิชัย 

7 สาขา 

เขตบางซ่ือ : สาขาเตาปูน 1 สาขา 

เขตพญาไท : สาขากระทรวงการคลัง สาขาถนนประดิพัทธ 2 สาขา 

เขตราชเทวี : สาขาชัยสมรภูม ิสาขาพญาไท สาขาอุรุพงษ สาขาถนน

เพชรบุร ีสาขาแพลทินัม 
5 สาขา 

เขตดินแดง : สาขาเขตหวยขวาง สาขาเอสพลานาดรัชดา สาขาดินแดง 

สาขาหวยขวาง 
4 สาขา 

เขตหวยขวาง : สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 สาขากรุงเทพ

ทาวเวอร 
2 สาขา 
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ตารางท่ี 3.1  

 

ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบงตามเขตการปกครอง (ตอ) 

ชั้นภมู ิ จํานวนธนาคารออมสินสาขา 

เขตคลองเตย : สาขาคลองเตย สาขาตลาดคลองเตย สาขาคอลัมนทาว

เวอร สาขาพระโขนง 
4 สาขา 

เขตจตุจักร : สาขายตุิธรรม สาขาลาดพราว สาขาอีสวอเตอร สาขา

บางเขน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาจตุจักร สาขาเอนเนอรยี่ 

คอมเพล็กซ สาขาขนสงหมอชิต 2 สาขาเซ็นทรลัลาดพราว สาขาประชา

นิเวศน 1 สาขาอินสแควร สาขาอเวนิว รัชโยธิน 

12 สาขา 

เขตธนบุรี : สาขาตลาดพล ูสาขาเดอะมอลลทาพระ สาขาวงเวียนใหญ 

สาขาดาวคะนอง 
4 สาขา 

เขตคลองสาน : สาขาสมเด็จเจาพระยา สาขาเจริญนคร 2 สาขา 

เขตบางกอกนอย : สาขาจรลัสนิทวงศ สาขาศริิราช สาขาเซ็นทรลัปน

เกลา 
3 สาขา 

เขตบางกอกใหญ : สาขาทาพระ สาขาเจริญพาศน 2 สาขา 

เขตวัฒนา : สาขาทองหลอ สาขาพรอมพงษ 2 สาขา 

ชั้นภูมิท่ี 2 ธนาคารออมสินกลุมเขตชั้นกลาง 42 สาขา 

เขตพระโขนง : สาขาเกตเวยเอกมัย 1 สาขา 

เขตประเวศ : สาขารามคําแหง 2 สาขาพาราไดซปารค สาขาซีคอนส

แควร สาขา ปตท.ประเวศ 
4 สาขา 

เขตบางเขน : สาขาสะพานใหม สาขาตลาดยิ่งเจรญิ สาขาวัชรพล สาขา

เซ็นทรัลรามอินทรา 
4 สาขา 

เขตบางกะป : สาขาหัวหมาก สาขาเดอะมอลล บางกะป สาขาคลองจั่น 3 สาขา 

เขตลาดพราว : สาขากรีนพลาซา (วังหิน) สาขาเดอะครสิตลั 

สาขาเซ็นทรลัเฟสติวัล อีสตวิลล 
3 สาขา 

เขตบึงกุม - 

เขตบางพลัด : สาขาบางพลดั 1 สาขา 
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ตารางท่ี 3.1  

 

ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบงตามเขตการปกครอง (ตอ) 

ชั้นภมู ิ จํานวนธนาคารออมสินสาขา 

เขตภาษีเจริญ : สาขาบางแค ซีคอนบางแค 2 สาขา 

เขตจอมทอง : สาขาวัดไทร สาขาเทสโกโลตสักัลปพฤกษ 2 สาขา 

เขตราษฎรบูรณะ : สาขาราษฎรบูรณะ สาขาบ๊ิกซีบางปะกอก 2 สาขา 

เขตสวนหลวง : สาขาคลองตัน สาขาธัญญาพารค ศรีนครินทร 

สาขาเดอะไนน พระราม 9 
3 สาขา 

เขตบางนา : สาขาบางนา สาขาเซ็นทรัลพลาซาบางนา 2 สาขา 

เขตทุงครุ : สาขาทุงคร ุ 1 สาขา 

เขตบางแค : สาขาเดอะมอลล บางแค สาขาหมูบานเศรษฐกิจ 

สาขาสี่แยกทศกัณฐ 
3 สาขา 

เขตวังทองหลาง : สาขาตนซุงแอฟเวนิว สาขา เซเลเบรท บดินทรเดชา 

สาขา โชคชัยสี ่สาขา อิมพีเรียลเวิลด ลาดพราว 

สาขาลาดพราว 101 

5 สาขา 

เขตคันนายาว : สาขารามอินทรา กม. 7 สาขาแฟช่ันไอซแลนด 

สาขาแฟช่ันไอซแลนด 2 
3 สาขา 

เขตสะพานสูง : สาขาเพียวเพลส รามคําแหง สาขาเดอะพาซิโอทาวน 2 สาขา 

เขตสายไหม : สาขาตลาดวงศกร สาขาอนุสรณสถานแหงชาต ิ 2 สาขา 

ชั้นภูมิท่ี 3 ธนาคารออมสินกลุมเขตชั้นนอก 24 สาขา 

เขตมีนบุรี : สาขามีนบุร ีสาขาบ๊ิกซีสุวินทวงศ 2 สาขา 

เขตดอนเมือง : สาขาดอนเมือง สาขาสรงประภา 2 สาขา 

เขตหนองจอก : สาขาหนองจอก 1 สาขา 

เขตลาดกระบัง : สาขาลาดกระบัง สาขาบ๊ิกซีเคหะรมเกลา สาขาไอเพลส 3 สาขา 

เขตตลิ่งชัน : สาขาตลิ่งชัน สาขาขนสงสายใต สาขาสวนผัก 

สาขาเนติบัณฑติยสภา 
4 สาขา 

เขตหนองแขม : สาขาหนองแขม 1 สาขา 
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ตารางท่ี 3.1  

 

ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบงตามเขตการปกครอง (ตอ) 

ชั้นภมู ิ จํานวนธนาคารออมสินสาขา 

เขตบางขุนเทียน : สาขาพระราม 2 สาขาบ๊ิกซีพระราม 2 

สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

สาขาเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 

4 สาขา 

เขตหลักสี ่: สาขา ศูนยราชการ อาคาร A สาขา ศูนยราชการ อาคาร B 

สาขาไอทีแสควร สาขากรมการกงสุล สาขาบ๊ิกซีแจงวัฒนะ 
5 สาขา 

เขตคลองสามวา : สาขาหทัยราษฎร 1 สาขา 

เขตบางบอน : สาขาบางบอน 1 สาขา 

เขตทวีวัฒนา - 

เขตมีนบุรี :สาขามีนบุร ีสาขาบ๊ิกซีสุวินทวงศ 2 สาขา 

รวมท้ังหมด  151 สาขา 

หมายเหตุ : เขตท่ีไมมสีาขาของธนาคารออมสินไดแก เขตทวีวัฒนา และ เขตบึงกุม  

 

ข้ันตอนท่ี 2 การเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

เนื่องจากแตละชั้นภูมิประกอบไปดวยเขตการปกครองและธนาคารออมสินสาขาตางๆ 

ผูวิจัยเลือกจํานวนธนาคารออมสิน สาขาในแตละชั้นภูมิมาเปนตัวอยาง โดยการเลือกจํานวนธนาคาร

ออมสินตัวอยางในแตละชั้นภูมิใหเปนสัดสวน (Proposion) กับ จํานวนสาขาธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ังหมด ซ่ึงมีท้ังหมด 151 สาขา โดยผูวิจัยไดเลือกจํานวนธนาคารออมสินตัวอยาง

มา 20% ไดจํานวนธนาคารออมสินตัวอยาง 30.2 แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชขนาดสาขาตัวอยาง 

30 สาขา การไดธนาคารออมสินใดในแตละชั้นภูมิเปนธนาคารออมสินตัวอยาง ผูวิจัยใชการเลือก

ตัวอยางสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีจับฉลาก ไดธนาคารออมสินสาขา

ตัวอยางในแตละชั้นภูมิ ดังตารางท่ี 3.2  
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ตารางท่ี 3.2  

 

ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอยางจากแตละชั้นภูมิ 

ชั้นภมู ิ

จํานวนธนาคารออม

สินสาขาตามเขตการ

ปกครอง 

จํานวนธนาคาร 

ออมสนิสาขา

ตัวอยาง 

สาขาธนาคารออมสนิ

ตัวอยาง 

จํานวนลกูคา

ตัวอยาง 

ชั้นภมูิท่ี 1 

กลุมเขตช้ันใน  

(21 เขตการ

ปกครอง)  

 

85 สาขา 17 สาขา เขตพระนคร 

- สาขาบางลําพู 

- สาขาราชดําเนิน 

เขตปอมปราบศัตรูพาย/

เขตสัมพันธวงศ 

- สาขาเยาวราช 

เขตปทุมวัน 

- สาขาเจรญิผล 

- สาขาราชประสงค 

เขตบางรัก/เขตยานาวา 

- สาขาสาธุประดิษฐ 

เขตสาธร 

- สาขาถนนจันทน 

เขตบางคอแหลม 

- สาขาฟวเจอรมารท 

พระราม 3 

เขตดุสิต 

- สาขาทําเนียบรัฐบาล 

เขตบางซ่ือ/เขตพญาไท/เขต

ราชเทวี 

- สาขาถนนเพชรบุร ี

 

11 

11 

 

 

15 

 

11 

11 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 
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ตารางท่ี 3.2  

 

ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอยางจากแตละชั้นภูมิ (ตอ) 

ชั้นภมู ิ

จํานวนธนาคารออม

สินสาขาตามเขตการ

ปกครอง 

จํานวนธนาคาร 

ออมสนิสาขา

ตัวอยาง 

สาขาธนาคารออมสนิ

ตัวอยาง 

จํานวนลกูคา

ตัวอยาง 

   เขตดินแดง/ 

เขตหวยขวาง 

- สาขาดินแดง 

- สาขาเซ็นทรลัพลาซา 

แกรนด พระราม 9 

เขตคลองเตย/ 

เขตจตุจักร 

- สาขาพระโขนง 

- สาขามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

เขตธนบุรี/ 

เขตคลองสาน 

- สาขาเดอะมอลลทาพระ 

เขตบางกอกนอย/ 

เขตบางกอกใหญ/ 

เขตวัฒนา 

- สาขาศิริราช 

- สาขาพรอมพงษ 

 

 

11 

11 

 

 

 

11 

11 

 

 

 

15 

 

 

 

11 

11 

ชั้นภมูิท่ี 2  

กลุมเขตช้ันกลาง 

(18 เขตการ

ปกครอง) 

42 สาขา 8 สาขา เขตพระโขนง/ 

เขตประเวศ/ 

เขตบางเขน 

- สาขาซีคอนสแควร 

- สาขาตลาดยิ่งเจริญ 

 

 

 

10 

10 
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ตารางท่ี 3.2  

 

ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอยางจากแตละชั้นภูมิ (ตอ) 

ชั้นภมู ิ

จํานวนธนาคารออม

สินสาขาตามเขตการ

ปกครอง 

จํานวนธนาคาร 

ออมสนิสาขา

ตัวอยาง 

สาขาธนาคารออมสนิ

ตัวอยาง 

จํานวนลกูคา

ตัวอยาง 

   เขตบางกะป/ 

เขตลาดพราว/ 

เขตบึงกุม 

- สาขาเดอะคริสตัล 

 

 

 

15 

   เขตบางพลัด/ 

เขตภาษีเจริญ/ 

เขตจอมทอง 

- สาขาซีคอนบางแค 

เขตราษฎรบูรณะ/ 

เขตสวนหลวง 

- สาขาบ๊ิกซีบางปะกอก 

เขตบางนา/เขตทุงครุ 

- สาขาบางนา 

เขตบางแค/ 

เขตวังทองหลาง 

- สาขาเซเลเบรท บดินทร

เดชา 

เขตคันนายาว/ 

เขตสะพานสูง/ 

เขตสายไหม 

- สาขาแฟช่ันไอซแลนด 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

15 
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ตารางท่ี 3.2  

 

ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอยางจากแตละชั้นภูมิ (ตอ) 

ชั้นภมู ิ

จํานวนธนาคารออม

สินสาขาตามเขตการ

ปกครอง 

จํานวนธนาคาร 

ออมสนิสาขา

ตัวอยาง 

สาขาธนาคารออมสนิ

ตัวอยาง 

จํานวนลกูคา

ตัวอยาง 

ชั้นภมูิท่ี 3  

กลุมเขตช้ันนอก 

(11 เขตการ

ปกครอง) 

24 สาขา 5 สาขา เขตมีนบุรี/ 

เขตดอนเมือง/ 

เขตหนองจอก 

- สาขาหนองจอก 

เขตลาดกระบัง/ 

เขตตลิ่งชัน 

- สาขาขนสงสายใต 

 

 

 

15 

 

 

15 

   เขตหนองแขม/ 

เขตบางขุนเทียน 

- สาขาบ๊ิกซีพระราม 2 

เขตหลักสี่  

- สาขาบ๊ิกซีแจงวัฒนะ 

เขตคลองสามวา/ 

เขตบางบอน/ 

เขตมีนบุรี 

- สาขามีนบุร ี

 

 

15 

 

15 

 

 

 

15 

รวม 151 สาขา 30 สาขา  400 คน 
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ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินตัวอยางท่ีสุมได จํานวน 30 สาขา โดยท่ี

กลุมเขตการปกครองท่ีมีธนาคารออมสิน 1 สาขา เลือกตัวอยางมาสาขาละ 15 คน และกลุมเขตการ

ปกครองท่ีมีธนาคารออมสิน 2 สาขา เลือกตัวอยางมาสาขาละ 11 คน ยกเวน เขตพระโขนง/เขต

ประเวศ/เขตบางเขน ซ่ึงมี 2 สาขา เลือกตัวอยางมาสาขา 10 คน ไดจํานวนขนาดตัวอยางลูกคา

ธนาคารออมสิน ดังตารางที่ 3.2 นั่นคือขนาดตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินที่ใชในการสํารวจ 

มีท้ังหมด 400 คน และในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินตามลักษณะชวง

อายุ และ การใช MyMo Application ดังนี้ 

1. เจเนอเรชั่นวายตอนตน มีอายุ 17-23 ป ท่ีใชบริการ MyMo Application  

2. เจเนอเรชั่นวายตอนตน มีอายุ 17-23 ป ท่ีไมใชบริการ MyMo Application  

3. เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีอายุ 24-34 ป ท่ีใชบริการ MyMo Application 

4. เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีอายุ 24-34 ป ท่ีไมใชบริการ MyMo Application  

ข้ันตอนท่ี 3 การเลือกตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling)  

การไดลูกคาธนาคารออมสินเปนตัวอยาง ตองทําการสอบถามลูกคาของธนาคารออมสิน 

ผูท่ีมีอายุระหวาง 17-34 ป มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 

และใหลูกคาตัวอยางท่ีไดกระจายตามลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคาร ไดแก เพศ อายุ รายได 

ระดับการศึกษาสูงสุด พฤติกรรมการใช หรือ ไมใชบริการ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้ งนี้  ไดแก  แบบสอบถาม 

(Questionaire) โดยผูวิจัยจะทําแบบสอบถามซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปด 

(Open-ended Question) คือ เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และ 

แบบสอบถามชนิดปลายปด (Closed-ended Question) คือ เปนลักษณะคําถามท่ีเฉพาะเจาะจง 

โดยแบงคําถามเปน 8 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสิน กลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับทัศนคติมีท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 



97 

 

 

สวนท่ี 6 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 7 คําถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย 

สวนท่ี 8 คําถามปลายเปด (Open-ended Question) เก่ียวกับขอเสนอแนะตอการใช 

MyMo Application 

 

3.4 การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 

 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด มีเกณฑการใหคะแนนโดยแบงกลุม ดังนี้ 

1. เพศ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1. เพศชาย กลุมท่ี 2. เพศหญิง 

2. อายุ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 อายุ 17-23 ป กลุมท่ี 2 อายุ 24-34 ป  

3. รายไดสวนตัวตอเดือน แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ไมเกิน 5,000 บาท  

กลุมท่ี 2 20,001-30,000 บาท กลุมท่ี 3 5,001-10,000 บาท กลุมท่ี 4 10,001-20,000 บาท และ

กลุมท่ี 5 มากกวา 30,000 บาท 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ประถมศึกษา กลุมท่ี 2 

มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา กลุมท่ี 3 อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา กลุมท่ี 4 ปริญญาตรี 

กลุมท่ี 5 สูงกวาปริญญาตรี 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตในกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีการสราง

คําถามตามหลัก AIO Statement ประกอบดวย 3 สวน ไดแก กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interest) และความคิดเห็น (Opinion) โดยในแตละองคประกอบไดจัดกลุมคําถามตามแนวคิดและ

รูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 5 ประเภทของไรเมอร (Remier, 1995) ดังนี้  

1. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation)  

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนสังคม (Societal Orientation)  

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนความบันเทิง (Entertainment Orientation) 

4. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนบานและครอบครัว (Home and Family Orientation) 

5. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกีฬา และ กิจกรรมกลางแจง (Sport an Outdoor 

Orientation) 

สวนที่ 2.1 คําถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) ที่กระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยแบงคําถามออกเปน 5 กลุม กลุมละ 3 คําถาม รวม 15 คําถาม 
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1. ทานเขารวมกิจกรรมหรือการแสดงเก่ียวกับงานประเพณีท้ังของไทย และตางประเทศ 

เชน กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/บรอดเวย ฯลฯ 

2. ทานเลือกซ้ือสินคาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน 

3. ทานรวมทําบุญ หรือ เขารวมพิธีตางๆ เชน งานศพ งานแตงงาน งานบุญ ฯลฯ  

4. ทานเปนสมาชิกของแฟนเพจเก่ียวกับการชวยเหลือสังคม  

5. ทานเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลืออุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร ฯลฯ 

6. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ เชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ 

7. ทานมักไปดูภาพยนตรในเรื่องท่ีทานชื่นชอบ 

8. ทานใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และความสะดวกสบายผานอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ 

เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตาง ๆ  

9. ทานมักไปดูคอนเสิรต/การแสดงจากศิลปนท่ีทานชื่นชอบ 

10. ทานทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัวเสมอ เชน ดูหนัง ฟงเพลง ฯลฯ 

11. ทานรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัว 

12. ทานไปทําบุญรวมกับคนในครอบครัว 

13. ทานออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา 

14. ทานเลนกิจกรรมกลางแจงตาง ๆ เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ 

15. ทานรับชมการแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ 

สวนท่ี 2.2 คําถามเก่ียวกับความสนใจ (Interest) ความสนใจตาง ๆ ตามรูปแบบ

การดําเนินชีวิต โดยแบงคําถามออกเปน 5 กลุม กลุมละ 3 คําถาม รวม 15 คําถาม 

16. ทานสนใจเขารวมกิจกรรมหรือการแสดงเก่ียวกับงานประเพณีท้ังของไทย และ

ตางประเทศ เชน กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/บรอดเวย ฯลฯ 

17. ทานสนใจเลือกซ้ือสินคาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน 

18. ทานสนใจทําบุญ เชน งานศพ งานบุญ งานบวช ฯลฯ  

19. ทานสนใจเขาชมแฟนเพจเก่ียวกับการชวยเหลือสังคม  

20. ทานเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลืออุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร ฯลฯ 

21. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตาง  ๆเชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ 

22. ทานสนใจติดตามขาวสารศิลปน/ดารา/นักแสดงท่ีทานชื่นชอบอยูเสมอ 

23. ทานสนใจใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง และความสะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตาง ๆ เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตาง ๆ  

24. ทานสนใจติดตามภาพยนตรเขาใหมอยูเสมอ 
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25. ทานสนใจหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว 

26. ทานสนใจการหาขอมูลทองเท่ียวรวมกับคนในครอบครัว 

27. ทานสนใจการดูแลตกแตงบานรวมกับคนในครอบครัว 

28. ทานสนใจออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา 

29. ทานสนใจขาวสารกิจกรรมกลางแจง  

30. ทานสนใจรับชมการแขงขันกีฬา 

สวนที่ 2.3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ 

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยแบงคําถามออกเปน 5 กลุม กลุมละ 3 คําถาม รวม 15 คําถาม 

31. ทานคิดวาการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ 

32. ทานคิดวาสินคาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานเปนสินคาท่ีสรางรายไดใหแก

ชาวบาน หรือ คนในทองถ่ิน 

33. ทานคิดวาการรวมทําบุญ หรือ กิจกรรมทางดานศาสนา เปนเรื่องท่ีเปนประโยชน 

34. ทานคิดวาแฟนเพจใน Social Media จะทําใหการชวยเหลือสังคมแพรกระจาย

ในวงกวางมากข้ึน 

35. ทานคิดวาการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนสิ่งท่ีชวยสรางสรรคสังคมใหดีข้ึน 

36. ทานคิดวาการเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ เชน การปลูกปาชายเลน 

สรางฝาย ฯลฯ สามารถชวยใหสิ่งแวดลอมดีข้ึนได 

37. ทานคิดวาการดูคอนเสิรต/การแสดงของศิลปนท่ีทานชื่นชอบเปนการผอนคลาย

ความเครียดอยางหนึ่ง 

38. ทานคิดวาการใชอินเทอรเน็ต เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking 

ของธนาคารตาง ๆ จะชวยใหทานสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

39. ทานคิดวาการดูภาพยนตรเปนการผอนคลายความเครียดอยางหนึ่ง 

40. ทานคิดวาการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหสังคมมีการพัฒนา สังคมสงบสุข 

41. ทานคิดวาการรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัวจะชวยใหคนในครอบครัว

ผูกพันกันมากข้ึน 

42. ทานคิดวาการทําบุญ กิจกรรมทางศาสนา รวมกับคนในครอบครัวเปนสิ่งจําเปน 

43. ทานคิดวาการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจําจะทําใหสุขภาพแข็งแรง 

44. ทานคิดวาการออกกําลังกายเปนการสรางมิตรภาพใหม ๆ ได 

45. ทานคิดวาการออกกําลังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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การแบงขอคําถามแยกตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของ ไรเมอร (Remier) แบงไดเปน 5 

กลุม ดังตารางท่ี 3.3 ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, หนา 19-20 อางถึงใน ศุภสิริ สุขมนต, 2557, น. 80)  

 

ตารางท่ี 3.3 

 

แสดงการแบงขอคําถามแยกตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของ ไรเมอร (Remier) 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

องคประกอบ 

ดานกิจกรรม 
ดานความ 

สนใจ 

ดานความ 

คิดเห็น 
รวม 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ท่ีมุงเนนดานวัฒนธรรม  

ขอท่ี 1-3 ขอท่ี 16-18 ขอท่ี 31-33 9 ขอ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ท่ีมุงเนนดานสังคม 

ขอท่ี 4-6 ขอท่ี 19-21 ขอท่ี 34-36 9 ขอ 

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดาน

ความบันเทิง 

ขอท่ี 7-9 ขอท่ี 22-24 ขอท่ี 37-39 9 ขอ 

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดาน

บานและครอบครัว 

ขอท่ี 10-12 ขอท่ี 25-27 ขอท่ี 40-42 9 ขอ 

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดาน

กีฬา กิจกรรมกลางแจง และ

สุขภาพ 

ขอท่ี 12-15 ขอท่ี 28-30 ขอท่ี 43-45 9 ขอ 

รวม 15 ขอ 15 ขอ 15 ขอ 15 ขอ 

 

จากคําตอบของแบบสอบถามนั้น รูปแบบการดําเนินชีวิตจะเปนอยางไร พิจารณาจาก

องคประกอบท้ัง 3 ดาน คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 

(Opinions) หากผูตอบแบบสอบถามไดคะแนนรวมขององคประกอบในแตละรูปแบบ ซ่ึงมี 9 ขอ หาก

ผูตอบแบบสอบถามไดคะแนนรวมท้ัง 9 ขอมากกวา 30 คะแนน จะถือวาผูตอบแบบสอบถามมี

รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบนั้น แตหากผูตอบแบบสอบถามไดคะแนนรวมในองคประกอบในแตละ

รูปแบบการดําเนินชีวิตมากกวา 30 คะแนน มากกวา 1 รูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะพิจารณาจาก

รูปแบบท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดเปนรูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น แตหากผูตอบแบบสอบถามใหคะแนน

รวมองคประกอบ 9 ขอ ในแตละรูปแบบการดําเนินชีวิตไมถึง 30 คะแนน ผูวิจัยจะจัดกลุมใหมเปน

รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบท่ี 6 (ศุภสิริ สุขมนต, 2557, น. 80) 
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องคประกอบดานกิจกรรม 

ทําเปนประจํา 5 คะแนน 

ทําบอยๆ 4 คะแนน 

ทําเปนครั้งคราว 3 คะแนน 

นานๆ ครั้ง 2 คะแนน 

ไมเคยทํา 1 คะแนน 

องคประกอบดานความสนใจ 

สนใจอยางยิ่ง 5 คะแนน 

สนใจ 4 คะแนน 

เฉยๆ 3 คะแนน 

ไมสนใจ 2 คะแนน 

ไมสนใจอยางยิ่ง 1 คะแนน 

องคประกอบดานความคิดเห็น 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 

เห็นดวย 4 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน 

ไมเห็นดวย 2 คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 

การพิจารณาระดับคะแนนของรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือหาคาเฉลี่ยและแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับคะแนนสูงสุด = 5 

ระดับคะแนนสูงสุด = 1 

พิสัยของคะแนนเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

 = 5 – 1  

 = 4 

อัตราภาคชั้น = พิสัย/จํานวนชั้น 

 = 4/5 

 = 0.8 

เม่ือพิจารณาคาฉลี่ยท่ีไดจากการคํานวณ มีเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยูในระดับสูงมาก 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยูในระดับสูง 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยูในระดับต่ํา 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยูในระดับต่ํามาก 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสารในกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีดังตอไปนี้ 

สวนที่ 3.1 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารทั่วไปในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

มีดังตอไปนี้ 

1. ทานเปดรับชม/ฟง ขาวสารประเภทใดเปนประจํา 

2. สื่อท่ีทานใชในการเปดรับขาวสารบอยท่ีสุด 

3. ทานเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อใดมากท่ีสุด และมีความถ่ี โดยเฉลี่ยก่ีครั้งตอสัปดาห 

4. ในกรณีท่ีทานเปดรับขาวสารท่ัวไปจากสื่อออนไลน เครื่องมือ/อุปกรณใด ท่ีทานใชใน

การเปดรับขาวสารเปนประจํา 

5. ชวงเวลาท่ีทานเปดรับขาวสารโดยท่ัวไปบอยท่ีสุด 

สวนที่ 3.2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารที่มีตอ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีดังตอไปนี้ 

1. ทานเปดรับขาวสารของ MyMo Application จากสื่อใดบาง 

2. ทานเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application จากสื่อใดบอยท่ีสุด และโดยเฉลี่ย

ก่ีครั้งตอสัปดาห 

3. ชวงเวลาในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ท่ีทานเปดเปนประจํา  

4. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีทานใชในการเปดรับขาวสารเปนประจํา 

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย มี

ดังตอไปนี้ 

1. MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได 

2. MyMo Application ไมสามารถโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือได 

3. MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได 

4. MyMo Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น 

5. MyMo Application ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได 

6. MyMo Application สามารถใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารได 
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7. MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนผาน Application Push Notification 

ได 

8. MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป 

9. MyMo Application สามารถใหบริการผาน อินเทอรเน็ต เทานั้น 

10. สามารถติดตอ MyMo Call Center ไดท่ีเบอร 1134  

11. MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได 

12. MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน  

13. MyMo Application เปนการใหบริการทางการเงินผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ 

หรือ แท็บเล็ต 

14. MyMo Application มีกิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” 

เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง 

การวัดคาตัวแปรความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายจากคําถาม

จํานวน 14 ขอ ในลักษณะคําถามแบบถูกผิด ถาผูตอบแบบสอบถามตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิด

หรือไมแนใจจะได 0 คะแนน โดยคะแนนต่ําสุดท่ีจะเปนไปไดคือ 0 และคะแนนสูงสุดท่ีจะเปนไปได 

คือ 14 คะแนน สามารถตรวจคําตอบไดดังตารางท่ี 3.4  
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ตารางท่ี 3.4 

 

 แสดงคําตอบท่ีถูกตองเพ่ือวัดความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของลูกคาธนาคารออมสิน  

ขอความ ใช ไมใช 

1 MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได   

2 MyMo Application ไมสามารถโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือได 

ท่ีถูกตอง : ใหบริการดานการโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือได 

  

3 MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชี

สินเชื่อได 

  

4 MyMo Application สามารถใหบริการดานการโอนไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น 

ท่ีถูกตอง : ใหบริการดานการโอนเงินภายในธนาคาร และ ตางธนาคารได 

  

5 MyMo Application ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได 

ท่ีถูกตอง : จายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได 

  

6 MyMo Application สามารถใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารได   

7 MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนผาน Application Push 

Notification ได 

  

8 MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป 

ท่ีถูกตอง : เรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 5 ปได 

  

9 MyMo Application สามารถใหบริการผาน อินเทอรเน็ต เทานั้น   

10 สามารถติดตอ MyMo Call Center ไดท่ีเบอร 1134  

ท่ีถูกตอง : ติดตอ MyMo Call Center ไดท่ีเบอร 1143 

  

11 MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได   

12 MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน  

ท่ีถูกตอง : เสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน 10 บาท 

  

13 MyMo Application เปนการใหบริการทางการเงินผานคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต 

ท่ีถูกตอง : MyMo Application เปนการใหบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ

หรือแท็บเล็ตเทานั้น 

  

14 MyMo Application มีกิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” 

เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง 
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ผลรวมของคะแนนของกลุมตัวอยาง นํามาแปรความหมายความรูท่ีมีตอ Application 

MyMo ดังนี้ 

คะแนนระหวาง 0-5  คะแนน หมายถึง  มีความรูนอย 

คะแนนระหวาง 6-10  คะแนน หมายถึง  มีความรูปานกลาง 

คะแนนระหวาง 11-14 คะแนน หมายถึง  มีความรูมาก 

สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

1. ทานใช/ไมใช MyMo Application 

2. ทานใช MyMo Application โดยเฉลี่ยก่ีครั้งตอสัปดาห 

3. ทานใช MyMo Application เพ่ือวัตถุประสงคอะไร 

สวนท่ี 6 คําถามเก่ียวกับทัศนคติมีท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 6.1 ทัศนคติดานผลิตภัณฑตอ MyMo Application 

1. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีของ MyMo Application  

2. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานขอมูลเงินฝากของ MyMo Application 

3. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงินภายในธนาคารของ MyMo Application 

4. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือของ 

MyMo Application 

5. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการการจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดของ MyMo Application 

6. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินผาน 1143 MyMo Call 

Center 

7. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา 

8. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารของ 

MyMo Application 

9. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการแจงเตือนผาน Application Push Notification 

ของ MyMo Application 

10. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 5 ป ของ 

MyMo Application 

11. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการผานอินเทอรเน็ตของ MyMo Application  

12. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการตรวจเช็คสลากออมสินของ MyMo Application 

13. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานสลากออมสินของ MyMo Application 

14. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานบัญชีสินเชื่อของ MyMo Application 
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15. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงินตางธนาคารของ MyMo Application 

สวนท่ี 6.2 ทัศนคติดานราคาตอ MyMo Application 

16. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับ

บริการของ MyMo Application 

17. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับเวลาท่ีใช

ในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา 

18. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับความ

ปลอดภัยในการใช MyMo Application 

สวนท่ี 6.3 ทัศนคติดานชองทางการใหบริการ MyMo Application 

19. ทานรูสึกพอใจในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง MyMo Application 

20. ทานรูสึกพอใจในความสะดวกสบายในการดาวนโหลด Application เพ่ือใชบริการ 

MyMo Application  

21. ทานรูสึกพอใจในการใชบริการผาน MyMo Application เพราะเปนการประหยัด  

เวลากวาไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

สวนท่ี 6.4 ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด MyMo Application 

22. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก สื่อโทรทัศน 

23. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก สื่อวิทยุ  

24. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก เว็บไซตของธนาคารออมสิน  

25. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก โบชัวรของธนาคารออมสิน  

26. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก ปายโฆษณาหนาธนาคารออมสินสาขา  

27. ทานรูสึกชอบกิจกรรม และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน 

กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุน

เดินทางพรอมกันท้ังแกง ฯลฯ 
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การวัดทัศนคติ ระดับอารมณ ความรูสึกท่ีมีตอ MyMo Application ในระดับตางๆ 

แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน 

เห็นดวย 4 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน 

ไมเห็นดวย 2 คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณ โดยหาคาเฉลี่ยจากการใชประโยชนแตละดานตามเกณฑ

การกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  = 5-1 = 0.8 

  จํานวนชวง       5 

ชวงของคาเฉลี่ยท่ีไดมีดังนี้  

คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.81 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย 

คาเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 

คาเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยท่ีไดจากการคํานวณแลว สามารถแปลความหมายไดดังนี้ 

คาเฉลี่ยคะแนน 3.41-5.00 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก 

คาเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ทัศนคติปานกลาง 

คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-2.60 หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ 

สวนท่ี 7 คําถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวาย 

1. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต 

2. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา

ในการทําธุรกรรมทางการเงิน  
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3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร 

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา 

และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารการวัดคาตัวแปรแนวโนม

พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ในระดับตางๆ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความตั้งใจ  คะแนน 

ตั้งใจอยางยิ่ง 5 คะแนน 

ตั้งใจ 4 คะแนน 

ตั้งใจปานกลาง 3 คะแนน 

ตั้งใจนอย 2 คะแนน 

ไมตั้งใจ 1 คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาคํานวณ โดยหาคาเฉลี่ยจากการใชประโยชนแตละดาน

ตามเกณฑการกําหนดชวงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  = 5-1 = 0.8 

  จํานวนชวง      5 

ชวงของคาเฉลี่ยท่ีไดมีดังนี้  

คาเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.81 หมายถึง ไมตั้งใจ 

คาเฉลี่ยคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ตั้งใจนอย 

คาเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ตั้งใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ตั้งใจมาก 

คาเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ตั้งใจมากท่ีสุด 

สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร (r) กําหนดระดับความสัมพันธ 

ดังนี้ 

ระดับ 0.70 ข้ึนไป หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันสูงมาก 

ระดับ 0.50-0.69 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันสูง 

ระดับ 0.30-0.49 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันต่ํา 

ระดับ 0.01-0.29 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันต่ํามาก 
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หมายเหตุ : ถาหากคาความสัมพันธเปนบวก หมายถึงตัวแปรท้ังสองตัวแปรมีคา

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตหากคาความสัมพันธเปนลบ หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขามกัน 

สวนท่ี 8 ขอเสนอแนะเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการใช 

MyMo Application 

เปนแบบสํารวจปลายเปด จํานวน 1 ขอ เก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับ Application 

MyMo ผูวิจัยนําขอมูลมาจัดกลุม รวมท้ังสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ 

 

3.5 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนํา

แบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

และ อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ตลอดจน

ความครบถวนถูกตองในเนื้อหาและตัวแปรท่ีตองการศึกษา  

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีทดสอบความ

เท่ียงตรง จํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบกอนใชจริง (Pre-Test) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา 

(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

มีสูตร ดังนี้ 

 
 

 

เม่ือ   =  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันไดของแบบสอบถาม 

   =  จํานวนขอคําถาม 

 = ความแปรปรวนของคําถามแตละขอ 

 = ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางท้ังหมด หรือกําลังสอง

ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
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โดยแบบสอบถามท่ีนําไปทดสอบกอนใชจริง โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2548, น. 161) 

กลาววา ผลการทดสอบตองมีคาสัมประสิทธิ์ความนาเชื่อถือไดจํานวนมากกวาหรือเทากับ 0.7 จึงถือ

วาแบบสอบถามนั้นมีความเชื่อม่ัน เพราะฉะนั้นหากทดสอบแลวไดนอยกวา 0.7 จะทําการแกไข

แบบสอบถาม แลวทําการทดสอบแบบสอบถามท่ีแกไขกับกลุมตัวอยางซํ้าใหมจนกวาคาสัมประสิทธิ์

ความนาเชื่อถือไดจะมากกวาหรือเทากับ 0.7 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นในคําถามสวนที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมกลุม 

เจเนอเรชั่นวาย มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .896 

- รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .831 

- รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .857 

- รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .919 

ผลการทดสอบความเชื่อ ม่ันในคําถามสวนท่ี 6 ทัศนคติโดยรวมท่ีมีตอ MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .997 

- ทัศนคติดานผลิตภัณฑ มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .998 

- ทัศนคติดานราคา มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .995 

- ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .990 

- ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .997 

ผลการทดสอบความเชื่อม่ันในคําถามสวนท่ี 7 แนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีคาสัมประสิทธิ์ Alpha เทากับ .963 

จากการทําการทดสอบความเชื่อม่ัน พบวา ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 

สวนท่ี 6 และ สวนท่ี 7 มีคาความเชื่อม่ันไมนอยกวา .7 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อม่ัน ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงใชแบบสอบสอบถามนี้ในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 

 

3.6 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวของในการศึกษา ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
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ตัวแปร คือ 

- การเปดรับขาวสาร ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

- ความรู ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร คือ  

- การเปดรับขาวสาร ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

- ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร คือ  

- ความรู ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

- ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

ตัวแปร คือ  

- ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

- พฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเนชั่นวาย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

ตัวแปร คือ  

- ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีตอ MyMo Application 

- แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
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3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

เม่ือผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึงทําการ

ลงรหัสและระมวลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาทางสถิติตาง ๆ และอธิบายผลการวิจัย 

โดยผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 

คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

รายไดสวนตัวตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  

และใชการแจกแจงความถ่ีคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใชและ แนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานตัวแปร ในการทดสอบ

สมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธของ 2 ตัวแปร ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช t-test ทดสอบ 

 

ตารางท่ี 3.5 

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo 

Application มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

มีความสัมพันธกับความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตน  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับ

ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 
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ตารางท่ี 3.5 

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับ

ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลาย มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไมมี

ความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจ

เนอเรชั่นวายตอนปลาย 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo 

Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ท่ีใช MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application 
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ตารางท่ี 3.5 

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application 

มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตนท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

Ho : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช 

MyMo Application มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.1 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

 

 

  

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 



117 

 

 

ตารางท่ี 3.5  

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.2 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช 

MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

การใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.1 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 
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ตารางท่ี 3.5  

 

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.2 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quanitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชแบบ 

สอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูล โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอก

ขอมูลดวยตนเอง (Self-Administration) ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนําเสนอ แบงออกเปน 7 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย ไดแก เพศ 

อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด 

สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 4 ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 6 ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 7 แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 8 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ผลการวิจัย 

 

สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย ประกอบดวย เพศ 

อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน และ ระดับการศึกษาสูงสุด ตามตารางท่ี 4.1-4.4 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1-4.4 

 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

15 

243 

 

39.2 

60.8 

รวม 400 100.0 

อายุ 

17-23 ป 

24-34 ป 

 

103 

297 

 

25.8 

74.2 

รวม 400 100.0 

รายไดสวนตัวตอเดือน 

ไมเกิน 5,000 บาท 

5,001-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

มากกวา 30,000 บาท 

 

22 

43 

170 

114 

51 

 

 5.5 

10.8 

42.4 

28.5 

12.8 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา 

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

6 

54 

27 

222 

91 

 

1.5 

13.4 

6.8 

55.5 

22.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1-4.4 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 

39.2 และเปนเพศหญิง จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 
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กลุมตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 17-23 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และ

ชวงอายุระหวาง 24-34 ป จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 74.2 

กลุมตัวอยางมีชวงรายไดสวนตัวตอเดือน ระหวาง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 

170 คน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา คือ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท 

จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และชวงรายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท นอยท่ีสุด 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 

รองลงมา คือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 และระดับประถมศึกษา 

นอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 

สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ มตัวอยาง ประกอบดวย กิจกรรม ความสนใจ และ

ความคิดเห็น ตอประเด็นตาง ๆ ตามตารางท่ี 4.5-4.12 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

กิจกรรม 

ระดับความถี ่

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความถี่) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทํา

เปน

ประ 

จํา 

ทํา

บอยๆ 

ทํา

เปน

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

1. ทานเขารวมกิจกรรมหรือ

การแสดงเก่ียวกับงาน

ประเพณีท้ังของไทย และ

ตางประเทศ เชน กิจกรรมการ

แขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง 

การแสดงละครเวที/บรอดเวย 

ฯลฯ 

5 

(4.9) 

23 

(22.3) 

48 

(46.6) 

19 

(18.4) 

8 

(7.8) 

103 

(100.0) 

2.98 

(ปาน

กลาง) 

0.960 

2. ทานเลือกซื้อสินคาทองถ่ิน

หรือภูมิปญญาชาวบาน 
8 

(7.8) 

24 

(23.3) 

42 

(40.8) 

26 

(25.2) 

3 

(2.9) 

103 

(100.0) 

3.08 

(ปาน

กลาง) 

0.957 
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ตารางท่ี 4.5 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

กิจกรรม 

ระดับความถี ่

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความถี่) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทํา

เปน

ประ 

จํา 

ทํา

บอยๆ 

ทํา

เปน

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

3. ทานรวมทําบุญ หรือเขา

รวมพิธีตาง ๆ เชน งานศพ  

งานแตงงาน งานบุญ ฯลฯ  

16 

(15.5) 

29 

(28.2) 

41 

(39.8) 

16 

(15.5) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.42 

(สูง) 
0.965 

4. ทานเปนสมาชิกของแฟน

เพจเก่ียวกับการชวยเหลือ

สังคม  

9 

(8.7) 

23 

(22.3) 

29 

(28.2) 

28 

(27.2) 

14 

(13.6) 

103 

(100.0) 

2.85 

(ปาน

กลาง) 

1.175 

5. ทานเขารวมกิจกรรม

ชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือ

อุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร 

ฯลฯ 

12 

(11.7) 

23 

(22.3) 

27 

(26.2) 

24 

(23.3) 

17 

(16.5) 

103 

(100.0) 

2.89 

(ปาน

กลาง) 

1.260 

6. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย 

ฯลฯ 

8 

(7.8) 

27 

(26.2) 

38 

(36.9) 

19 

(18.4) 

11 

(10.7) 

103 

(100.0) 

3.02 

(ปาน

กลาง) 

1.093 

7. ทานมักไปดูภาพยนตรใน

เรื่องท่ีทานช่ืนชอบ 

28 

(27.2) 

40 

(28.8) 

17 

(16.5) 

17 

(16.5) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.75 

(สูง) 
1.064 

8. ทานใชอินเทอรเน็ตเพ่ือ

ความบันเทิง และความ

สะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตาง ๆ  

23 

(22.3) 

39 

(37.9) 

25 

(24.3) 

9 

(8.7) 

7 

(6.8) 

103 

(100.0) 

3.60 

(สูง) 
1.132 
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ตารางท่ี 4.5 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

กิจกรรม 

ระดับความถี ่

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความถี่) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทํา

เปน

ประ 

จํา 

ทํา

บอยๆ 

ทํา

เปน

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

9. ทานมักไปดูคอนเสิรต 

/การแสดงจากศลิปนท่ีทาน

ช่ืนชอบ 

15 

(14.5) 

32 

(31.1) 

32 

(31.1) 

13 

(12.6) 

11 

(10.7) 

103 

(100.0) 

3.26 

(ปาน

กลาง) 

1.180 

10. ทานทํากิจกรรมรวมกับ

คนในครอบครัวเสมอ เชน  

ดูหนัง ฟงเพลง ฯลฯ 

22 

(21.3) 

40 

(38.8) 

29 

(28.2) 

11 

(10.7) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.69 

(สูง) 
0.960 

11. ทานรับประทานอาหาร

รวมกับคนในครอบครัว 

38 

(36.9) 

39 

(37.9) 

19 

(18.4) 

7 

(6.8) 
- 

103 

(100.0) 

4.05 

(สูง) 
0.912 

12. ทานไปทําบุญรวมกับคน

ในครอบครัว 

39 

(37.9) 

32 

(31.1) 

26 

(25.2) 

6 

(5.8) 
- 

103 

(100.0) 

4.01 

(สูง) 
0.934 

13. ทานออกกําลังกาย หรือ

เลนกีฬาเปนประจาํ 

27 

(26.2) 

33 

(32.0) 

29 

(28.2) 

14 

(13.6) 
- 

103 

(100.0) 

3.71 

(สูง) 
1.006 

14. ทานเลนกิจกรรม

กลางแจงตางๆ เชน ฟุตบอล 

บาสเกตบอล ฯลฯ 

22 

(21.4) 

30 

(29.1) 

29 

(26.2) 

17 

(16.5) 

7 

(6.8) 

103 

(100.0) 

3.42 

(สูง) 
1.192 

15. ทานรับชมการแขงขันกีฬา

ตางๆ เชน เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ 

24 

(23.2) 

36 

(35.0) 

27 

(26.2) 

11 

(10.7) 

5 

(4.9) 

103 

(100.0) 

3.61 

(สูง) 
1.105 

รวม 
3.42 

(สูง) 
0.617 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.42 หมายถึง กลุมตัวอยาง มีการทํากิจกรรมตางๆ ในระดับสูง 

โดยกลุมตัวอยางมีการรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัว มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.05 ถือวา

มีการทํากิจกรรมในระดับสูง รองลงมา คือ ไปทําบุญรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.01 ถือวา
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มีการทํากิจกรรมในระดับสูง และเปนสมาชิกของแฟนเพจเก่ียวกับการชวยเหลือสังคม นอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 2.85 ถือวามีการทํากิจกรรมในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.6 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

สนใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สนใจ 

อยาง 

ย่ิง 

สนใจ เฉยๆ 
ไม

สนใจ 

ไม

สนใจ

อยาง

ย่ิง 

16. ทานสนใจเขารวม

กิจกรรมหรือการแสดง

เก่ียวกับงานประเพณีท้ังของ

ไทย และตางประเทศ เชน 

กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรม

ลอยกระทง การแสดงละคร

เวที/บรอดเวย ฯลฯ 

9 

(8.7) 

53 

(21.5) 

38 

(36.9) 

2 

(1.9) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.65 

(สูง) 
0.710 

17. ทานสนใจเลือกซื้อสินคา

ทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน 

12 

(11.6) 

53 

(51.5) 

35 

(34.0) 

2 

(1.9) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.71 

(สูง) 
0.736 

18. ทานสนใจทําบุญ เชน  

งานศพ งานบุญ งานบวช ฯลฯ  

19 

(18.4) 

50 

(48.5) 

25 

(24.3) 

8 

(7.8) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.76 

(สูง) 
0.880 

19. ทานสนใจเขาชมแฟนเพจ

เก่ียวกับการชวยเหลือสังคม  

13 

(12.6) 

53 

(51.6) 

33 

(32.0) 

2 

(1.9) 

2 

(1.9) 

103 

(100.0) 

3.71 

(สูง) 
0.788 

20. ทานเขารวมกิจกรรม

ชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือ

อุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร ฯลฯ 

12 

(11.7) 

59 

(57.3) 

26 

(25.2) 

4 

(3.9) 

2 

(1.9) 

103 

(100.0) 

3.73 

(สูง) 
0.795 

21. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย 

ฯลฯ 

16 

(15.5) 

57 

(55.4) 

26 

(25.2) 

3 

(2.9) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.82 

(สูง) 
0.764 
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ตารางท่ี 4.6 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

สนใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สนใจ 

อยาง 

ย่ิง 

สนใจ เฉยๆ 
ไม

สนใจ 

ไม

สนใจ

อยาง

ย่ิง 

22. ทานสนใจตดิตามขาวสาร

ศิลปน/ดารา/นักแสดง 

ท่ีทานช่ืนชอบอยูเสมอ 

17 

(16.5) 

50 

(48.5) 

24 

(23.3) 

12 

(11.7) 
- 

103 

(100.0) 

3.70 

(สูง) 
0.884 

23. ทานสนใจใชอินเทอรเน็ต

เพ่ือความบันเทิง และความ

สะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตางๆ  

22 

(21.4) 

56 

(54.4) 

19 

(18.4) 

6 

(5.8) 

- 103 

(100.0) 

3.91 

(สูง) 

0.793 

24. ทานสนใจตดิตาม

ภาพยนตรเขาใหมอยูเสมอ 

28 

(27.3) 

50 

(48.5) 

19 

(18.4) 

6 

(5.8) 

- 103 

(100.0) 

3.97 

(สูง) 

0.834 

25. ทานสนใจหากิจกรรม

รวมกับคนในครอบครัว 

33 

(32.0) 

56 

(54.4) 

14 

(13.6) 
- - 

103 

(100.0) 

4.18 

(สูง) 
0.653 

26. ทานสนใจการหาขอมูล

ทองเท่ียวรวมกับคนในครอบครัว 

33 

(32.0) 

56 

(54.4) 

13 

(12.6) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.17 

(สูง) 
0.678 

27. ทานสนใจการดูแลตกแตง

บานรวมกับคนในครอบครัว 

33 

(32.0) 

49 

(47.6) 

20 

(19.4) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.11 

(สูง) 
0.740 

28. ทานสนใจออกกําลังกาย

หรือเลนกีฬาเปนประจํา 

33 

(32.0) 

49 

(47.6) 

17 

(16.5) 

4 

(3.9) 
- 

103 

(100.0) 

4.08 

(สูง) 
0.801 

29. ทานสนใจขาวสาร

กิจกรรมกลางแจง  

14 

(13.5) 

60 

(58.3) 

25 

(24.3) 

3 

(2.9) 

1 

(1.0) 

103 

(100.0) 

3.81 

(สูง) 
0.742 

30. ทานสนใจรับชมการ

แขงขันกีฬา 

19 

(18.4) 

63 

(61.2) 

17 

(16.5) 

4 

(3.9) 
- 

103 

(100.0) 

3.94 

(สูง) 
0.712 

รวม 
3.88 

(สูง) 
0.457 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.88 หมายถึง กลุมตัวอยางมีการใหความสนใจกับประเด็นตาง ๆ 

ในระดับสูง โดยกลุมตัวอยางสนใจหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.18 ถือวา

มีความสนใจในระดับสูง รองลงมา คือ สนใจการหาขอมูลทองเท่ียวรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 

4.17 ถือวามีความสนใจในระดับสูง และสนใจเขารวมกิจกรรมหรือการแสดงเก่ียวกับงานประเพณีท้ัง

ของไทย และตางประเทศ เชน กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/

บรอดเวย ฯลฯ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.65 ถือวามีความสนใจในระดับสูง 

 

ตารางท่ี 4.7 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน  

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

31. ทานคิดวาการสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีไทยเปน

เรื่องท่ีมีความสําคญั 

25 

(24.2) 

56 

(54.4) 

22 

(21.4) 
- - 

103 

(100.0) 

4.03 

(สูง) 
0.678 

32. ทานคิดวาสินคาทองถ่ิน

หรือภูมิปญญาชาวบานเปน

สินคาท่ีสรางรายไดใหแก

ชาวบาน หรือ คนในทองถ่ิน 

26 

(25.3) 

57 

(55.3) 

20 

(19.4) 
- - 

103 

(100.0) 

4.06 

(สูง) 
0.669 

33. ทานคิดวาการรวมทําบุญ 

หรือ กิจกรรมทางดานศาสนา 

เปนเรื่องท่ีเปนประโยชน 

26 

(25.2) 

52 

(50.5) 

24 

(23.3) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.00 

(สูง) 
0.728 

34. ทานคิดวาแฟนเพจใน 

Social Media จะทําใหการ

ชวยเหลือสังคมแพรกระจาย

ในวงกวางมากข้ึน 

27 

(26.2) 

52 

(50.5) 

22 

(21.4) 

2 

(1.9) 
- 

103 

(100.0) 

4.01 

(สูง) 
0.747 
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ตารางท่ี 4.7 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

35. ทานคิดวาการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันเปนสิ่งท่ีชวย

สรางสรรคสังคมใหดีข้ึน 

37 

(35.9) 

47 

(45.6) 

17 

(16.6) 

2 

(1.9) 
- 

103 

(100.0) 

4.16 

(สูง) 
0.764 

36. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย 

ฯลฯ สามารถชวยให

สิ่งแวดลอมดีข้ึนได 

32 

(31.1) 

50 

(48.5) 

21 

(20.4) 
- - 

103 

(100.0) 

4.11 

(สูง) 
0.713 

37. ทานคิดวาการดู

คอนเสิรต/การแสดงของ

ศิลปนท่ีทานช่ืนชอบเปนการ

ผอนคลายความเครียดอยางหน่ึง 

27 

(26.2) 

49 

(47.6) 

24 

(23.3) 

3 

(2.9) 
- 

103 

(100.0) 

3.97 

(สูง) 
0.785 

38. ทานคิดวาการใช

อินเทอรเน็ต เชน โอนเงิน

ชําระคาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตางๆ 

จะชวยใหทานสะดวกสบาย

ยิ่งข้ึน 

31 

(30.1) 

58 

(56.3) 

14 

(13.6) 
- - 

103 

(100.0) 

4.17 

(สูง) 
0.643 

41. ทานคิดวาการรับประทาน

อาหารรวมกับคนในครอบครัว

จะชวยใหคนในครอบครัว

ผูกพันกันมากข้ึน 

51 

(49.5) 

38 

(36.9) 

13 

(12.6) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.35 

(สูงมาก) 
0.737 
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ตารางท่ี 4.7 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

42. ทานคิดวาการทําบุญ 

กิจกรรมทางศาสนา รวมกับ

คนในครอบครัวเปนสิ่งจําเปน 

41 

(39.8) 

45 

(43.7) 

17 

(16.5) 
- - 

103 

(100.0) 

4.23 

(สูงมาก) 
0.717 

43. ทานคิดวาการออกกําลัง

กายหรือเลนกีฬาเปนประจํา

จะทําใหสุขภาพแข็งแรง 

43 

(41.8) 

40 

(38.8) 

19 

(18.4) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.21 

(สูงมาก) 
0.775 

44. ทานคิดวาการออกกําลังกาย

เปนการสรางมติรภาพใหมๆ  ได 

43 

(41.7) 

44 

(42.7) 

15 

(14.6) 

1 

(1.0) 
- 

103 

(100.0) 

4.25 

(สูงมาก) 
0.737 

45. ทานคิดวาการออกกําลัง

เปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

48 

(46.6) 

42 

(40.8) 

13 

(12.6) 

- - 103 

(100.0) 

4.34 

(สูงมาก) 

0.694 

รวม 
4.14 

(สูง) 
0.464 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 4.14 หมายถึง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ใน

ระดับสูง โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัวจะชวยใหคน

ในครอบครัวผูกพันกันมากข้ึน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.35 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก รองลงมา 

คือ การออกกําลังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.34 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง

มาก และความคิดเห็นวา การดูคอนเสิรต/การแสดงของศิลปนท่ีทานชื่นชอบเปนการผอนคลาย

ความเครียดอยางหนึ่ง นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.97 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.8 

 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน จําแนกตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 

รูปแบบการดําเนินชีวิต จํานวน (คน) รอยละ 

ดานวัฒนธรรม 

ดานสังคม 

ดานบันเทิง 

ดานครอบครัว 

ดานกีฬา กิจกรรมกลางแจง และสุขภาพ 

4 

5 

15 

50 

29 

3.9 

4.9 

14.6 

48.5 

28.2 

รวม 103 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ี

มุงเนนดานครอบครัว มากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมา คือ รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตท่ีมุงเนนดานกีฬา กิจกรรมกลางแจง และสุขภาพ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 28.2 และ

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดานวัฒนธรรม นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.9 

 

ตารางท่ี 4.9 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

กิจกรรม 

ระดับความถี ่

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความถี่) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทํา

เปน

ประ 

จํา 

ทํา

บอยๆ 

ทํา

เปน

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

1. ทานเขารวมกิจกรรมหรือ

การแสดงเก่ียวกับงาน

ประเพณีท้ังของไทย และ

ตางประเทศ เชน กิจกรรมการ

แขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง 

การแสดงละครเวที/บรอดเวย 

ฯลฯ 

27 

(9.1) 

63 

(21.2) 

103 

(34.7) 

69 

(23.2) 

35 

(11.8) 

297 

(100.0) 

2.93 

(ปาน

กลาง) 

1.131 
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ตารางท่ี 4.9 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

กิจกรรม 

ระดับความถี ่

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความถี่) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทํา

เปน

ประ 

จํา 

ทํา 

บอยๆ 

ทํา

เปน

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย 

ทํา 

2. ทานเลือกซื้อสินคาทองถ่ิน

หรือภูมิปญญาชาวบาน 
21 

(7.1) 

78 

(26.3) 

134 

(45.1) 

61 

(20.5) 

3 

(1.0) 

297 

(100.0) 

3.18 

(ปาน

กลาง) 

0.873 

3. ทานรวมทําบุญ หรือเขา

รวมพิธีตางๆ เชน งานศพ  

งานแตงงาน งานบุญ ฯลฯ  

53 

(17.8) 

109 

(36.7) 

106 

(35.7) 

29 

(9.8) 
- 

297 

(100.0) 

3.63 

(สูง) 
0.888 

4. ทานเปนสมาชิกของแฟน

เพจเก่ียวกับการชวยเหลือ

สังคม  

20 

(6.7) 

75 

(25.3) 

91 

(30.6) 

60 

(20.2) 

51 

(17.2) 

297 

(100.0) 

2.84 

(ปาน

กลาง) 

1.179 

5. ทานเขารวมกิจกรรม

ชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือ

อุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร ฯลฯ 

23 

(7.7) 

58 

(19.6) 

109 

(36.7) 

80 

(26.9) 

27 

(9.1) 

297 

(100.0) 

2.90 

(ปาน

กลาง) 

1.064 

6. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ 

17 

(5.7) 

37 

(12.5) 

103 

(34.7) 

79 

(26.6) 

61 

(20.5) 

297 

(100.0) 

2.56 

(ต่ํา) 
1.120 

7. ทานมักไปดูภาพยนตรใน

เรื่องท่ีทานช่ืนชอบ 

52 

(17.5) 

101 

(34.0) 

77 

(25.9) 

56 

(18.9) 

11 

(3.7) 

297 

(100.0) 

3.43 

(สูง) 
1.095 

8. ทานใชอินเทอรเน็ตเพ่ือ

ความบันเทิง และความ

สะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตางๆ  

133 

(44.8) 

97 

(32.7) 

55 

(18.5) 

11 

(3.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.18 

(สูง) 
0.884 

รวม 
3.30 

(ปานกลาง) 
0.613 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบ

การดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.30 หมายถึง กลุมตัวอยาง มีการทํากิจกรรมตางๆ ในระดับ

ปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และความสะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตางๆ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.18 ถือวามีการทํากิจกรรมในระดับสูง รองลงมา คือ รับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัว 

มีคาเฉลี่ย 4.09 ถือวามีการทํากิจกรรมในระดับสูง และเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ 

เชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.56 ถือวามีการทํากิจกรรมในระดับต่ํา 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย  

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

สนใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สนใจ 

อยาง 

ย่ิง 

สนใจ เฉยๆ 
ไม

สนใจ 

ไม

สนใจ

อยาง

ย่ิง 

16. ทานสนใจเขารวม

กิจกรรมหรอืการแสดง

เก่ียวกับงานประเพณีท้ังของ

ไทย และตางประเทศ เชน 

กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรม

ลอยกระทง การแสดงละคร

เวที/บรอดเวย ฯลฯ 

28 

(9.4) 

153 

(51.5) 

97 

(32.7) 

12 

(4.0) 

7 

(2.4) 

297 

(100.0) 

3.62 

(สูง) 
0.806 

17. ทานสนใจเลือกซื้อสินคา

ทองถ่ินหรือภูมิปญญา

ชาวบาน 

37 

(12.5) 

179 

(60.3) 

77 

(25.9) 

3 

(1.0) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

3.84 

(สูง) 
0.655 

18. ทานสนใจทําบุญ เชน 

งานศพ งานบุญ งานบวช ฯลฯ  

39 

(13.1) 

166 

(55.9) 

85 

(28.6) 

7 

(2.4) 
- 

297 

(100.0) 

3.80 

(สูง) 
0.687 

19. ทานสนใจเขาชมแฟนเพจ

เก่ียวกับการชวยเหลือสังคม  

21 

(7.1) 

147 

(49.5) 

115 

(38.7) 

13 

(4.4) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

3.59 

(สูง) 
0.702 
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ตารางท่ี 4.10 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

สนใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สนใจ 

อยาง 

ย่ิง 

สนใจ เฉยๆ 
ไม

สนใจ 

ไม

สนใจ

อยาง

ย่ิง 

20. ทานเขารวมกิจกรรม

ชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือ

อุทกภัย สึนามิ ผูปวยยากไร 

ฯลฯ 

29 

(9.8) 

192 

(64.6) 

67 

(22.6) 

8 

(2.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

3.81 

(สูง) 

0.653 

21. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย 

ฯลฯ 

31 

(10.4) 

169 

(56.9) 

84 

(28.3) 

10 

(3.4) 

3 

(1.0) 

297 

(100.0) 

3.72 

(สูง) 

0.734 

22. ทานสนใจตดิตามขาวสาร

ศิลปน/ดารา/นักแสดง 

ท่ีทานช่ืนชอบอยูเสมอ 

36 

(12.2) 

123 

(41.4) 

111 

(37.4) 

23 

(7.7) 

4 

(1.3) 

297 

(100.0) 

3.55 

(สูง) 

0.853 

23. ทานสนใจใชอินเทอรเน็ต

เพ่ือความบันเทิง และความ

สะดวกสบายผานอุปกรณ

ดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตางๆ  

99 

(33.3) 

146 

(49.2) 

49 

(16.5) 

2 

(0.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.14 

(สูง) 

0.732 

24. ทานสนใจตดิตาม

ภาพยนตรเขาใหมอยูเสมอ 

67 

(22.6) 

144 

(48.5) 

67 

(22.6 

18 

(6.0) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

3.87 

(สูง) 
0.842 

25. ทานสนใจหากิจกรรม

รวมกับคนในครอบครัว 

88 

(29.6) 

177 

(59.6) 

29 

(9.8) 

2 

(0.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.18 

(สูง) 
0.650 

26. ทานสนใจการหาขอมูล

ทองเท่ียวรวมกับคนใน

ครอบครัว 

93 

(31.3) 

170 

(57.3) 

31 

(10.4) 

2 

(0.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.19 

(สูง) 
0.665 
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ตารางท่ี 4.10 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

สนใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สนใจ 

อยาง 

ย่ิง 

สนใจ เฉยๆ 
ไม

สนใจ 

ไม

สนใจ

อยาง

ย่ิง 

27. ทานสนใจการดูแลตกแตง

บานรวมกับคนในครอบครัว 

88 

(29.7) 

166 

(55.9) 

38 

(12.8) 

4 

(1.3) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.13 

(สูง) 
0.702 

28. ทานสนใจออกกําลังกาย

หรือเลนกีฬาเปนประจํา 

64 

(21.6) 

158 

(53.2) 

60 

(20.2) 

14 

(4.7) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

3.91 

(สูง) 
0.794 

29. ทานสนใจขาวสาร

กิจกรรมกลางแจง  

24 

(8.1) 

130 

(43.8) 

115 

(38.7) 

22 

(7.4) 

6 

(2.0) 

297 

(100.0) 

3.48 

(สูง) 
0.826 

30. ทานสนใจรับชมการ

แขงขันกีฬา 

41 

(13.8) 

137 

(46.1) 

100 

(33.7) 

17 

(5.7) 

2 

(0.7) 

297 

(100.0) 

3.67 

(สูง) 
0.810 

รวม 
3.83 

(สูง) 
0.427 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบ

การดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.83 หมายถึง กลุมตัวอยางมีการใหความสนใจกับ

ประเด็นตางๆ ในระดับสูง โดยกลุมตัวอยางสนใจการหาขอมูลทองเที่ยวรวมกับคนในครอบครัว 

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.19 ถือวามีความสนใจในระดับสูง รองลงมา คือ สนใจหากิจกรรมรวมกับคนใน

ครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.18 ถือวามีความสนใจในระดับสูง และสนใจขาวสารกิจกรรมกลางแจง 

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.48 ถือวามีความสนใจในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.11 

   

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

31. ทานคิดวาการสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีไทยเปน

เรื่องท่ีมีความสําคญั 

97 

(32.6) 

168 

(56.6) 

32 

(10.8) 
- - 

297 

(100.0) 

4.22 

(สูงมาก) 
0.623 

32. ทานคิดวาสินคาทองถ่ิน

หรือภูมิปญญาชาวบานเปน

สินคาท่ีสรางรายไดใหแก

ชาวบาน หรือ คนในทองถ่ิน 

105 

(35.4) 

170 

(57.2) 

21 

(7.1) 

1 

(0.3) 
- 

297 

(100.0) 

4.28 

(สูงมาก) 
0.602 

33. ทานคิดวาการรวมทําบุญ 

หรือ กิจกรรมทางดานศาสนา 

เปนเรื่องท่ีเปนประโยชน 

102 

(34.4) 

156 

(52.5) 

38 

(12.8) 

1 

(0.3) 
- 

297 

(100.0) 

4.21 

(สูงมาก) 
0.665 

34. ทานคิดวาแฟนเพจใน 

Social Media จะทําใหการ

ชวยเหลือสังคมแพรกระจาย

ในวงกวางมากข้ึน 

107 

(36.0) 

133 

(44.8) 

56 

(18.9) 

1 

(0.3) 
- 

297 

(100.0) 

4.16 

(สูง) 
0.733 

35. ทานคิดวาการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันเปนสิ่งท่ีชวย

สรางสรรคสังคมใหดีข้ึน 

126 

(42.4) 

141 

(47.5) 

30 

(10.1) 
- - 

297 

(100.0) 

4.32 

(สูงมาก) 
0.650 

36. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย 

ฯลฯ สามารถชวยให

สิ่งแวดลอมดีข้ึนได 

111 

(37.3) 

149 

(50.2) 

32 

(10.8) 

5 

(1.7) 
- 

297 

(100.0) 

4.23 

(สูงมาก) 
0.705 
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ตารางท่ี 4.11 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

37. ทานคิดวาการดู

คอนเสิรต/การแสดงของ

ศิลปนท่ีทานช่ืนชอบเปนการ

ผอนคลายความเครียดอยางหน่ึง 

67 

(22.6) 

158 

(53.2) 

68 

(22.9) 

4 

(1.3) 
- 

297 

(100.0) 

3.97 

(สูง) 
0.714 

38. ทานคิดวาการใช

อินเทอรเน็ต เชน โอนเงิน

ชําระคาสินคาผาน Mobile 

Banking ของธนาคารตางๆ 

จะชวยใหทานสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

143 

(48.2) 

123 

(41.4) 

30 

(10.1) 

1 

(0.3) 
- 

297 

(100.0) 

4.37 

(สูงมาก) 
0.691 

39. ทานคิดวาการดู

ภาพยนตรเปนการผอนคลาย

ความเครยีดอยางหน่ึง 

104 

(35.0) 

141 

(47.5) 

51 

(17.2) 

1 

(0.3) 
- 

297 

(100.0) 

4.17 

(สูง) 
0.712 

40. ทานคิดวาการทํากิจกรรม

รวมกัน ทําใหสังคมมีการ

พัฒนา สังคมสงบสุข 

107 

(36.0) 

152 

(51.2) 

33 

(11.1) 

5 

(1.7) 
- 

297 

(100.0) 

4.22 

(สูงมาก) 
0.703 

41. ทานคิดวาการรับประทาน

อาหารรวมกับคนในครอบครัว

จะชวยใหคนในครอบครัว

ผูกพันกันมากข้ึน 

156 

(52.6) 

116 

(39.1) 

23 

(7.7) 

1 

(0.3) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.43 

(สูงมาก) 
0.680 

42. ทานคิดวาการทําบุญ 

กิจกรรมทางศาสนา รวมกับ

คนในครอบครัวเปนสิ่งจําเปน 

142 

(47.8) 

119 

(40.1) 

33 

(11.1) 

3 

(1.0) 
- 

297 

(100.0) 

4.35 

(สูงมาก) 
0.715 
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ตารางท่ี 4.11 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

คิดเห็น) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

เห็น 

ดวย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

43. ทานคิดวาการออกกําลัง

กายหรือเลนกีฬาเปนประจํา

จะทําใหสุขภาพแข็งแรง 

136 

(45.7) 

127 

(42.8) 

32 

(10.8) 

2 

(0.7) 
- 

297 

(100.0) 

4.34 

(สูงมาก) 
0.693 

44. ทานคิดวาการออกกําลัง

กายเปนการสรางมติรภาพ

ใหมๆ ได 

105 

(35.3) 

144 

(48.5) 

43 

(14.5) 

5 

(1.7) 
- 

297 

(100.0) 

4.18 

(สูง) 
0.733 

45. ทานคิดวาการออกกําลัง

เปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

128 

(43.2) 

139 

(46.8) 

28 

(9.4) 

1 

(0.3) 

1 

(0.3) 

297 

(100.0) 

4.32 

(สูงมาก) 
0.684 

รวม 
4.25 

(สูงมาก) 
0.480 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบ

การดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 4.25 หมายถึง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประเด็น

ตางๆ ในระดับสูง โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัวจะ

ชวยใหคนในครอบครัวผูกพันกันมากข้ึน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.43 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก 

รองลงมา คือ การใชอินเทอรเน็ต เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคาร

ตางๆ จะชวยใหทานสะดวกสบายยิ่งข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.37 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก และ

ความคิดเห็นวา การดูคอนเสิรต/การแสดงของศิลปนท่ีทานชื่นชอบเปนการผอนคลายความเครียด

อยางหนึ่ง นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.97 ถือวามีความคิดเห็นในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.12 

 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จําแนกตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 

รูปแบบการดําเนินชีวิต จํานวน (คน) รอยละ 

ดานวัฒนธรรม 

ดานสังคม 

ดานบันเทิง 

ดานครอบครัว 

ดานกีฬา กิจกรรมกลางแจง และสุขภาพ 

37 

13 

44 

160 

43 

12.5 

4.4 

14.8 

53.8 

14.5 

รวม 297 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตท่ีมุงเนนดานครอบครัว มากท่ีสุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา คือ รูปแบบ

การดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดานบันเทิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ท่ีมุงเนนดานสังคม นอยท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.4 

สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการศึกษาการเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย ประกอบดวยตารางท่ี 4.13 – 4.25 

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.13 

 

แสดงจํานวนและรอยละของประเภทขาวสารท่ัวไปท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายเปดรับ 

ประเภทขาวสาร 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

การเมือง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม 

กีฬา 

บันเทิง 

ทองเท่ียว 

35 

47 

63 

56 

17.4 

23.4 

31.3 

27.9 

144 

120 

208 

190 

21.8 

18.1 

31.4 

28.7 

รวม 201 100 662 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสาร

ท่ัวไป ประเภทขาวบันเทิง มากท่ีสุด จํานวน 63 คําตอบ คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมา คือ ขาว

ทองเท่ียว จํานวน 56 คําตอบ คิดเปนรอยละ 27.9 และขาวการเมือง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม นอยท่ีสุด 

จํานวน 35 คําตอบ คิดเปนรอยละ 17.4 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป ประเภทขาวบันเทิง 

มากท่ีสุด จํานวน 208 คําตอบ คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมา คือ ขาวทองเท่ียว จํานวน 190 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 28.7 และกีฬา นอยท่ีสุด จํานวน 120 คําตอบ คิดเปนรอยละ 18.1 

 

ตารางท่ี 4.14 

 

แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสื่อท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายเปดรับขาวสารท่ัวไปบอยท่ีสุด 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

วิทยุ 

โทรทัศน 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 

ออนไลน 

21 

67 

22 

17 

80 

10.2 

32.4 

10.6 

8.2 

38.6 

61 

206 

70 

47 

226 

10.0 

33.8 

11.5 

7.7 

37.0 

รวม 207 100 610 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสาร

ท่ัวไป จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 80 คําตอบ คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน 

จํานวน 67 คําตอบ คิดเปนรอยละ 32.4 และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 17 คําตอบ คิดเปนรอยละ 8.2 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน 

มากท่ีสุด จํานวน 226 คําตอบ คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน จํานวน 206 คําตอบ 

คิดเปนรอยละ 33.8 และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 47 คําตอบ คิดเปนรอยละ 7.7 
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ตารางท่ี 4.15 

 

แสดงจํานวนและรอยละการเปดรับขาวสารท่ัวไปของกลุมเจเนอเรชั่นวาย จําแนกตามประเภทสื่อ 

ส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

วิทยุ 

โทรทัศน 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 

ออนไลน 

1 

19 

1 

1 

81 

1.0 

18.4 

1.0 

1.0 

78.6 

4 

61 

5 

6 

221 

1.3 

20.5 

1.7 

2.0 

74.5 

รวม 103 100 297 100 

 

จากตารางท่ี 4.15 กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จาก

สื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 78.6 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน จํานวน 19 คน 

คิดเปนรอยละ 18.4 และสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน เทากัน 

คิดเปนรอยละ 1.0 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน 

มากท่ีสุด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน จํานวน 61 คน คิดเปน

รอยละ 20.5 และวิทยุ นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.16 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับขาวสารทั่วไปของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

21-25 ครั้ง 

26-30 ครั้ง 

17 

43 

7 

5 

2 

7 

21.0 

53.1 

8.6 

6.2 

2.5 

8.6 

รวม 81 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 10.36 หรือ 10 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.772 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางที่ 4.16 พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนมีการเปดรับขาวสารทั่วไป 

จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) โดยเฉลี่ย 10.36 หรือ 10 ครั้ง/สัปดาห คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7.772 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการเปดรับขาวสาร ความถ่ี 6-10 ครั้ง/สัปดาห มากท่ีสุด จํานวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมา คือ ความถ่ี 1-5 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21.0 

และความถ่ี 21-25 ครั้ง/สัปดาห นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
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ตารางท่ี 4.17 

 

แสดงจํานวน รอยละ คา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับขาวสารทั่วไป

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

21-25 ครั้ง 

26-30 ครั้ง 

มากกวา 30 ครั้ง 

32 

132 

11 

26 

7 

9 

4 

14.4 

59.7 

5.0 

11.8 

3.2 

4.1 

1.8 

รวม 221 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 10.81 หรือ 11 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.918 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีการเปดรับขาวสารทั่วไป 

จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) โดยเฉลี่ย 10.81 หรือ 11 ครั้ง/สัปดาห คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7.918 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการเปดรับขาวสาร ความถ่ี 6-10 ครั้ง/สัปดาห มากท่ีสุด จํานวน 132 คน 

คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 1-5 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.4 

และมากกวา30 ครั้ง/สัปดาห นอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
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ตารางท่ี 4.18 

 

แสดงจํานวนและรอยละของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายใชเปดรับขาวสารท่ัวไป 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

สมารทโฟน 

คอมพิวเตอรโนตบุค 

แท็บเล็ต 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

79 

42 

20 

12 

51.6 

27.5 

13.1 

7.8 

218 

64 

55 

27 

59.9 

17.6 

15.1 

7.4 

รวม 153 100 364 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสาร

ท่ัวไป จากสมารทโฟน มากท่ีสุด จํานวน 79 คําตอบ คิดเปนรอยละ 51.6 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร

โนตบุค จํานวน 42 คําตอบ คิดเปนรอยละ 27.5 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ นอยท่ีสุด จํานวน 12 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 7.8 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสมารทโฟน มาก

ท่ีสุด จํานวน 218 คําตอบ คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมา คือ คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 64 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 17.6 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ นอยท่ีสุด จํานวน 27 คําตอบ คิดเปนรอยละ 7.4 
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ตารางท่ี 4.19 

 

แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายใชเปดรับขาวสารท่ัวไป 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวาย 

ตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) 

ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) 

ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) 

ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด  

(24.01-06.00 น.) 

35 

43 

75 

12 

21.2 

26.1 

45.5 

7.3 

91 

82 

241 

22 

20.9 

18.8 

55.3 

5.0 

รวม 165 100 436 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีชวงเวลาการเปดรับ

ขาวสารท่ัวไป หัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด จํานวน 75 คําตอบ คิดเปนรอยละ 45.5 

รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จํานวน 43 คําตอบ คิดเปนรอยละ 26.1 และชวง

หลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด จํานวน 12 คําตอบ คิดเปนรอยละ 7.3 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีชวงเวลาการเปดรับขาวสารท่ัวไป หัวคํ่าถึง

เที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด จํานวน 241 คําตอบ คิดเปนรอยละ 55.3 รองลงมา คือ 

ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) จํานวน 91 คําตอบ คิดเปนรอยละ 20.9 และชวงหลังเท่ียงคืนถึง

เชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด จํานวน 22 คําตอบ คิดเปนรอยละ 5.0 
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ตารางท่ี 4.20 

 

แสดงจํานวนและรอยละของประเภทสื่อท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

วิทยุ 

โทรทัศน 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 

ออนไลน 

19 

41 

16 

13 

85 

10.9 

23.5 

9.2 

7.5 

48.9 

50 

96 

37 

25 

249 

10.9 

21.0 

8.1 

5.5 

54.5 

รวม 174 100 457 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ 

MyMo Application จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 85 คําตอบ คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมา 

คือ สื่อโทรทัศน จํานวน 41 คําตอบ คิดเปนรอยละ 23.5 และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 13 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 7.5 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ี มีตอ MyMo 

Application จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 249 คําตอบ คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ 

สื่อโทรทัศน จํานวน 96 คําตอบ คิดเปนรอยละ 21.0 และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 25 คําตอบ 

คิดเปนรอยละ 5.5 
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ตารางท่ี 4.21 

 

แสดงจํานวนและรอยละการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

จําแนกตามประเภทสื่อ 

ส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

วิทยุ 

โทรทัศน 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 

ออนไลน 

7 

15 

4 

2 

75 

6.8 

14.6 

3.9 

1.9 

72.8 

13 

33 

8 

6 

237 

4.4 

11.1 

2.7 

2.0 

79.8 

รวม 103 100 297 100 

 

จากตารางท่ี 4.21 กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ 

MyMo Application จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา คือ 

สื่อโทรทัศน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14.6 และสื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 1.9 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ี มีตอ MyMo 

Application จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 79.8 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และ นิตยสาร นอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
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ตารางท่ี 4.22 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

47 

25 

1 

2 

62.7 

33.3 

1.3 

2.7 

รวม 75 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 5.43 หรือ 5 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.677 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ 

MyMo Application จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) โดยเฉลี่ย 5.43 หรือ 5 ครั้ง/สัปดาห 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.677 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการเปดรับขาวสาร ความถ่ี 1-5 ครั้ง/สัปดาห มากท่ีสุด 

จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 6-10 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 25 คน คิดเปน

รอยละ 33.3 และความถ่ี 11-15 ครั้ง/สัปดาห นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.23 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

21-25 ครั้ง 

มากกวา 25 ครั้ง 

121 

99 

8 

5 

1 

3 

51.1 

41.8 

3.4 

2.1 

0.4 

1.3 

รวม 237 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 6.46 หรือ 6 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.823 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ 

MyMo Application จากสื่อท่ีเปดรับมากท่ีสุด (สื่อออนไลน) โดยเฉลี่ย 6.46 หรือ 6 ครั้ง/สัปดาห 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.823 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการเปดรับขาวสาร ความถี่ 1-5 ครั้ง/สัปดาห 

มากท่ีสุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมา คือ ความถี่ 6-10 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 

99 คน คิดเปนรอยละ 41.8 และ 21-25 ครั้ง/สัปดาห นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 
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ตารางท่ี 4.24 

 

แสดงจํานวนและรอยละของชวงเวลาท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายใชเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวาย 

ตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) 

ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) 

ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) 

ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด  

(24.01-06.00 น.) 

34 

49 

61 

12 

21.8 

31.4 

39.1 

7.7 

75 

115 

192 

18 

18.8 

28.8 

48.0 

4.4 

รวม 156 100 400 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีชวงเวลาการเปดรับ

ขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application หัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด จํานวน 61 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จํานวน 49 คําตอบ 

คิดเปนรอยละ 31.4 และชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด จํานวน 12 คําตอบ 

คิดเปนรอยละ 7.7 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีชวงเวลาการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application หัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด จํานวน 192 คําตอบ คิดเปนรอยละ 

48.0 รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จํานวน 115 คําตอบ คิดเปนรอยละ 28.8 และ

ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด จํานวน 18 คําตอบ คิดเปนรอยละ 4.4 
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ตารางท่ี 4.25 

 

แสดงจํานวนและรอยละของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายใชเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo 

Application 

ประเภทส่ือ 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

สมารทโฟน 

คอมพิวเตอรโนตบุค 

แท็บเล็ต 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

90 

33 

19 

17 

56.6 

20.8 

11.9 

10.7 

268 

54 

65 

22 

65.5 

13.2 

15.9 

5.4 

รวม 159 100 409 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการเปดรับขาวสารท่ีมี

ตอ MyMo Application จากสมารทโฟน มากท่ีสุด จํานวน 90 คําตอบ คิดเปนรอยละ 56.6 

รองลงมา คือ คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 33 คําตอบ คิดเปนรอยละ 20.8 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

นอยท่ีสุด จํานวน 17 คําตอบ คิดเปนรอยละ 10.7 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารท่ี มีตอ MyMo 

Application จากสมารทโฟน มากท่ีสุด จํานวน 268 คําตอบ คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมา คือ 

แท็บเล็ต จํานวน 65 คําตอบ คิดเปนรอยละ 15.9 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ นอยท่ีสุด จํานวน 22 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 5.4 
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สวนท่ี 4 ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย 

ผลการศึกษาความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย 

ประกอบดวยตารางท่ี 4.26 – 4.31 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.26 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคําตอบความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนตน 

คําถาม 
ผูท่ีตอบถูก ผูท่ีตอบผิด รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 MyMo Application สามารถใหบริการใน

การตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได 
96 93.2 7 6.8 103 100 

2* MyMo Application ไมสามารถโอนเงินผาน

หมายเลขโทรศัพทมือถือได 
42 40.8 61 59.2 103 100 

3 MyMo Application สามารถใหบริการดาน

ขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเช่ือได 
83 80.6 20 19.4 103 100 

4* MyMo Application สามารถใหบริการดาน

การโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทาน้ัน 
30 29.1 73 70.9 103 100 

5* MyMo Application ไมสามารถจายบิลและ

เติมเงินดวยบารโคดได 
28 27.2 75 72.8 103 100 

6 MyMo Application สามารถใหบริการ

ตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารได 
70 68.0 33 32.0 103 100 

7 MyMo Application สามารถใหบริการแจง

เตือนผาน Application Push Notification ได 
67 65.0 36 35.0 103 100 

8* MyMo Application สามารถใหบริการการ

เรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป 
28 27.2 75 72.8 103 100 

9 MyMo Application สามารถใหบริการผาน 

อินเทอรเน็ต เทาน้ัน 
70 68.0 33 32.0 103 100 

10* สามารถติดตอ MyMo Call Center ไดท่ี

เบอร 1134  
43 41.7 60 58.3 103 100 

11 MyMo Application สามารถใหบริการแจง

เตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได 
86 83.5 17 16.5 103 100 

* เปนประเด็นท่ีผิด 



151 

 

 

ตารางท่ี 4.26 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคําตอบความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนตน (ตอ) 

คําถาม 
ผูท่ีตอบถูก ผูท่ีตอบผิด รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12* MyMo Application ไมเสยีคาธรรมเนียม

บริการรายเดือน  
29 28.2 74 71.8 103 100 

13* MyMo Application เปนการใหบริการทาง

การเงินผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือ

แท็บเล็ต 

65 63.1 38 36.9 103 100 

14 MyMo Application มีกิจกรรม “Check-

in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือ

ชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธ์ิลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง 

74 71.8 29 28.2 103 100 

* เปนประเด็นท่ีผิด 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูท่ีมีตอ MyMo Application ท่ีถูกตอง

ในประเด็น “MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได” มากท่ีสุด 

จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 93.2 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application สามารถใหบริการ

แจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได” จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 83.5 

กลุมตัวอยางมีความรูท่ีมีตอ MyMo Application ท่ีไมถูกตองในประเด็น “MyMo 

Application ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได” และประเด็น “MyMo Application 

สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป” มากท่ีสุด จํานวน 75 คน เทากัน 

คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน” 

จํานวน 74 คิดเปนรอยละ 71.8 
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ตารางท่ี 4.27 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคะแนนความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนตน 

คะแนนความรู (คะแนน) จํานวน (คน) รอยละ 

0 

2 

2 

2 

1.9 

1.9 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

1 

4 

5 

13 

26 

17 

7 

8 

7 

6 

5 

1.0 

3.9 

4.9 

12.6 

25.2 

16.5 

6.8 

7.8 

6.8 

5.8 

4.9 

รวม 103 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 7.88 คะแนน หรือ 8 คะแนน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.874 คะแนน 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

โดยเฉลี่ยเทากับ 7.88 คะแนน หรือ 8 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.874 คะแนน 

โดยกลุมตัวอยางได 7 คะแนน มากท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมา คือ 8 คะแนน 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และนอยท่ีสุด 3 คะแนน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
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ตารางท่ี 4.28 

 

แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนตน 

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ 

มีความรูนอย (0-5 คะแนน) 

มีความปานกลาง (6-10 คะแนน) 

มีความรูมาก (11-14 คะแนน) 

14 

71 

18 

13.6 

68.9 

17.5 

รวม 103 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

ระดับความรูปานกลาง มากท่ีสุด จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 68.9 รองลงมา คือ มีความรูมาก 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และมีความรูนอย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.29 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคําตอบความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย 

คําถาม 
ผูท่ีตอบถูก ผูท่ีตอบผิด รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 MyMo Application สามารถใหบริการใน

การตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได 
292 98.3 5 1.7 297 100 

*2 MyMo Application ไมสามารถโอนเงินผาน

หมายเลขโทรศัพทมือถือได 
63 21.2 234 78.8 297 100 

3 MyMo Application สามารถใหบริการดาน

ขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเช่ือได 
275 92.6 22 7.4 297 100 

*4 MyMo Application สามารถใหบริการดาน

การโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทาน้ัน 
47 15.8 250 84.2 297 100 

*5 MyMo Application ไมสามารถจายบิลและ

เติมเงินดวยบารโคดได 
75 25.3 222 74.7 297 100 

6 MyMo Application สามารถใหบริการ

ตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารได 
190 64.0 107 36.0 297 100 



154 

 

 

ตารางท่ี 4.29 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคําตอบความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

คําถาม 
ผูท่ีตอบถูก ผูท่ีตอบผิด รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7 MyMo Application สามารถใหบริการแจง

เตือนผาน Application Push Notification ได 
222 74.7 75 25.3 297 100 

*8 MyMo Application สามารถใหบริการการ

เรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป 
58 19.5 239 80.5 297 100 

9 MyMo Application สามารถใหบริการผาน 

อินเทอรเน็ต เทาน้ัน 
195 65.7 102 34.3 297 100 

*10 สามารถติดตอ MyMo Call Center ไดท่ี

เบอร 1134  
100 33.7 197 66.3 297 100 

11 MyMo Application สามารถใหบริการแจง

เตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได 
260 87.5 37 12.5 297 100 

*12 MyMo Application ไมเสยีคาธรรมเนียม

บริการรายเดือน  
52 17.5 245 82.5 297 100 

*13 MyMo Application เปนการใหบริการ

ทางการเงินผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ 

หรือแท็บเลต็ 

175 58.9 122 41.1 297 100 

14 MyMo Application มีกิจกรรม “Check-

in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือ

ชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธ์ิลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง 

245 82.5 52 17.5 297 100 

* เปนประเด็นท่ีผิด 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูท่ีมีตอ MyMo Application ท่ีถูกตอง

ในประเด็น “MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได” มากท่ีสุด 

จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application สามารถใหบริการ

ดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได” จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 92.6 
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กลุมตัวอยางมีความรูท่ีมีตอ MyMo Application ท่ีไมถูกตองในประเด็น “MyMo 

Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น” มากท่ีสุด จํานวน 

250 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application ไมเสีย

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน” จํานวน 245 คิดเปนรอยละ 82.5 

 

ตารางท่ี 4.30 

 

แสดงจํานวนและรอยละของคะแนนความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

คะแนนความรู (คะแนน) จํานวน (คน) รอยละ 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

3 

1 

2 

9 

20 

52 

59 

72 

45 

14 

3 

3 

6 

8 

1.0 

0.3 

0.7 

3.0 

6.7 

17.5 

19.9 

24.2 

15.2 

4.7 

1.0 

1.0 

2.0 

2.7 

รวม 297 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 7.57 คะแนน หรือ 8 คะแนน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.197 คะแนน 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

โดยเฉลี่ยเทากับ 7.57 คะแนน หรือ 8 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.197 คะแนน 

โดยกลุมตัวอยางได 8 คะแนน มากท่ีสุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.2 รองลงมา คือ 7 คะแนน 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และนอยท่ีสุด 2 คะแนน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
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ตารางท่ี 4.31 

 

แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูที่มีตอ MyMo Application ของกลุมเจอเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย 

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ 

มีความรูนอย (0-5 คะแนน) 

มีความปานกลาง (6-10 คะแนน) 

มีความรูมาก (11-14 คะแนน) 

35 

242 

20 

11.8 

81.5 

6.7 

รวม 297 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

ระดับความรูปานกลาง มากท่ีสุด จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 81.5 รองลงมา คือ มีความรูนอย 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และมีความรูมาก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

 

ตารางท่ี 4.32 

 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการใช MyMo Application 

พฤติกรรม 

การใช 

เจเนอเรช่ันวาย เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ใช 

ไมใช 

331 

69 

82.8 

17.3 

70 

33 

68.0 

32.0 

261 

36 

87.9 

12.1 

รวม 400 100.0 103 100.0 297 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวาย มีพฤติกรรมการใชงาน MyMo 

Application จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 และไมใชงาน MyMo Application จํานวน 69 คน 

คิดเปนรอยละ 17.3 โดยแบงออกเปน  
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กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการใชงาน MyMo Application จํานวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 68.0 และไมใชงาน MyMo Application จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 32.0 

กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการใชงาน MyMo Application จํานวน 261 คน 

คิดเปนรอยละ 87.9 และไมใชงาน MyMo Application จาํนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.1 

 

ตารางท่ี 4.33 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชงาน MyMo Application 

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

47 

19 

2 

2 

67.1 

27.1 

2.9 

2.9 

รวม 70 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 5.19 หรือ 5 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.576 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชงาน MyMo Application โดยเฉลี่ย 

5.19 หรือ 5 ครั้ง/สัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.576 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการใชงาน MyMo 

Application ความถ่ี 1-5 ครั้ง/สัปดาห มากท่ีสุด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 67.1 รองลงมา คือ 

ความถ่ี 6-10 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 27.1 และความถ่ี 16-20 ครั้ง นอยท่ีสุด 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.9 
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ตารางท่ี 4.34 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใชงาน MyMo Application 

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 ครั้ง 

6-10 ครั้ง 

11-15 ครั้ง 

16-20 ครั้ง 

มากกวา 20 ครั้ง 

145 

91 

10 

12 

3 

55.6 

34.9 

3.8 

4.6 

1.1 

รวม 261 100.0 

คาเฉลี่ย เทากับ 6.48 หรือ 6 (ครั้ง/สัปดาห) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.929 (ครั้ง/สัปดาห) 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชงาน MyMo Application โดยเฉลี่ย 

6.48 หรือ 6 ครั้ง/สัปดาห คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.929 ครั้ง/สัปดาห โดยมีการใชงาน MyMo 

Application ความถ่ี 1-5 ครั้ง/สัปดาห มากท่ีสุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมา คือ 

ความถ่ี 6-10 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 34.9 และความถ่ี มากกวา 20 ครั้ง นอยท่ีสุด 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1 

 

ตารางท่ี 4.35 

 

แสดงจํานวนและรอยละการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย จําแนกตาม

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงค 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

1. ตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี 

2.ตรวจเช็คขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/

บัญชีสินเชื่อ 

62 

49 

19.2 

15.2 

247 

183 

20.0 

14.9 
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ตารางท่ี 4.35 

 

แสดงจํานวนและรอยละการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย จําแนกตาม

วัตถุประสงค (ตอ) 

วัตถุประสงค 

เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอน

ปลาย 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

จํานวน 

(คําตอบ)* 
รอยละ 

3. ตรวจเช็คการโอนเงินภายในธนาคาร 

และ ตางธนาคาร 

4. ทําธุรกรรมโอนเงินผานหมายเลข

โทรศัพทมือถือ 

5. จายบิลและเติมเงินดวยบารโคด 

6. ตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของ

ธนาคาร 

7. ตรวจเช็คผลจากการแจงเตือนผาน 

Application Push Notification 

8. ตรวจเช็ค Statement ยอนหลัง  

(ทํารายการไดสูงสุด 5 ป) 

9. ตรวจเช็ครางวัลสลากออมสินพิเศษ 

42 

 

44 

 

27 

28 

 

19 

 

17 

 

35 

13 

 

13.6 

 

8.4 

8.7 

 

5.9 

 

5.3 

 

10.8 

177 

 

155 

 

92 

116 

 

70 

 

71 

 

121 

14.4 

 

12.6 

 

7.5 

9.4 

 

5.7 

 

5.8 

 

9.8 

รวม 323 100 1232 100 

หมายเหตุ. *เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีวัตถุประสงคการใชงาน 

MyMo Application เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี มากท่ีสุด จํานวน 62 คําตอบ คิดเปนรอยละ 

19.2 รองลงมา คือ เพื่อตรวจเช็คขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ จํานวน 49 คําตอบ 

คิดเปนรอยละ 15.2 และตรวจเช็ค Statement ยอนหลัง (ทํารายการไดสูงสุด 5 ป นอยท่ีสุด จํานวน 

17 คําตอบ คิดเปนรอยละ 5.3 
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กลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีวัตถุประสงคการใชงาน MyMo Application 

เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี มากที่สุด จํานวน 247 คําตอบ คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมา คือ 

เพ่ือตรวจเช็คขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ จํานวน 183 คําตอบ คิดเปนรอยละ 14.9 

และตรวจเช็คผลจากการแจงเตือนผาน Application Push Notification นอยท่ีสุด จํานวน 70 

คําตอบ คิดเปนรอยละ 5.7 

สวนท่ี 6 ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

ผลการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ประกอบดวย ทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ และดานการสงเสริม

การตลาด ตามตารางท่ี 4.36 – 4.45 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.36 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

1. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการในการตรวจเช็ค

ยอดเงินในบัญชีของ MyMo 

Application  

25 

(35.7) 

39 

(55.7) 

6 

(8.6) 
- - 

70 

(100) 

4.27 

(เชิงบวก) 
0.612 

2. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานขอมูลเงินฝาก

ของ MyMo Application 

21 

(30.0) 

43 

(61.4) 

6 

(8.6) 
- - 

70 

(100) 

4.21 

(เชิงบวก) 
0.587 

3. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงิน

ภายในธนาคาร ของ MyMo 

Application 

25 

(35.7) 

37 

(52.9) 

8 

(11.4) 
- - 

70 

(100) 

4.24 

(เชิงบวก) 
0.647 
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ตารางท่ี 4.36 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

4. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงินผาน

หมายเลขโทรศัพทมือถือของ 

MyMo Application 

28 

(40.0) 

34 

(48.6) 

7 

(10.0) 

1 

(1.4) 
- 

70 

(100) 

4.27 

(เชิงบวก) 
0.700 

5. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการการจายบิลและ  

เติมเงินดวยบารโคดของ 

MyMo Application 

17 

(24.3) 

36 

(51.4) 

17 

(24.3) 
- - 

70 

(100) 

4.00 

(เชิงบวก) 
0.702 

6. ทานรูสกึพอใจในการ

ใหบริการจากพนักงานธนาคาร

ออมสินผาน 1143 MyMo 

Call Center 

15 

(21.4) 

41 

(58.6) 

14 

(20.0) 
- - 

70 

(100) 

4.01 

(เชิงบวก) 
0.648 

10. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการการเรียกดู 

Statement ยอนหลังไดสูงสุด 

5 ป ของ MyMo 

Application 

19 

(27.1) 

41 

(58.6) 

9 

(12.9) 

1 

(1.4) 
- 

70 

(100) 

4.11 

(เชิงบวก) 
0.671 

11. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการผานอินเทอรเน็ต

ของ MyMo Application 

16 

(22.9) 

45 

(64.2) 

9 

(12.9) 
- - 

70 

(100) 

4.10 

(เชิงบวก) 
0.593 

12. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการตรวจเช็คสลากออมสิน

ของ MyMo Application 

19 

(27.2) 

46 

(65.7) 

5 

(7.1) 
- - 

70 

(100) 

4.20 

(เชิงบวก) 
0.554 
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ตารางท่ี 4.36 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

13. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานสลากออมสิน

ของ MyMo Application 

22 

(31.4) 

45 

(64.3) 

3 

(4.3) 
- - 

70 

(100) 

4.27 

(เชิงบวก) 
0.536 

14. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานบัญชีสินเช่ือของ 

MyMo Application 

23 

(32.9) 

38 

(54.3) 

8 

(11.4) 

1 

(1.4) 
- 

70 

(100) 

4.19 

(เชิงบวก) 
0.687 

15. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงินตาง

ธนาคารของ MyMo 

Application 

20 

(28.6) 

41 

(58.6) 

8 

(11.4) 

1 

(1.4) 
- 

70 

(100) 

4.14 

(เชิงบวก) 
0.666 

รวม 
4.18 

(เชิงบวก) 
0.468 

 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีทัศนคติ

ตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.18 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

MyMo Application ดานผลิตภัณฑ ในประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสิน

สาขา มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในการ

ใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีของ MyMo Application รูสึกพอใจในการใหบริการดาน

การโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือของ MyMo Application และรูสึกพอใจในการใหบริการ

ดานสลากออมสินของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.27 เทากัน ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และ

ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการการจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดของ MyMo Application 

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.00 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางท่ี 4.37 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานราคา ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

16. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความเหมาะสม

กับบริการของ MyMo 

Application 

18 

(25.6) 

23 

(32.9) 

17 

(24.3) 

9 

(12.9) 

3 

(4.3) 

70 

(100) 

3.63 

(เชิงบวก) 
1.132 

17. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับ

เวลาท่ีใชในการเดินทางไป

ธนาคารออมสินสาขา 

16 

(22.9) 

31 

(44.3) 

12 

(17.1) 

8 

(11.4) 

3 

(4.3) 

70 

(100) 

3.70 

(เชิงบวก) 

1.081 

18. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับ

ความปลอดภัยในการใช 

MyMo Application 

21 

(30.0) 

24 

(34.3) 

15 

(21.4) 

7 

(10.0) 

3 

(4.3) 

70 

(100) 

3.76 

(เชิงบวก) 

1.122 

รวม 
3.70 

(เชิงบวก) 
1.057 

 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีทัศนคติ

ตอ MyMo Application ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.70 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

MyMo Application ดานราคา ในประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) 

มีความคุมคากับความปลอดภัยในการใช MyMo Application มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.76 ถือวา 

มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) 

มีความคุมคากับเวลาท่ีใชในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มีคาเฉลี่ย 3.70 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 
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และประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ 

MyMo Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.63 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 

 

ตารางท่ี 4.38 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานชองทางการใหบริการ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

19. ทานรูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายตอนลงทะเบียน

เพ่ือติดตั้ง MyMo Application 

13 

(18.6) 

40 

(57.1) 

17 

(24.3) 
- - 

70 

(100) 

3.94 

(เชิงบวก) 
0.657 

20. ทานรูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายในการดาวน

โหลด Application เพ่ือใช

บริการ MyMo Application  

17 

(24.3) 

39 

(55.7) 

14 

(20.0) 
- - 

70 

(100) 

4.04 

(เชิงบวก) 
0.669 

21 ทานรูสึกพอใจในการใช

บริการผาน MyMo 

Application เพราะเปนการ

ประหยดัเวลากวาเดินทางไป

ทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

21 

(30.0) 

40 

(57.1) 

9 

(12.9) 
- - 

70 

(100) 

4.17 

(เชิงบวก) 
0.636 

รวม 
4.05 

(เชิงบวก) 
0.552 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีทัศนคติ

ตอ MyMo Application ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติ

เชิงบวกตอ MyMo Application ดานชองทางการใหบริการ ในประเด็น รูสึกพอใจในการใชบริการ

ผาน MyMo Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.17 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในความ
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สะดวกสบายในการดาวนโหลด Application เพ่ือใชบริการ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.04 ถือวา

มีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น รูสึกพอใจในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง MyMo 

Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.94 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 

 

ตารางท่ี 4.39 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

22. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จากสื่อ

โทรทัศน 

17 

(24.3) 

35 

(50.0) 

18 

(25.7) 
- - 

70 

(100) 

3.99 

(เชิงบวก) 
0.712 

23. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จากสื่อวิทยุ  

15 

(21.4) 

36 

(51.4) 

19 

(27.2) 
- - 

70 

(100) 

3.94 

(เชิงบวก) 
0.700 

24. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก 

เว็บไซตของธนาคารออมสิน 

19 

(27.1) 

35 

(50.0) 

16 

(22.9) 
- - 

70 

(100) 

4.04 

(เชิงบวก) 
0.711 

25. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก  

โบชัวร ของธนาคารออมสิน  

16 

(22.9) 

40 

(57.1) 

14 

(20.0) 
- - 

70 

(100) 

4.03 

(เชิงบวก) 
0.659 

26. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จากปาย

โฆษณาหนาธนาคารออมสินสาขา  

13 

(18.6) 

42 

(60.0) 

13 

(18.6) 

2 

(2.8) 
- 

70 

(100) 

3.94 

(เชิงบวก) 
0.700 
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ตารางท่ี 4.39 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

27. ทานรูสึกชอบกิจกรรม 

และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม

ของ MyMo Application 

เชน กิจกรรม “Check-in 

Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใช

บริการ ไดมสีิทธ์ิลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง ฯลฯ 

18 

(25.8) 

40 

(57.1) 

12 

(17.1) 
- - 

70 

(100) 

4.09 

(เชิงบวก) 
0.654 

รวม 
4.00 

(เชิงบวก) 
0.579 

 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีทัศนคติ

ตอ MyMo Application ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.00 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติ

เชิงบวกตอ MyMo Application ดานการสงเสริมการตลาด ในประเด็น รูสึกชอบกิจกรรม และสิทธิ

พิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo 

by GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง ฯลฯ มากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.09 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application 

จาก เว็บไซตของธนาคารออมสิน มีคาเฉลี่ย 4.04 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น รูสึกชอบ

โฆษณา MyMo Application จากสื่อวิทยุ และประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

ปายโฆษณาหนาธนาคารออมสินสาขา นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.94 เทากัน ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 
 

 

 



167 

 

 

ตารางท่ี 4.40 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ประเด็นทัศนคติ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ทัศนคติ 

ดานผลิตภัณฑ 4.18 0.468 (เชิงบวก) 

ดานราคา 3.70 1.057 (เชิงบวก) 

ดานชองทางการใหบริการ 4.05 0.552 (เชิงบวก) 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.579 (เชิงบวก) 

คาเฉล่ียรวม 4.08 0.467 (เชิงบวก) 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา โดยภาพรวมทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุม

ตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีคาเฉลี่ย 4.08 ถือวา มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังนี้ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.18 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05 ถือวา

มีทัศนคติเชิงบวก และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.00 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และดานราคา 

มีคาเฉลี่ย 3.70 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.41 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

1. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการในการตรวจเช็ค

ยอดเงินในบัญชีของ MyMo 

Application  

93 

(35.6) 

152 

(58.2) 

14 

(5.4) 

1 

(0.4) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

4.28 

(เชิงบวก) 
0.617 

2. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานขอมูลเงินฝาก

ของ MyMo Application 

98 

(37.6) 

147 

(56.3) 

15 

(5.7) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.31 

(เชิงบวก) 
0.612 

3. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงิน

ภายในธนาคาร ของ MyMo 

Application 

90 

(34.5) 

147 

(56.3) 

23 

(8.8) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.25 

(เชิงบวก) 
0.623 

4. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงินผาน

หมายเลขโทรศัพทมือถือของ 

MyMo Application 

80 

(30.6) 

161 

(61.7) 

20 

(7.7) 
- - 

261 

(100.0) 

4.23 

(เชิงบวก) 
0.576 

5. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการการจายบิลและเตมิ

เงินดวยบารโคดของ MyMo 

Application 

71 

(27.2) 

133 

(51.0) 

55 

(21.0) 

1 

(0.4) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

4.04 

(เชิงบวก) 
0.730 

6. ทานรูสกึพอใจในการ

ใหบริการจากพนักงานธนาคาร

ออมสินผาน 1143 MyMo 

Call Center 

1 

(0.4) 

52 

(19.9) 

135 

(51.8) 

69 

(26.4) 

4 

(1.5) 

261 

(100.0) 

3.91 

(เชิงบวก) 
0.731 
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ตารางท่ี 4.41 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

7. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการ

จากพนักงานธนาคารออมสินสาขา 

103 

(39.4) 

137 

(52.5) 

20 

(7.7) 

1 

(0.4) 

- 261 

(100.0) 

4.31 

(เชิงบวก) 

0.626 

8. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการตรวจสอบสถานะ

บัญชีทุกบัญชีของธนาคารของ 

MyMo Application 

95 

(36.3) 

145 

(55.6) 

20 

(7.7) 

1 

(0.4) 

- 261 

(100.0) 

4.28 

(เชิงบวก) 

0.616 

9. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการแจงเตือนผาน 

Application Push 

Notification ของ MyMo 

Application 

83 

(31.8) 

154 

(59.0) 

21 

(8.0) 

2 

(0.8) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

4.21 

(เชิงบวก) 

0.649 

10. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการการเรียกดู 

Statement ยอนหลังไดสูงสุด 

5 ป ของ MyMo Application 

85 

(32.6) 

146 

(55.9) 

29 

(11.1) 

1 

(0.4) 

- 261 

(100.0) 

4.21 

(เชิงบวก) 

0.641 

11. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการผานอินเทอรเน็ต

ของ MyMo Application  

72 

(27.6) 

158 

(60.5) 

29 

(11.1) 

2 

(0.8) 

- 261 

(100.0) 

4.15 

(เชิงบวก) 

0.630 

12. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการตรวจเช็คสลากออมสิน

ของ MyMo Application 

84 

(32.2) 

152 

(58.2) 

25 

(9.6) 

- - 261 

(100.0) 

4.23 

(เชิงบวก) 

0.607 
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ตารางท่ี 4.41 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานผลิตภัณฑ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

13. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานสลากออมสิน

ของ MyMo Application 

97 

(37.1) 

143 

(54.8) 

20 

(7.7) 

1 

(0.4) 

- 261 

(100.0) 

4.29 

(เชิงบวก) 

0.618 

14. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานบัญชีสินเช่ือของ 

MyMo Application 

94 

(36.0) 

144 

(55.2) 

22 

(8.4) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.27 

(เชิงบวก) 
0.624 

15. ทานรูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานการโอนเงินตาง

ธนาคารของ MyMo 

Application 

94 

(36.0) 

147 

(56.3) 

19 

(7.3) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.28 

(เชิงบวก) 
0.609 

รวม 
4.22 

(เชิงบวก) 
0.474 

 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ทัศนคติ

ท่ีมีตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.22 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

MyMo Application ดานผลิตภัณฑ ในประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการดานขอมูลเงินฝากของ 

MyMo Application และ รูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ย 4.31 เทากัน ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการ

ดานสลากออมสินของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.29 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น 

รูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินผาน 1143 MyMo Call Center นอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 3.91 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางท่ี 4.42 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานราคา ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

16. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความเหมาะสม

กับบริการของ MyMo 

Application 

42 

(16.0) 

96 

(36.8) 

68 

(26.1) 

35 

(13.4) 

20 

(7.7) 

261 

(100.0) 

3.40 

(ปาน

กลาง) 

1.138 

17. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับ

เวลาท่ีใชในการเดินทางไป

ธนาคารออมสินสาขา 

45 

(17.3) 

111 

(42.5) 

60 

(23.0) 

29 

(11.1) 

16 

(6.1) 

261 

(100.0) 

3.54 

(เชิงบวก) 
1.090 

18. ทานรูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับ

ความปลอดภัยในการใช 

MyMo Application 

45 

(17.3) 

105 

(40.2) 

65 

(24.9) 

30 

(11.5) 

16 

(6.1) 

261 

(100.0) 

3.51 

(เชิงบวก) 
1.094 

รวม 
3.48 

(เชิงบวก) 
1.063 

 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีทัศนคติ

ท่ีตอ MyMo Application ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.48 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอ 

MyMo Application ดานราคา ในประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) 

มีความคุมคากับเวลาท่ีใชในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.54 ถือวามี

ทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความ

คุมคากับความปลอดภัยในการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.51 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และ
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ประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo 

Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.40 ถือวามีทัศนคติปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.43 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานชองทางการใหบริการ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

19. ทานรูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายตอนลงทะเบียน

เพ่ือติดตั้ง MyMo 

Application 

55 

(21.1) 

130 

(49.8) 

65 

(24.9) 

9 

(3.4) 

2 

(0.8) 

261 

(100.0) 

3.87 

(เชิงบวก) 
0.808 

20. ทานรูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายในการดาวน

โหลด Application เพ่ือใช

บริการ MyMo Application  

63 

(24.1) 

142 

(54.4) 

54 

(20.7) 

2 

(0.8) 
- 

261 

(100.0) 

4.02 

(เชิงบวก) 
0.693 

21 ทานรูสึกพอใจในการใช

บริการผาน MyMo 

Application เพราะเปนการ

ประหยดัเวลากวาเดินทางไป

ทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

87 

(33.3) 

139 

(53.3) 

34 

(13.0) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.20 

(เชิงบวก) 
0.665 

รวม 
4.03 

(เชิงบวก) 
0.623 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีทัศนคติ

ท่ีตอ MyMo Application ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.03 หมายถึง กลุมตัวอยางมี

ทัศนคติเชิงบวกตอ MyMo Application ดานชองทางการใหบริการ ในประเด็น รูสึกพอใจในการใช

บริการผาน MyMo Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคาร

ออมสิน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.20 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกพอใจในความ
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สะดวกสบายในการดาวนโหลด Application เพ่ือใชบริการ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.02 

ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น รูสึกพอใจในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง 

MyMo Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.87 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 

 

ตารางท่ี 4.44 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

22. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จากสื่อ

โทรทัศน 

47 

(18.0) 

129 

(49.4) 

77 

(29.5) 

8 

(3.1) 
- 

261 

(100.0) 

3.82 

(เชิงบวก) 
0.754 

23. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จากสื่อ

วิทยุ  

40 

(15.3) 

136 

(52.1) 

78 

(29.9) 

6 

(2.3) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

3.80 

(เชิงบวก) 
0.734 

24. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก 

เว็บไซตของธนาคารออมสิน 

48 

(18.4) 

138 

(52.9) 

66 

(25.2) 

8 

(3.1) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

3.86 

(เชิงบวก) 
0.759 

25. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก 

โบชัวร ของธนาคารออมสิน  

46 

(17.6) 

141 

(54.0) 

67 

(25.7) 

6 

(2.3) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

3.86 

(เชิงบวก) 
0.737 

26. ทานรูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก ปาย

โฆษณาหนาธนาคารออมสิน

สาขา  

49 

(18.8) 

134 

(51.3) 

71 

(27.2) 

7 

(2.7) 
- 

261 

(100.0) 

3.86 

(เชิงบวก) 
0.742 
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ตารางท่ี 4.44 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ 

ทัศนคติ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

พอใจ 

พอใจ

ปาน

กลาง 

ไม

พอใจ 

ไม

พอใจ

อยาง

ย่ิง 

27. ทานรูสึกชอบกิจกรรม 

และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม

ของ MyMo Application 

เชน กิจกรรม “Check-in 

Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใช

บริการ ไดมสีิทธ์ิลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง ฯลฯ 

56 

(21.4) 

133 

(51.0) 

63 

(24.1) 

8 

(3.1) 

1 

(0.4) 

261 

(100.0) 

3.90 

(เชิงบวก) 
0.778 

รวม 
3.85 

(เชิงบวก) 
0.667 

 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีทัศนคติตอ 

MyMo Application ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.85 หมายถึง กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิง

บวกตอ MyMo Application ดานการสงเสริมการตลาด ในประเด็น รูสึกชอบกิจกรรม และสิทธิ

พิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo 

by GSB” เพื่อชวนเพื่อนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันทั้งแกง ฯลฯ มากที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 3.90 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application 

จาก เว็บไซตของธนาคารออมสิน รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก โบชัวร ของธนาคาร

ออมสิน และรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก ปายโฆษณาหนาธนาคารออมสินสาขา 

มีคาเฉลี่ย 3.86 เทากัน ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application 

จากสื่อวิทยุ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.80 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางท่ี 4.45 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application 

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ประเด็นทัศนคติ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 

ดานผลิตภัณฑ 4.22 0.474 (เชิงบวก) 

ดานราคา 3.48 1.063 (เชิงบวก) 

ดานชองทางการใหบริการ 4.03 0.623 (เชิงบวก) 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.85 0.667 (เชิงบวก) 

คาเฉล่ียรวม 4.03 0.460 (เชิงบวก) 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา โดยภาพรวมทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุม

ตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีคาเฉลี่ย 4.03 ถือวา มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังนี้ 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.22 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.03 ถือวา

มีทัศนคติเชิงบวก และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.85 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และดาน

ราคา มีคาเฉลี่ย 3.48 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 7 แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการศึกษาเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย ตามตารางท่ี 4.46 – 4.4 

 

ตารางท่ี 4.46  

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo Application 

แนวโนมพฤติกรรม 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

ต้ังใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/ 

ในอนาคต 

18 

(25.7) 

42 

(60.0) 

10 

(14.3) 
- - 

70 

(100.0) 

4.11 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.627 

2. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application  
21 

(30.0) 

39 

(55.7) 

10 

(14.3) 
- - 

70 

(100.0) 

4.16 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.651 

3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เน่ืองจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร 

26 

(37.1) 

34 

(48.6) 

9 

(12.9) 

1 

(1.4) 
- 

70 

(100.0) 

4.21 

(ตั้งใจ

มากท่ีสุด) 

0.720 

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

เน่ืองจากชวยประหยดัเวลา 

และสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการ

เงินท่ีธนาคาร 

26 

(37.1) 

32 

(45.7) 

10 

(14.3) 

2 

(2.9) 
- 

70 

(100.0) 

4.17 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.780 

รวม 

4.16 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.627 
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จากตารางท่ี 4.46 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo 

Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.16 หมายถึง 

กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร 

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.21 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ี

จะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.17 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจ

มาก และมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.11 ถือวา

มีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 
 

ตารางท่ี 4.47 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีไมใช MyMo Application 

แนวโนมพฤติกรรม 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

ต้ังใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/

ในอนาคต 

4 

(12.1) 

12 

(36.4) 

14 

(42.4) 

1 

(3.0) 

2 

(6.1) 

33 

(100.0) 

3.45 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.971 

2. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application  
5 

(15.2) 

13 

(39.4) 

12 

(36.4) 

3 

(9.0) 
- 

33 

(100.0) 

3.61 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.864 

3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เน่ืองจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร 

8 

(24.2) 

10 

(30.3) 

12 

(36.4) 

3 

(9.1) 
- 

33 

(100.0) 

3.70 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.951 
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ตารางท่ี 4.47 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีไมใช MyMo Application (ตอ) 

แนวโนมพฤติกรรม 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

ต้ังใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

เน่ืองจากชวยประหยดัเวลา 

และสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการ

เงินท่ีธนาคาร 

5 

(15.1) 

14 

(42.4) 

9 

(27.3) 

3 

(9.1) 

2 

(6.1) 

33 

(100.0) 

3.52 

(ตั้งใจ

มาก) 

1.064 

รวม 
3.57 

(ตั้งใจมาก) 
0.891 

 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีไมใช 

MyMo Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.57 หมายถึง 

กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.70 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะ

แนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.61 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 

และมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.45 ถือวามี

แนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 
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ตารางท่ี 4.48 

  

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application 

แนวโนมพฤติกรรม 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

ต้ังใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/

ในอนาคต 

81 

(31.0) 

151 

(57.9) 

27 

(10.3) 

2 

(0.8) 
- 

261 

(100.0) 

4.19 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.640 

2. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application  
87 

(33.3) 

150 

(57.5) 

23 

(8.8) 

1 

(0.4) 
- 

261 

(100.0) 

4.24 

(ตั้งใจ

มากท่ีสุด) 

0.618 

3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เน่ืองจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร 

88 

(33.7) 

150 

(57.5) 

21 

(8.0) 

2 

(0.8) 
- 

261 

(100.0) 

4.24 

(ตั้งใจ

มากท่ีสุด) 

0.626 

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

เน่ืองจากชวยประหยดัเวลา 

และสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการ

เงินท่ีธนาคาร 

91 

(34.9) 

144 

(55.2) 

23 

(8.8) 

3 

(1.1) 
- 

261 

(100.0) 

4.24 

(ตั้งใจ

มากท่ีสุด) 

0.654 

รวม 

4.23 

(ตั้งใจ

มากท่ีสุด) 

0.585 

 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช 

MyMo Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.23 หมายถึง 

กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมากท่ีสุด โดยมีแนวโนม

ท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจาก
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สะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช 

MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีธนาคาร มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.24 เทากัน ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต มีคาเฉลี่ย 4.19 ถือวามี

แนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 

 

ตารางท่ี 4.49 

 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีไมใช MyMo Application 

แนวโนมพฤติกรรม 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

คาเฉลี่ย 

(ระดับ

ความ

ต้ังใจ) 

คา 

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/

ในอนาคต 

6 

(16.7) 

22 

(61.1) 

7 

(19.4) 

1 

(2.8) 
- 

36 

(100.0) 

3.89 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.785 

2. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application  
4 

(11.0) 

19 

(52.8) 

11 

(30.6) 

1 

(2.8) 

1 

(2.8) 

36 

(100.0) 

3.67 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.828 

3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เน่ืองจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร 

5 

(13.9) 

21 

(58.3) 

8 

(22.2) 

1 

(2.8) 

1 

(2.8) 

36 

(100.0) 

3.78 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.832 

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

เน่ืองจากชวยประหยดัเวลา 

และสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการ

เงินท่ีธนาคาร 

4 

(11.1) 

23 

(63.9) 

6 

(16.7) 

3 

(8.3) 
- 

36 

(100.0) 

3.78 

(ตั้งใจ

มาก) 

0.760 

รวม 
3.78 

(ตั้งใจมาก) 
0.670 
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จากตารางท่ี 4.49 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีไมใช 

MyMo Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.78 หมายถึง 

กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมที่จะ

ใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.89 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมใน

ระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม

ตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผู อ่ืนใช MyMo 

Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงิน

ท่ีธนาคาร มีคาเฉลี่ย 3.78 เทากัน ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก และมีแนวโนมท่ีจะ

แนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.67 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับ

ตั้งใจมาก 

สวนท่ี 8 การทดสอบสมมติฐาน 

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ มีการกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ 0.05 โดย

สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ มีท้ังหมด 5 ขอ ไดแก 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 5 ขอ เปนการทดสอบหาความสัมพันธ โดยจะแสดงผล

การทดสอบสมมติฐาน ตามลําดับ ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 1.1 ดังนี้ 

H0 : การเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตน 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตน 

 

ตารางท่ี 4.50 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

ตัวแปร ความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

การเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับ MyMo 

Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

r = 0.287 

P-value = 0.003** 

(n = 103 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   **P-value<0.01 

 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ี

เก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตน มีคาเทากับ 0.287 และคา P-value เทากับ 0.003 นอยกวาระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 สรุปไดวา 

การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ 

MyMo Application บอยครั้ง จะทําใหความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนเพ่ิมข้ึน และความสัมพันธดังกลาวมีคาต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application 

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 1.2 ดังนี้ 

H0 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจ

เนอเรชั่นวายตอนปลาย 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

 

ตารางท่ี 4.51 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ตัวแปร ความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

การเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับ MyMo 

Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

r = 0.073 

P-value = 0.211 

(n = 297 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ี

เก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจ

เนอเรชั่นวายตอนปลาย มีคาเทากับ 0.073 และคา P-value เทากับ 0.211 มากกวาระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 สรุปไดวา 

การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application 

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 2.1 ดังนี้ 

H0 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

 

ตารางท่ี 4.52 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร ทัศนคติ 

การเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับ MyMo 

Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

r = 0.005 

P-value = 0.970 

(n = 70 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ 

MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีคาเทากับ 0.005 และคา P-value เทากับ 0.970 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 สรุปไดวา การเปดรับ

ขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application 

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 2.2 ดังนี้ 

H0 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

 

ตารางท่ี 4.53 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร ทัศนคติ 

การเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวกับ MyMo 

Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

r = 0.040 

P-value = 0.524 

(n = 261 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ 

MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application มีคาเทากับ 0.040 และคา P-value เทากับ 0.524 มากกวาระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 สรุปไดวา การ

เปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลายท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย

ท่ีใช MyMo Application 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 3.1 ดังนี้ 

H0 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

 

ตารางท่ี 4.54 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร ทัศนคติ 

ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application 

r = 0.400 

P-value = 0.001** 

(n = 70 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   **P-value<0.01 

 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับ MyMo 

Application กับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีคาเทากับ 0.400 

และคา P-value เทากับ 0.001 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน

วาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 สรุปไดวา ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application 

เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีความรูเก่ียวกับ MyMo 
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Application เพ่ิมข้ึนจะทําใหทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

เปนไปในเชิงบวก และความสัมพันธดังกลาวมีคาปานกลาง 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 3.2 ดังนี้ 

H0 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

 

ตารางท่ี 4.55 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร ทัศนคติ 

ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application 

r = 0.194 

P-value = 0.002** 

(n = 261 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   **P-value<0.01 
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จากตารางท่ี 4.55 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับ MyMo 

Application กับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีคาเทากับ 

0.194 และคา P-value เทากับ 0.002 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 สรุปไดวา ความรู เ ก่ียวกับ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีความรูเก่ียวกับ MyMo 

Application เพ่ิมข้ึนจะทําใหทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

เปนไปในเชิงบวก และความสัมพันธดังกลาวมีคาต่ํา 

จากสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 พบวา ความสัมพันธระหวางความรูกับทัศนคติท่ีมีตอ 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (r=0.400) มากกวา กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (r=0.194)  

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.1 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 4.1 ดังนี้ 

H0 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 
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ตารางท่ี 4.56 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร พฤติกรรมการใช MyMo Application 

ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application 

r = -0.092 

P-value =0.450 

(n = 70 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับ MyMo 

Application กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีคาเทากับ -0.092 และคา P-value เทากับ 0.450 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 4.1 สรุปไดวา ทัศนคติ

เก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.2 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 4.2 ดังนี้ 

H0 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 
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ตารางท่ี 4.57 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร พฤติกรรมการใช MyMo Application 

ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application 

r = 0.158 

P-value = 0.010* 

(n = 261 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   *P-value<0.05 

 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับ MyMo 

Application กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application มีคาเทากับ 0.158 และคา P-value เทากับ 0.010 นอยกวาระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4.2 สรุปไดวา 

ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีทัศนคติเก่ียวกับ MyMo 

Application ในเชิงบวกจะทําใหพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application เพ่ิมข้ึน และความสัมพันธดังกลาวมีคาต่ํา 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.1 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตนท่ีใช MyMo Application 
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โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 5.1 ดังนี้ 

H0 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application ไมมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

 

ตารางท่ี 4.58 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับการใช MyMo Application กับแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช MyMo 

Application 

r = 0.737 

P-value = 0.000** 

(n = 70 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   **P-value<0.01 

 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับการใช 

MyMo Application กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application มีคาเทากับ 0.737 และคา P-value เทากับ 0.000 นอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5.1 

สรุปไดวา ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application เปนไปในเชิงบวก แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application ก็จะสูงตามไปดวย และความสัมพันธ

ดังกลาวมีคาสูงมาก 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.2 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติท่ี 5.2 ดังนี้ 

H0 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application ไมมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ท่ีใช MyMo Application 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ท่ีใช MyMo Application 

 

ตารางท่ี 4.59 

 

แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับการใช MyMo Application กับแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ตัวแปร แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช MyMo 

Application 

r = 0.584 

P-value = 0.000** 

(n = 261 คน) 

P-value คือ Sig.(2-tailed)   **P-value<0.01 

 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติเก่ียวกับการใช 

MyMo Application กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีคาเทากับ 0.584 และคา P-value เทากับ 0.000 นอยกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 

5.2 สรุปไดวา ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 
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เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนปลายท่ีใช MyMo Application เปนไปในเชิงบวก แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application ก็จะสูงตามไปดวย และ

ความสัมพันธดังกลาวมีคาสูง 

จากสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 พบวา ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรม

ท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (r=0.737) มากกวา กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (r=0.584)
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

การใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู  ทัศนคติ 

พฤติกรรม และ แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดขาวสารกับความรู ท่ีมีตอ MyMo 

Application  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

4. เ พื ่อศ ึกษ าคว ามส ัมพ ัน ธ ร ะหว า งค ว ามรู ก ับท ัศนคต ิที ่ม ีต อ  MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

5. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหว างทัศนคติ กับพฤติกรรมการใช  MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ท้ังนี้ไดมีการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความ 

สัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความ 

สัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมี

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ กลุมเจเนอ

เรชั่นวาย อายุ 17-34 ป ท่ีเปนลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application จํานวน 400 คน  

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบบสอบถาม

จํานวน 1 ชุด มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปด (Open-ended Questionnaire) คือ 

เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-

ended Questionnaire) คือ เปนลักษณะคําถามท่ีเฉพาะเจาะจง โดยแบงคําถามเปน 8 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสินกลุมเจเนอเรชั่น

วาย ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 6 คําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 7 คําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุม

เจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 8 คําถามปลายเปด (Open-ended Question) เก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

Application MyMo 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสิน  

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีมีอายุ 17-23 ป 

และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีมีอายุ 24-34 ป จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา เปนเพศหญิง

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.8 และเปนเพศชายรอยละ 39.2 เปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

มีอายุระหวาง 24-34 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.2 และเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีอายุ

ระหวาง 17-23 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.8  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา คือ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 

28.5 มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.5  
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

55.5 รองลงมา คือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 22.8 และระดับการศึกษาสูงสุด 

ในระดับประถมศึกษา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.5  

สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

การใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ ไรเมอร 

(Remier, 1995) ซ่ึงไดจัดกลุมคําถามตามแนวคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตไวเปน 5 ประเภท ไดแก 

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation) รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตท่ีมุงเนนสังคม (Societal Orientation) รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนความบันเทิง 

(Entertainment Orientation) รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนบานและครอบครัว (Home and 

Family Orientation) รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนกีฬา และ กิจกรรมกลางแจง (Sport an 

outdoor Orientation) เปนกรอบในการแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยาง โดยแบง

ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น 

(Opinion) ท่ีมีตอประเด็นตาง ๆ ผลการวิจัยพบวา  

กลุมตัวอยางท่ีเปนเจเนอเรชั่นวายตอนตน (อายุ 17-23 ป)  

กลุมตัวอยางท่ีเปนเจเนอเรชั่นวายตอนตน สวนใหญมุงเนนดานครอบครัว มีคาเฉลี่ย 

48.5 รองลงมา คือ มุงเนนดานกีฬา และ กิจกรรมกลางแจง มีคาเฉลี่ย 28.2 และ กลุมตัวอยางสวนใหญ 

มุงเนนดานสังคม นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.9  

ในดานระดับความถ่ีในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน (Activities) โดยรวม มี

คาเฉลี่ย 3.42 (ระดับสูง) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีการเขารวมกิจกรรมในการ

รับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัวมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.05 (ระดับสูง) รองลงมา คือ ไป

ทําบุญรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.01 (ระดับสูง) และ เปนสมาชิกของแฟนเพจเก่ียวกับการ

ชวยเหลือสังคม นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.85 (ระดับปานกลาง) 

ในดานความสนใจ กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสนใจในเรื่อง

ตาง ๆ (Interest) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.88 (ระดับสูง) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมี

ความสนใจการหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.18 (ระดับสูง) รองลงมา คือ 

การหาขอมูลทองเท่ียวรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.17 (ระดับสูง) และสนใจเขารวมกิจกรรม

หรือการแสดงเก่ียวกับงานประเพณีท้ังของไทย และ ตางประเทศ เชน กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรม

ลอยกระทง การแสดงละคร เวที/บรอดเวย ฯลฯ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.65 (ระดับสูง)  
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ในดานความคิดเห็น กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความคิดเห็นตอ

ประเด็นตาง ๆ (Opinion) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.14 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวจะชวยใหคนในครอบครัว

ผูกพันกันมากข้ึน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.35 (ระดับสูงมาก) รองลงมา คือ มีความคิดเห็นวา การออก

กําลังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.34 (ระดับสูงมาก) และ มีความคิดเห็นวาการดู

คอนเสิรต/การแสดงของศิลปนท่ีทานชื่นชอบเปนการผอนคลายความเครียดอยางหนึ่ง นอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 3.97 (ระดับสูง) 

กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 24-34 ป) 

กลุมตัวอยางท่ีเปนเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย สวนใหญมุงเนนดานครอบครัว มีคาเฉลี่ย 

53.8 รองลงมา คือ มุงเนนดานบันเทิง มีคาเฉลี่ย 14.8 และ กลุมตัวอยางสวนใหญ มุงเนนดานสังคม 

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.4 

ในดานระดับความถี่ในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน (Activities) โดยรวม 

มีคาเฉลี่ย 3.30 (ระดับปานกลาง) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีการใชอินเทอรเน็ต

เพ่ือความบันเทิง และความสะดวกสบาย ผานอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน 

Mobile Banking ของธนาคารตางๆ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.18 (ระดับสูง) รองลงมา คือ รับประทาน

อาหารรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.09 (ระดับสูง) และ เขารวมกิจกรรมเพื่อประโยชนตอ

สังคมตาง ๆ เชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 2.56 (ระดับต่ํา) 

ในดานความสนใจ กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสนใจใน

เรื่องตาง ๆ (Interest) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.83 (ระดับสูง) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุม

ตัวอยางมีความสนใจการหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.19 (ระดับสูง) 

รองลงมา คือ การหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.18 (ระดับสูง) และสนใจขาวสาร

กิจกรรมกลางแจง นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.48 (ระดับสูง) 

ในดานความคิดเห็น กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความคิดเห็น

ตอประเด็นตาง ๆ (Opinion) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.25 (ระดับสูง) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวจะชวยใหคนในครอบครัว

ผูกพันกันมากข้ึน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.43 (ระดับสูงมาก) รองลงมา คือ มีความคิดเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ต เชน โอนเงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตาง ๆ จะชวยใหทาน

สะดวกสบายยิ่งข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.37 (ระดับสูงมาก) และ มีความคิดเห็นวาการดูคอนเสิรต/การแสดง

ของศิลปนท่ีทานชื่นชอบเปนการผอนคลายความเครียดอยางหนึ่ง นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.97 

(ระดับสูง) 
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สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สวนท่ี 3.1 การเปดรับขาวสารท่ัวไปของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปดรับขาวสารท่ัวไปของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน พบวา  

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป ประเภทขาวบันเทิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

31.3 รองลงมา คือ ประเภทขาวทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 27.9 และ ขาวการเมือง/เศรษฐกิจ/

วัฒนธรรม นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.4 มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 38.6 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 32.4 และ สื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 8.2  

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 10 ครั้ง

ตอสัปดาห และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.138 โดยมีการเปดรับขาวสาร จากสื่อออนไลน 

ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมา คือ ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห คิดเปน

รอยละ 21.0 และ ความถ่ี 21-25 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.5  

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสมารทโฟนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.6 

รองลงมาคือ คอมพิวเตอรโนตบุค คิดเปนรอยละ 27.5 และ คอมพิวเตอรตั้งโตะ นอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 7.8 และมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 45.5 รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) คิดเปนรอยละ 26.1 และ ชวงหลัง

เท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.3 

ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปดรับขาวสารท่ัวไปของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบวา 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป ประเภทขาวบันเทิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

31.4 รองลงมา คือ ประเภทขาวทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 28.7 และ ขาวกีฬา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

18.1 มีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมา คือ สื่อ

โทรทัศน คิดเปนรอยละ 33.8 และ สื่อนิตยสาร นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.7  

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสื่อออนไลน โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 10 ครั้ง

ตอสัปดาห และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.825 โดยมีการเปดรับขาวสาร จากสื่อออนไลน 

ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห คิดเปน

รอยละ 14.4 และ ความถ่ี มากกวา 30 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.8 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป จากสมารทโฟนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.9 

รองลงมา คือ คอมพิวเตอรโนตบุค คิดเปนรอยละ 17.6 และ คอมพิวเตอรตั้งโตะ นอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 7.4 และมีการเปดรับขาวสารท่ัวไป ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) คิดเปนรอยละ 20.9 และ ชวงหลัง

เท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.0 
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สวนท่ี 3.2 การเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนตน พบวา  

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application จากสื่อออนไลนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน รอยละ 23.5 และสื่อนิตยสารนอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 7.5 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application โดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอ

สัปดาห และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.424 โดยมีการเปดรับขาวสาร จากสื่อออนไลน 

ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห 

คิดเปนรอยละ 33.3 และ ความถ่ี 11-15 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.3 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application จากสมารทโฟนมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมา คือ คอมพิวเตอรโนตบุค คิดเปนรอยละ 20.8 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.7 และมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ชวงหัวคํ่าถึง

เท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.1 รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-

18.00 น.) คิดเปนรอยละ 31.4 และ ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 7.7 

ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลาย พบวา 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application จากสื่อออนไลนมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน รอยละ 21.0 และสื่อนิตยสารนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

5.5 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application โดยเฉลี่ย 6 ครั้งตอ

สัปดาห และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.367 โดยมีการเปดรับขาวสาร จากสื่อออนไลน 

ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมา คือ ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห 

คิดเปนรอยละ 41.8 และ ความถ่ี 21-25 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.4 

กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application จากสมารทโฟนมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมา คือ แท็บเล็ต คิดเปนรอยละ 15.9 และคอมพิวเตอรตั้งโตะนอยท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 5.4 และมีการเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน 

(18.01-24.00 น.) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา คือ ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) 

คิดเปนรอยละ 4.4 และ ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.4  
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สวนท่ี 4 ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน พบวา 

คําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับ อันดับแรก ไดแก MyMo Application 

สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได คิดเปนรอยละ 93.2 รองลงมา คือ MyMo 

Application สามารถใหบริการแจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได คิดเปนรอยละ 83.5 และ 

อันดับท่ี 3 คือ MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ

ได 

สําหรับคําถามที่กลุมตัวอยางตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ อันดับแรก ไดแก MyMo 

Application ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได และ MyMo Application สามารถ

ใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป  มีผูตอบถูกเทากัน เพียงรอยละ 27.2 

หรือตอบผิดคิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา คือ MyMo Application ไมมีคาธรรมเนียมบริการราย

เดือน มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 28.2 หรือตอบผิดคิดเปนรอยละ 71.8 และ อันดับท่ี 3 คือ MyMo 

Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 

29.1 หรือ ตอบผิดคิดเปนรอยละ 70.9 

โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรูตอ MyMo Application มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.88 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.874 มีความรูในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 68.9 รองลงมา คือ มีความรูมาก (11-14 คะแนน) คิดเปนรอยละ 17.5 และ มีความรู

นอย (0-5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 13.6 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยเก่ียวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลาย พบวา 

คําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุด 3 อันดับ อันดับแรก ไดแก MyMo 

Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมา คือ 

MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได คิดเปนรอยละ 

92.6 และ อันดับท่ี 3 คือ MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได 

คิดเปนรอยละ 87.5 

สําหรับคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบผิดมากท่ีสุด 3 อันดับ อันดับแรก ไดแก MyMo 

Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 

15.8 หรือตอบผิดคิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมา คือ MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียม

บริการรายเดือน มีผูตอบถูกเพียงรอยละ 17.5 หรือตอบผิดคิดเปนรอยละ 82.5 และ อันดับท่ี 3 คือ 

MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป มีผูตอบถูก
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เพียงรอยละ 19.5 หรือตอบผิดคิดเปนรอยละ 80.5 

โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรูตอ MyMo Application มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.57 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.197 มีความรูในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 81.5 รองลงมา คือ มีความรูนอย (0-5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 11.8 และ มีความรูมาก 

(11-14 คะแนน) คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

สําหรับพฤติกรรมท่ีมีตอการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายพบวา มี

กลุมตัวอยางท่ีใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 82.8 และ ไมใช MyMo Application คิดเปน

รอยละ 17.3 โดยแบงออกเปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo Application คิดเปนรอยละ

68.0 ไมใช MyMo Application รอยละ 32.0 และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช MyMo 

Application คิดเปนรอยละ 87.9 และไมใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 87.9 และไมใช 

MyMo Application12.1  

ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน พบวา 

กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการใช MyMo Application เฉลี่ย 5 ครั้งตอสัปดาห คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 3.576 โดยมีการใช MyMo Application ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาหมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 67.1 รองลงมา คือ ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 27.1 และ ความถ่ี 11-15 

ครั้งตอสัปดาห เทากันกับ 16-20 ครั้งตอสัปดาห นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.9  

โดยวัตถุประสงคในการใชงาน MyMo Application ของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยาง

มีพฤติกรรมการใช MyMo Application เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.2 

รองลงมา คือ เพ่ือตรวจเช็คขอมูล เงินฝาก/สลาก/บัญชีสินเชื่อ คิดเปนรอยละ 15.2 และตรวจเช็ค 

Statement ยอนหลัง (ทํารายการไดสูงสุด 5 ป) นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.3 

ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย พบวา 

กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการใช MyMo Application เฉลี่ย 6 ครั้งตอสัปดาห 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.929 โดยมีการใช MyMo Application ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาหมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมา คือ ความถ่ี 6-10 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 34.9 และ ความถ่ี 

มากกวา 20 ครั้ง นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.1  

โดยวัตถุประสงคในการใช MyMo Application ของกลุมตัวอยางพบวา กลุม

ตัวอยางมีพฤติกรรมการใช MyMo Application เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 20.0 รองลงมา คือ เพ่ือตรวจเช็คขอมูล เงินฝาก/สลาก/บัญชีสินเชื่อ คิดเปนรอยละ 14.9 และ
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ตรวจเช็คผลจากการแจงเตือนผาน Application Push Notification นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.7 

สวนท่ี 6 ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติโดยรวมเปนเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ 

MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คือ ดานชองทางการ

ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05 (เชิงบวก) และ ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.00 (เชิงบวก) 

สามารถแบงออกเปนแตละดาน ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ย 4.18 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา 

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็นรูสึกพอใจในการใหบริการในการตรวจเช็ค

ยอดเงินในบัญชีของ MyMo Application ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงินผาน

หมายเลขโทรศัพทมือถือของ MyMo Application ประเด็นรูสึกพอใจในการใหบริการดานสลากออมสิน

ของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.27 (เชิงบวก) และ ประเด็นรูสึกพอใจในการใหบริการการจายบิล

และเติมเงินดวยบารโคดของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.00 (เชิงบวก) นอยท่ีสุด 

ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application ดานราคา มีคาเฉลี่ย 

3.70 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับ

ความปลอดภัยในการใช MyMo Application มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.76 (เชิงบวก) รองลงมา คือ 

ประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับเวลาท่ีใชในการ

เดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มีคาเฉลี่ย 3.70 (เชิงบวก) และ ประเด็นรูสึกพอใจในคาธรรมเนียม

บริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.63 

(เชิงบวก) นอยท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application 

ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.05 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในการใชบริการผาน 

MyMo Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคารออมสิน 

มีคาเฉลี่ย 4.17 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็น รูสึกพอใจในความสะดวกสบายในการดาวนโหลด 

Application เพ่ือใชบริการ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.04 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกพอใจ

ในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.94 (เชิงบวก) นอยท่ีสุด 
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ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.00 (เชิงบวก) ในประเด็น ทานรูสึกชอบกิจกรรม และสิทธิ

พิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo 

by GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง ฯลฯ มากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.09 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก เว็บไซต

ของธนาคารออมสิน มีคาเฉลี่ย 4.04 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application 

จาก สื่อวิทยุ และ ประเด็นรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก ปายโฆษณาหนาธนาคารออมสิน

สาขา มีคาเฉลี่ย 3.94 (เชิงบวก) นอยท่ีสุด 

ผลการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลาย พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติโดยรวมเปนเชิงบวก มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยกลุมตัวอยางมี

ทัศนคติตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.22 (เชิงบวก) รองลงมา คือ 

ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.03 (เชิงบวก) ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.85 (เชิงบวก) 

และ ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.48 (เชิงบวก) ตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application ดานผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ย 4.22 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการดานขอมูลเงินฝากของ MyMo 

Application มากท่ีสุด และ ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มี

คาเฉลี่ย 4.31 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการดานสลากออมสินของ 

MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.29 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการตรวจสอบ

สถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารของ MyMo Application ประเด็น รูสึกพอใจในการใหบริการดาน

การโอนเงินตางธนาคารของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.28 (เชิงบวก) นอยท่ีสุด 

ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application ดานราคา มีคาเฉลี่ย 

3.48 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับ

เวลาท่ีใชในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.54 (เชิงบวก) รองลงมา คือ 

ประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับความปลอดภัยในการ

ใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.51 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการ

รายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.40 (เชิงบวก) 

นอยท่ีสุด 
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ดานชองทางการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application 

ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.03 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกพอใจในการใชบริการผาน 

MyMo Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน มี

คาเฉลี่ย 4.20 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็น รูสึกพอใจในความสะดวกสบายในการดาวนโหลด 

Application เพ่ือใชบริการ MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.02 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกพอใจ

ในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพ่ือติดตั้ง MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.87 (เชิงบวก) 

นอยท่ีสุด 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ MyMo Application 

ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.85 (เชิงบวก) ในประเด็น รูสึกชอบกิจกรรม และสิทธิพิเศษ

ตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง ฯลฯ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

3.90 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก เว็บไซตของ

ธนาคารออมสิน มีคาเฉลี่ย 3.86 (เชิงบวก) ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก โบชัวร 

ของธนาคารออมสิน ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก ปายโฆษณาหนาธนาคาร

ออมสินสาขา มีคาเฉลี่ย 3.86 (เชิงบวก) และ ประเด็น รูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

สื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ย 3.80 (เชิงบวก) นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 7 แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน ท่ีใช MyMo Applicaion พบวา  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.16 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo 

Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.21 ถือวามีแนวโนมในระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช 

MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.17 ถือวามีแนวโนมในระดับตั้งใจมาก และมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.11 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับ

ตั้งใจมาก 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน ท่ีไมใช MyMo Application พบวา  
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.57 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo 

Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 3.70 ถือวามีแนวโนมในระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช 

MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.61 ถือวามีแนวโนมในระดับตั้งใจมาก และมีแนวโนมท่ีจะการใช 

MyMo Application ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.45 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับ

ตั้งใจมาก 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 4.23 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมากท่ีสุด โดยมีแนวโนมท่ีจะแนะนํา

ใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลาและสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทํา

ธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตอง

เดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผู อ่ืนใช MyMo 

Application มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.24 เทากัน ถือวามีแนวโนม ในระดับตั้งใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.19 ถือวามีแนวโนม

พฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย ท่ีไมใช MyMo Application 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.78 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo 

Application ตอไป/ในอนาคต มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.89 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจ

มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทาง

ไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application 

เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มี

คาเฉลี่ย 3.87 เทากัน ถือวา มีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก และ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําให

ผูอ่ืนใช MyMo Application นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.67 ถือวามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 
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ตารางท่ี 5.1  

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย  

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย 

มุงเนนดาน “ครอบครัว” มากท่ีสุด 

การเปดรับขาวสารท่ัวไป 

ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

• เปดรับขาวสารท่ัวไปประเภท “ขาวบันเทิง” มากท่ีสุด 

• เปดรับขาวสารท่ัวไปผาน “สื่อออนไลน” มากท่ีสุด 

• เปดรับขาวสารท่ัวไปผาน “สมารทโฟน” มากท่ีสุด 

• มีความถ่ีในการเปดรับขาวสาร 6-10 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด 

• ชวงเวลาท่ีเปดรับขาวสารมากท่ีสุด คือ ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน 

(18.01-24.00 น.) 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ 

MyMo Application 

ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

• เปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ผาน  

“สื่อออนไลน” มากท่ีสุด 

• เปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ผาน  

“สมารทโฟน” มากท่ีสุด 

• มีความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application 

1-5 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด 

• ชวงเวลาท่ีเปดรับขาวสารมากท่ีสุด คือ ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน 

(18.01-24.00 น.) 

ความรูท่ีมีตอ MyMo 

Application ของ  

กลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําถามท่ีตอบถูก 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย มีความรูในประเด็น 

“MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงิน

ในบัญชีได” ถูกตองมากท่ีสุด (คิดเปนรอยละ 98.3 และ รอยละ 

93.2 ตามลําดับ) มีความรูในประเด็น “MyMo Application 

สามารถใหบริการแจงเตือนเม่ือถูกรางวัลสลากออมสินได” 

ประเด็น “MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงิน

ฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได” ซ่ึงถือวาเปนระดับสูง คิดเปน

รอยละ 80-90 จากจํานวนผูตอบถูกท้ังหมด 
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ตารางท่ี 5.1 

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

 คําถามท่ีตอบผิด 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย มีความรูในประเด็น 

“MyMo Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะ

ธนาคารออมสินเทานั้น” ประเด็น “MyMo Application ไมเสีย

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน” ประเด็น “MyMo Application 

สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป” 

และ ประเด็น “MyMo Application ไมสามารถจายบิลและเติม

เงินดวยบารโคดได” ซ่ึงถือวาเปนระดับท่ีต่ํา คิดเปนรอยละ 70-90 

จากจํานวนผูตอบผิดท้ังหมด 

พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo 

Application ของ 

กลุมเจเนอเรช่ันวาย 

• มีการใชงาน MyMo Application เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินใน

บัญชี มากท่ีสุด 

• มีความถ่ีในการใชงาน MyMo Application 1-5 ครั้ง ตอ 

สัปดาห มากท่ีสุด 

ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo 

Application ของกลุม 

เจเนอเรช่ันวาย 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย มีทัศนคติตอ MyMo 

Application “ดานผลิตภัณฑ” ในเชิงบวก มากท่ีสุด และ มี

ทัศนคติตอ MyMo Application “ดานราคา” นอยท่ีสุด 

ดานผลิตภัณฑ • มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในการ

ใหบริการจากพนักงานธนาคาร

ออมสินสาขา (คาเฉลี่ย 4.29)  

• มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในการ

ใหบริการจากพนักงานธนาคาร

ออมสินสาขา (คาเฉลี่ย 4.31) 
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ตารางท่ี 5.1 

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

ดานราคา • มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับความ

ปลอดภัยในการใช MyMo 

Application (คาเฉลี่ย 3.76)  

• มีทัศนคติเชิงบวกนอยท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความเหมาะสมกับ

บริการของ MyMo 

Application (คาเฉลี่ย 3.63) 

• มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับเวลา

ท่ีใชในการเดินทางไปธนาคาร

ออมสินสาขา (คาเฉลี่ย 3.54) 

• มีทัศนคติปานกลาง นอย

ท่ีสุด ในประเด็น รูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความเหมาะสมกับ

บริการของ MyMo 

Application (คาเฉลี่ย 3.40) 

ดานชองทางการใหบริการ • มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในการใช

บริการผาน MyMo 

Application เพราะเปนการ

ประหยัดเวลากวาเดินทางไปทํา

ธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

(คาเฉลี่ย 4.17) 

• มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในการใช

บริการผาน MyMo 

Application เพราะเปนการ

ประหยัดเวลากวาเดินทางไป

ทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

(คาเฉลี่ย 4.20) 
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ตารางท่ี 5.1 

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

 • มีทัศนคติเชิงบวกนอยท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายตอนลงทะเบียน

เพ่ือติดตั้ง MyMo Application   

(คาเฉลี่ย 3.94) 

• มีทัศนคติเชิงบวกนอยท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกพอใจในความ

สะดวกสบายตอนลงทะเบียน

เพ่ือติดตั้ง MyMo 

Application (คาเฉลี่ย 3.87) 

ดานการสงเสริมการตลาด • มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกชอบกิจกรรม 

และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม

ของ MyMo Application เชน 

กิจกรรม “Check-in 

Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใช

บริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง ฯลฯ (คาเฉลี่ย 

4.09) 

• มีทัศนคติเชิงบวกนอยท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก สื่อ

วิทยุ และ รูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก ปาย

โฆษณาหนาธนาคารออมสิน

สาขา (คาเฉลี่ย 3.94) 

• มีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกชอบกิจกรรม 

และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม

ของ MyMo Application เชน 

กิจกรรม “Check-in 

Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใช

บริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทาง

พรอมกันท้ังแกง ฯลฯ (คาเฉลี่ย 

3.90) 

• มีทัศนคติเชิงบวกนอยท่ีสุด   

ในประเด็น รูสึกชอบโฆษณา 

MyMo Application จาก สื่อ

วิทยุ (คาเฉลี่ย 3.80) 
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ตารางท่ี 5.1 

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

แนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ของ

กลุมเจเนอเรช่ันวาย 

• กลุมท่ีใช MyMo 

Application 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในระดับ

ตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เนื่องจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

4.21) 

• กลุมท่ีใช MyMo 

Application 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในระดับ

ตั้งใจมากท่ีสุด โดยมีแนวโนมท่ี

จะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo 

Application เนื่องจากชวย

ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย

ไมตองเดินทางไปทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีธนาคาร มี

แนวโนมท่ีจะใช MyMo 

Application เนื่องจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร และ มีแนวโนมท่ีจะ

แนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo 

Application มากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.24) 
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ตารางท่ี 5.1 

 

แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย (ตอ) 

ประเด็น เจเนอเรช่ันวายตอนตน เจเนอเรช่ันวายตอนปลาย 

 • กลุมท่ีไมใช MyMo 

Application 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในระดับ

ตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application เนื่องจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไป

ทําธุรกรรมทางการเงินท่ี

ธนาคาร มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

3.70) 

• กลุมท่ีไมใช MyMo 

Application 

มีแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในระดับ

ตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช 

MyMo Application ตอไป/ใน

อนาคต มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

3.89) 
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5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

จากการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” มีการอภิปราย

ผลตามผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังตารางท่ี 5.2  

 

ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo 

Application มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน  

มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนตน  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับความรู  

ท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.287, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลาย  
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ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรู

ท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับความรูท่ีมี

ตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo 

Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช 

MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application ไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย

ท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอ

เรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

H1 : การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/

สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application  

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

 

 

 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.400, P-value<0.01) 
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ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ  

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

H1 : ความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ  

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.194, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.1 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

 

 

 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



216 

 

ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.2 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ใน

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.158, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.1 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช 

MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application 
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ตารางท่ี 5.2  

 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5.2 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ี

ใช MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

H1 : ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.737, P-value<0.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r=0.584, P-value<0.01) 
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” สามารถนํามา

อภิปรายผลไดดังนี้  

 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสิน 

จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุมตัวอยาง

จัดอยูในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีชวงอายุระหวาง 24-34 ป เนื่องจากกลุมดังกลาว เปนกลุม

วัยทํางาน จึงมีสัดสวนการใช MyMo Application มากกวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ซ่ึงมีอายุ

ระหวาง 17-23 ป ซ่ึงเปนกลุมวัยเรียน ยังไมมีรายไดจากการทํางานเทากับกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย  

มีชวงรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

จากการวิจัย พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวาย มีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดานครอบครัว

มากท่ีสุด จะสอดคลองกับรูปแบบทางสังคมในประเทศไทย ท่ีมีสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลัก 

และเนื่องจากกลุมเจเนอเรชั่นวายยังเปนกลุมท่ีมีอายุไมมาก สวนใหญกลุมเจเนอเรชั่นวาย ยังอยูในวัย

เรียน วัยทํางานตอนตน ท่ียังอาศัยอยูรวมกับคนในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงมีความใกลชิดกับ

กลุมเจเนอเรชั่นวายมากท่ีสุด ดังนั้นจึงสรุปไดวา ในชีวิตประจําวันกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน (อายุ 

17-23 ป) และ กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 24-34 ป) มักจะมีกิจกรรม ความสนใจ และ 

ความคิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับครอบครัว ไมวาจะเปน การรับประทานอาหารรวมกัน การ

ทองเท่ียวรวมกัน เปนตน  

 

3. การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

จากการวิจัย พบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายเปนชวงวัยท่ีเติบโตทามกลางการแขงขันท้ังทาง

เศรษฐกิจและการศึกษา จึงทําใหกลุมเจเนอเรชั่นวายเปดรับขาวสารที่สรางความบันเทิงมากที่สุด 

ซ่ึงกลุมเจเนอเรชั่นวายมองวาเปนการผอนคลายความเครียด จากการแขงขันทางการเรียน การทํางาน

ในชีวิตประจําวัน ลักษณะเดนอีกประการของกลุมเจเนอเรชั่นวาย คือ มักจะติดตอสื่อสารผานทางสื่อ

ออนไลน เนื่องจากกลุมเจเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีเกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี และความเจริญกาวหนา

ทางอินเทอรเน็ต ดังนั้น ในการเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวายจึงเปดรับขาวสารผานสื่อ
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ออนไลนมากท่ีสุด โดยผานการใชเทคโนโลยีอยางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน หรืออุปกรณ

เครื่องมือสื่อสารสมารทโฟนมากท่ีสุด เชนเดียวกันกับการเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับ MyMo 

Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย ก็เปนการเปดรับขาวสารผานสื่อออนไลน ดวยอุปกรณ

เครื่องมือสื่อสารสมารทโฟน มากท่ีสุดเชนเดียวกัน โดยมีการเปดรับขาวสารความถ่ีสัปดาหละ 1-5 ครั้ง 

ในชวงเวลาหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) เชนเดียวกัน 

 

4. ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับ MyMo Application ในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) 

เม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา  

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความรูในประเด็น MyMo Application สามารถ

ใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.2 เนื่องจากเปนบริการทาง

การเงินพ้ืนฐานท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมักจะใชบริการ และมีความรูในประเด็น MyMo Application 

ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได และ MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู 

Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.2 เนื่องจากเปนบริการทางการเงินท่ี

อาจไมไดใชบริการ จึงทําใหยังไมมีความรูในประเด็นดังกลาวอยางถูกตอง  

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความรูในประเด็น MyMo Application สามารถ

ใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 98.3 เนื่องจากเปนบริการทาง

การเงินพ้ืนฐานท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมักจะใชบริการ และ มีความรู ในประเด็น MyMo 

Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น นอยท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 17.5  
 

5. พฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 

82.8 และ ไมใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 17.3 โดยแบงออกเปนกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน ท่ีใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 68.0 ไมใช MyMo Application รอยละ 32.0 

และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 87.9 และไมใช MyMo 

Application คิดเปนรอยละ 87.9 และไมใช MyMo Application คิดเปนรอยละ 12.1  

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีการใช 

MyMo Application ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห โดยมีวัตถุประสงคในการใชงาน MyMo 

Application เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากท่ีสุด  
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พฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการใช 

MyMo Application ความถ่ี 1-5 ครั้งตอสัปดาห โดยมีวัตถุประสงคในการใช MyMo Application 

เพ่ือตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากท่ีสุด 

 

6. ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

จากการวิจัย พบวา ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application โดยรวมมีทัศนคติเชิงบวก 

มากท่ีสุด ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ และ 

ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มี

ทัศนคติเชิงบวกดานผลิตภัณฑ MyMo Application มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

พบวา 

กลุ ม เจ เนอเรชั่นวายตอนตน โดยรวมมีทัศนคติ เชิ งบวก ทัศนคติตอ MyMo 

Application ดานผลิตภัณฑ มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในการ

ใหบริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มีทัศนคติตอ MyMo Application ดานราคา มีทัศนคติ

เชิงบวก ในประเด็นท่ีพอใจอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความ

คุมคากับความปลอดภัยในการใช MyMo Application มีทัศนคติตอ MyMo Application ดาน

ชองทางการใหบริการ มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีพอใจอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในการบริการผาน 

MyMo Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน และมี

ทัศนคติตอ MyMo Application ดานการสงเสริมการตลาด มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีพอใจ

อยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในกิจกรรม และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน 

กิจกรรม และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม ของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in 

Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกัน

ท้ังแกง ฯลฯ 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย โดยรวมมีทัศนคติ เชิงบวก ทัศนคติตอ MyMo 

Application ดานผลิตภัณฑ มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในการ

ใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อของ MyMo Application และ รูสึกพอใจใน

การใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคาร ของ MyMo Application มีทัศนคติตอ 

MyMo Application ดานราคา มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีพอใจอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจใน

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุมคากับความปลอดภัยในการใช MyMo 

Application มีทัศนคติตอ MyMo Application ดานชองทางการใหบริการ มีทัศนคติเชิงบวก ใน

ประเด็นท่ีพอใจอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในการบริการผาน MyMo Application เพราะเปนการ

ประหยัดเวลากวาเดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน และมีทัศนคติตอ MyMo Application 
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ดานการสงเสริมการตลาด มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นท่ีพอใจอยางยิ่ง คือ รูสึกพอใจในกิจกรรม 

และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม และสิทธิพิเศษตางๆ โดยรวม 

ของ MyMo Application เชน กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือชวน

เพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธิ์ลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง ฯลฯ 

 

7. แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application 

จําแนกตามกลุมเจเนอเรชั่นวาย พบวา 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีมีพฤติกรรมการใช MyMo Application มีแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application 

เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.21 

โดยมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ถือวามีความตั้งใจท่ีจะใช MyMo Application 

ตอไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวย

ประหยัดเวลา และสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มีคาเฉลี่ย 4.17 มี

แนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีไมใช MyMo Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจาก

สะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.70 โดยมี

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ถือวามีความตั้งใจท่ีจะใช MyMo Application 

ตอไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application มีคาเฉลี่ย 3.61 

มีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก 

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมการใช MyMo Application มีแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมากท่ีสุด โดยมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช 

MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลาและสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีธนาคาร มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทาง

ไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และ มีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application มาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.24 เทากัน โดยมีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ถือวามีความตั้งใจ

ท่ีจะใช MyMo Application ตอไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application 

ตอไป/ในอนาคต นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.19 มีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมาก  
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กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมการใช MyMo Application มีแนวโนม

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application 

ตอไป/ในอนาคต มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.89 โดยมีแนวโนมพฤติกรรมในระดับตั้งใจมากท่ีสุด ถือวามี

ความตั้งใจท่ีจะใช MyMo Application ตอไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีแนวโนมท่ีจะใช MyMo 

Application เนื่องจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และ มี

แนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo Application เนื่องจากชวยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไม

ตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร มีคาเฉลี่ย 3.87 เทากัน ถือวา มีแนวโนมพฤติกรรม

ในระดับตั้งใจมาก  

ผูวิจัยมีขอคนพบท่ีนาสนใจ ซ่ึงจะสามารถนํามาอภิปรายโดยเชื่อมโยงกับ แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดดังนี้  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน พบวา การเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจ

เนอเรชั่นวายตอนตน โดยมีความสัมพันธเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo 

Application บอยครั้ง จะทําใหความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน

เพ่ิมข้ึน แตถาเปดรับขาวสารนอย ความรูก็จะนอยลงไปดวย แตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธดังกลาวมีคา

ต่ํา นั่นคือ การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหความรูท่ีมีตอ 

MyMo Application ของกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึน หรือ นอยลง แตอาจจะเก่ียวของกับปจจัยอ่ืน

ประกอบดวย ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ แนวคิดของ Patrick Meredith (1961, p. 10 อางถึงใน 

สุทธิณี ตัญญพงศปรัชญ, 2544, น. 32) ไดกลาวถึง “ความรู (Knowing)” นั้นจําเปนตองมีองคประกอบ 

2 ประการ คือ การเขาใจและการคงอยู (Understanding & Retaining) เพราะความรู หมายถึง 

ความสามารถในการจดจําไดถึงบางสิ่งบางอยางซ่ึงเราเขาใจมาแลว ดวยเหตุนี้ เม่ือกลุมตัวอยางไดมีการ

เปดรับขาวสารจาก MyMo Application แลว แตก็ควรท่ีจะมีการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกกลุม

ตัวอยาง ยิ่งไดรับขาวสารมากเพียงใด ก็ยิ่งจะทําใหกลุมตัวอยางรับทราบ และเกิดความรูโดยไมรูตัว 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ แนวคิดของ พีระ จิรโสภณ (2531, อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 14) 

ไดกลาวถึงวัตถุประสงคท่ีบุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนขอหนึ่งวา เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

ตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีอยูรอบตัวเราท้ังใกลท้ังไกล และสอดคลองกับ ทฤษฎีของงานวิจัยของ 

อุรัจฉทา ตายสกุลทิพย (2550, บทคัดยอ และ น. 99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร “วัฒนธรรม

นวัตกรรม” ความรู ทัศนคติ และการเขารวมกิจกรรมของพนักงานเครือซิเมนตไทย” โดยผลการวิจัย

พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมจากสื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล มีความสัมพันธ
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กับความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมของพนักงานเครือซิเมนตไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา มีคาเทากับ 0.15 สรุปไดวา

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันและอยูในระดับต่ํา  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบวา การเปดรับ

ขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

ไมมีความสัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย กลาวคือ 

ถึงกลุมตัวอยางจะมีการเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application แตก็ไมทําใหกลุมตัวอยางมี

ความรูตอ MyMo Application เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับแนวคิดของ Klapper, 

(1960, p. 19-25 อางถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 7-8) ท่ีกลาววา กระบวนการเลือกรับ

ขาวสารหรือเปดรับขาวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ท่ีกลาววา 

ขาวสารมีแนวโนมท่ีจะเลือกสนใจขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความ

สนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ 

หรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยูแลว เพ่ือไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือไมสบายใจท่ีเรียกวา ความไม

สอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) และไมสอดคลองกับ สุรพงษ โสธนะเสถียร 

(2533, น. 125 อางถึงใน อุทัยรัตน สุทธิบูรณ, 2545, น. 136) กลาววา การท่ีบุคคลมีพฤติกรรม

แตกตางกัน ก็เนื่องจากมีความรู ทัศนคติท่ีแตกตางกันดวย โดยเกิดจากความแตกตางกันในเรื่องการ

เปดรับสื่อและการแปลความหมายของสารท่ีตนไดรับ สิ่งเหลานี้กอใหเกิดประสบการณสั่งสมท่ีตางกัน

ไปดวย แตสอดคลองกับงานวิจัยของ อลิสา สะหะหิรัญ (2550, น. 95) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับ

ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น และแนวโนมการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ GMOs ของผูบริโภคใน

เขตจังหวัดนครปฐม” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs จากสื่อ

โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสารทางการเกษตร เจาหนาท่ีของรัฐ องคกรเอกชน (NGO) สัมมนาทาง

วิชาการ นิทรรศการ เอกสารแผนพับ มีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ GMOs อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางไรก็ตาม คาสหสัมพันธท่ีพบมีคาต่ําถึง

ต่ํามาก ความสัมพันธดังกลาวจึงเปนเพียงสวนนอยเทานั้น ในสวนของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ GMOs จากสื่ออินเทอรเน็ต เพ่ือนบาน ผูนําทองถ่ินไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ GMOs จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ

กับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย 

พบวา การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่น
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วายตอนตน และตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application กลาวคือ ถึงแมวากลุมตัวอยางมีการเปดรับ

ขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application แตไมทําใหทัศนคติตอ MyMo Application เพ่ิมข้ึน ไม

สอดคลองกับแนวคิดของโรเจอร (Roger, 1978, p. 208-209 อางถึงในวราภรณ ประดับ, 2553, น. 27) 

ท่ีกลาววา ทัศนคติ มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต กลาวคือ ทัศนคติ เปน

ตัวบงชี้วาบุคคลนั้นจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไรในเชิงประมวลผล เพ่ือแสดงความรูสึกดานบวก หรือ 

ดานลบ อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป เพราะฉะนั้นทัศนคติจึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคลท่ีเปนผล

จากการเปดรับขาวสารท่ีจะมีผลตอการแสดงออกหรือพฤติกรรมตอไป นอกจากนี้ ผลวิจัยดังกลาว 

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 164-167) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับ

ขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาว

ไทย” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อ

เฉพาะกิจเทานั้นท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย นั่นก็

หมายความวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมาก 

จะมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย 

พบวา ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application โดยความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ 

เม่ือมีความรูเก่ียวกับ MyMo Application เพ่ิมข้ึน จะทําให ทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application เปนไปในเชิงบวก และคาความสัมพันธดังกลาวมีคาปาน

กลาง สอดคลองกับท่ี ซิมบารโด และลิปเป (Zimbardo and Leippe, 1991 อางถึงใน อรวรรณ 

ปลันธโอวาท, 2542, น. 34) กลาววา ความรู เปนสวนท่ีเปนความเชื่อของคนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท้ังท่ี

ชอบและไมชอบ ซ่ึงหากบุคคลนั้นมีความรู หรือ ความคิดวาสิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งนั้น ๆ 

ดวย ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะเกิดข้ึนได ข้ึนอยูกับความรูเปนสําคัญ เพราะฉะนั้น ความรูจึง

เปนปจจัยหนึ่งท่ีอาจกอใหเกิดทัศนคติไปในทางบวก หรือ ทางลบได คือ ถาคนมีความรูความเขาใจท่ีดี 

ทัศคติหรือความคิดเห็นก็มักจะดีตามไปดวย ในกระบวนการสื่อสารเผื่อการโนมนาว เชื่อวา

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนเสนตรง นั่นคือ ความรูจะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจะสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดในท่ีสุด กลาวคือ 

ทัศนคติเปนผลพวงจากการเรียนรู และการไดรับสิ่งตาง ๆ ผานประสบการณตรงหรือผานกระบวนการ

ทางสังคม กอใหเกิดความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีผลตอการตอบสนองตอสิ่งนั้น 

ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550, น. 121-122) ไดศึกษาเรื่อง 



225 

 

“ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เปนเครื่องมือสื่อสาร

ภายในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัย

พบวา ความรูเก่ียวกับการใชระบบ Outlook Web Access ของกลุมตัวอยางกับทัศนคติตอการใช

ระบบเครือขาย Outlook Web Access มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถากลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับระบบเครือขาย Outlook Web Access เพ่ิมมากข้ึน จะมี

ทัศนคติตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access เพ่ิมมากข้ึนดวย  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน พบวา ทัศนคติ

เก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application กลาวคือ เม่ือกลุม

ตัวอยางมีทัศนคติท่ีดี ก็ไมไดทําใหพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนเพ่ิมข้ึน หรือ นอยลง ตามไปดวย ไมสอดคลองกับแนวคิดของ Walters (1978, p. 264 อาง

ถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2544, น. 179) ท่ีกลาววา ทัศนคติมีความสําคัญเพราะเปนตัวชี้ใหเห็นพฤติกรรม

ของผูบริโภค ถึงแมวาผูบริโภคอาจมีทัศนคติหลากหลาย แตทัศนคติอันหนึ่งท่ีบุคคลมีตอสภาพการซ้ือ

อันหนึ่งก็มักจะคลายกับความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสภาพการณซ้ืออ่ืน ๆ ดวย พฤติกรรมการซ้ือของบุคคล

บางครั้งสามารถพิจารณาใหเห็นไดโดยการสังเกตพฤติกรรมท่ัว ๆ ไปได โดยพฤติกรรมของบุคคลจะ

แสดงออกซ่ึงรูปแบบโดยอยูบนพ้ืนฐานของทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสถานการณตาง ๆ และขัดแยงกับ

งานวิจัยของ นิพนธ กุลเผือก (2552, น. 181) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาท่ีมีผล

ตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการธนาคารกลาง : กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)” 

โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท่ีมีตอธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช

บริการของลูกคาธนาคารธนชาต กลาวคือ ถากลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีดีตอธนาคาร จะมีพฤติกรรม

การใชบริการธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบวา ทัศนคติ

เก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application โดยความสัมพันธ

ดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในเชิงบวกจะทําให

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

เพ่ิมข้ึน และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธต่ํา สอดคลองกับ Krech, Crutchfield and Ballanchry 

(1962, p. 139, อางถึงใน นิพนธ กุลเผือก, 2552, น. 182) กลาววา ทัศนคติอาจเกิดจากการ
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ตอบสนองความตองการของบุคคล การเรียนรูความจริงตาง ๆ อาจโดยการอาน หรือ คําบอกเลาของ

ผูอ่ืนก็ได หรือ การเขาไปเปนสมาชิกหรือสังคมสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น หากลูกคาของธนาคาร

ออมสินไดนําความรูท่ีไดรับไปทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีกับธนาคาร จะทําใหเกิดการตอบสนองท่ีดีตามมา 

นั่นคือ พฤติกรรมการใช MyMo Application นั่นเอง นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ อรวรรณ ปลันธน

โอวาท (2549, น. 39 อางถึงใน นิพนธ กุลเผือก, 2552, น. 181-182) กลาวไววา พฤติกรรมใด ๆ 

ของคนสวนใหญมักเกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเหมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของ

บุคคลซ่ึงเกิดจากการเปดรับสื่อและขาวสาร และการแปลความหมายของสารท่ีแตกตางกัน จึง

กอใหเกิดเปนประสบการณท่ีสั่งสมแตกตางกันอันจะมีผลกระทบของบุคคล และสอดคลองกับ กีรตยา 

สกุลศุภรัฐ (2557, น. 97-99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมตอ

อาหารจานดวนแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท่ีมี

ตออาหารจานดวนของแมคโดนัลด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของ

แมคโดนัลด โดยความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติตออาหารจานดวน

ของแมคโดนัลดเชิงบวก ก็จะมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลดบอยครั้งมาก

ข้ึน ท้ังนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับต่ํา  

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo 

Application 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน พบวา ทัศนคติของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo Application กลาวคือ โดยความสัมพันธ

ดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo Application 

เปนไปในเชิงบวก แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ท่ีใช 

MyMo Application ก็จะสูงตามไปดวย และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันสูงมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบวา ทัศนคติของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application กลาวคือ โดยความสัมพันธ

ดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application เปนไปในเชิงบวก แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายท่ีใช MyMo Application ก็จะสูงตามไปดวย และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันสูง 

สมมติฐานดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของโรเซ็นเบิรก และ โฮฟแลนด (Rosenberg 

& Hovland, 1960) เครชต ครัชฟล และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) 
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ไดใหคํานิยามของ เจตคติ โดยสรุปวา มี 3 ประเภท ไดแก ปญญา อารมณความรูสึก และพฤติกรรม 

องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและกันพอสมควร และ ศุภร เสรีรัตน (2554, น. 177-180) 

ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของทัศนคติท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมไววา ทัศนคติมีลักษณะท่ี

ม่ันคงไมคอยเปลี่ยนแปลง (Attitudes have consistency) กลาวคือ ทัศนคติมักจะมีลักษณะท่ีม่ันคง

ไมคอยเปลี่ยนแปลง มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก การม่ันคงของ

ทัศนคติไมไดหมายความวาจะคงที่อยูถาวร ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได สิ่งสําคัญที่แสดงถึง

ความม่ันคงของทัศนคติ หมายความวา เราคาดวาพฤติกรรมผูบริโภคจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ทัศนคติท่ีเขามี ผูบริโภคมีอิสระท่ีจะกระทําการท่ีเขาปรารถนา เราจึงทํานายวาการกระทําของเขา

ม่ันคงตามทัศนคติท่ีเขามี ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 175-176) 

ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

โฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

โฮมสเตยมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศโฮมสเตย กลาวคือ หาก

นักทองเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีตอการทองเท่ียวนิเวศแบบโฮมสเตยมากข้ึน ก็จะมีแนวโนมการไปทองเท่ียว

เชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมากข้ึน  

ดังนั้น จาการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” พบวา 

ผลการวิจัย รวมถึงการทดสอบสมมติฐานท้ัง 5 ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เปนสิ่งท่ีมีขอคนพบอยูแลวในอดีต 

มีท้ังสอดคลอง และ ไมสอดคลอง ตามทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. การเปดรับขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ กับความรูของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน แตไมมีความสัมพันธ กับความรูของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

2. การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ไมมีความสัมพันธ กับทัศนคติของ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application 

3. ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ กับทัศนคติในกลุมเจเนอเรชั่น

วายตอนตน และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application 

4. ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application ไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนท่ีใช MyMo Application 

แตมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application 

5. ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application 

มีความสัมพันธ กับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Applicaation ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 

และ ตอนปลาย ท่ีใช MyMo Application  
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5.4 ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

การใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” ผูวิจัยไดพบประเด็นท่ี

นาสนใจจากผลการวิเคราะหขอมูล รวมถึง ผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือใหธนาคารออมสิน ไดนําไป

เปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง MyMo Application ใหตรงกับความตองการของกลุมเจเนอเรชั่น

วายมากยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรชั่นวาย มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีมุงเนนดานครอบครัว  

ดังนั้น ในการวางแผนการสงเสริมการตลาด อาทิเชน การจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการ

สงเสริมการตลาดของธนาคาร โดยใชกิจกรรมท่ีใหความบันเทิงเก่ียวกับครอบครัว เพ่ือใหสมาชิกใน

ครอบครัวทํารวมกัน เชน การจัดกิจกรรมเพ่ือลุนรับสวนลดรานอาหาร คูปองรานอาหาร การจัด

โปรแกรมการทองเท่ียวไปไดท้ังครอบครัว ซ่ึงจะสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมักมีกิจกรรมท่ีทํารวมกัน คือ การรับประทานอาหารรวมกันในครอบครัว ความสนใจในการหา

สถานท่ีเพ่ือทองเท่ียวพรอมกันในครอบครัว โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การไดทํากิจกรรม

รวมกับคนในครอบครัว จะทําใหครอบครัวผูกพันกันมากข้ึน  

2. ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรชั่นวาย ท้ังการเปดรับขาวสาร

ท่ัวไป และ ขาวสารท่ีเก่ียวกับ MyMo Application กลุมเจเนอเรชั่นวายมักจะเปดรับขาวสารผานสื่อ

ออนไลน ดวยเครื่องมืออยางสมารทโฟน เนื่องจากคุณสมบัติของสมารทโฟน คือ พกพางาย 

สะดวกสบายรวดเร็ว และสามารถเช็คขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดทุกท่ีทุกเวลา  

ดังนั้น ธนาคารจึงควรใหขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลนใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเขาถึงกลุม

เจเนอเรชั่นวายไดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) ซ่ึงเปนเวลา

ท่ีกลุมเจเนอเรชั่นวายเปดรับขาวสารมากท่ีสุด 

3. ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย ผลการวิจัยพบวา  

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนมีความรูในประเด็น MyMo Application ไมสามารถจายบิล

และเติมเงินดวยบารโคดได ประเด็น MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู Statement 

ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป ประเด็น MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน และ 

ประเด็น MyMo Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น 

ยังไมถูกตอง ทําใหความรูในประเด็นดังกลาวมีจํานวนผูตอบผิด 3 อันดับแรก  

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีความรูในประเด็น MyMo Application สามารถ
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ใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น ประเด็น MyMo Application ไมเสีย

คาธรรมเนียมบริการรายเดือน และประเด็น MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู 

Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป ยังไมถูกตอง ทําใหความรูในประเด็นดังกลาวมีจํานวนผูตอบผิด 3 

อันดับแรก  

ดังนั้น ธนาคารออมสิน ควรเพ่ิมการใหความรูในประเด็นดังกลาวแกลูกคาของธนาคาร

ใหมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการทดสอบสมมติฐานซ่ึง พบวา การใหความรูแกลูกคาธนาคาร

ออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนเรื่องท่ีมีความจําเปน เนื่องจาก เม่ือกลุมเจอเนอเรชั่นวายมีความรูท่ี

ถูกตองเก่ียวกับ MyMo Application ก็จะทําใหทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

สอดคลองกับ สมมติฐานวิจัยขอท่ี 3 ความรูเก่ียวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ีใช MyMo Application ดังนั้น ธนาคารออมสินควรมีการสื่อสารการตลาด

ดวยเครื่องมือตาง ๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การโฆษณา ณ จุดขาย การใชพนักงานขาย 

ฯลฯ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และเม่ือกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจใน MyMo 

Application ท่ีดีแลว ก็จะสงผลใหมีทัศนคติท่ีดี และนําไปสูพฤติกรรมการใชงาน MyMo 

Application ตอไป 

4. ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย อยู

ในเชิงบวกทุกประเด็น ยกเวนทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายในเรื่องของ ราคา ในประเด็น 

รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo 

Application ซ่ึงจากการสอบถามขอมูลเบื้องตนกับกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo 

Application พบวา ไมพึงพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน เนื่องจากเปน Application ท่ีใช

งานผานอินเทอรเน็ต ดังนั้นควรจะเวนคาธรรมเนียมการบริการใหแกลูกคา ซ่ึงบางธนาคารไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมดังกลาว นอกจากทัศนคติดานราคาในประเด็นท่ีกลาวไปแลวนั้น ยังพบวา ทัศนคติดาน

ราคาของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย อยูในระดับเชิงบวก 

แตใกลเคียงไปทางปานกลาง  

ดังนั้น เพ่ือใหกลุมเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติท่ีดีข้ึน ธนาคารจึงควรนําประเด็นท่ีไดจาก

การวิจัยในครั้งนี้ไปพิจารณาในเรื่องคาธรรมเนียมอีกครั้ง เนื่องจากทัศนคติเปนสวนสําคัญท่ีทําใหกลุม

ลูกคาของธนาคารมีพฤติกรรมการใช MyMo Application ซ่ึงจะสอดคลองกับ สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 

4.2 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายท่ีใช MyMo Application 

ดังนั้น ธนาคารควรสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอน

ปลาย เพ่ือใหมีพฤติกรรมการใช MyMo Application เพ่ิมข้ึน 
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5.5 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

1. เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษา

ในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ MyMo Application  

2. การวิจัยงานวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ท่ีอยูในกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากับกลุมเจเนอเรชั่นวายท่ี

อยูในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือจะไดทราบกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในกลุมผูบริโภคอ่ืนๆ เชน กลุมผูบริโภคท่ีไมเคย

ใช Mobile Banking และ กลุมผูใช Mobile Banking ของธนาคารอ่ืน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและ

ความตองการท่ีมีตอ Mobile Banking เพ่ือวางแผนการพัฒนาชองทางการใหบริการ Mobile 

Banking ของธนาคารออมสิน อยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับการเขาถึง Digital Economy 

ของประเทศไทยตอไป 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช “MyMo 

Application” ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรช่ันวาย 
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เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช “MyMo 

Application” ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ทุกขอตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา

เทานั้น และขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของลูกคาธนาคารออมสิน 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

 

1.1 เพศ     

 ชาย  หญิง 

1.2 อายุ 

 อายุ 17-23 ป  อายุ 24-34 ป  

1.3 รายไดสวนตัวตอเดือน 

 ไมเกิน 5,000 บาท  20,001-30,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท  มากกวา 30,000 บาท 

 10,001-20,000 บาท 

1.4 ระดับการศึกษาปจจุบัน/สูงสุด 

 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา 

 อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา  ปริญญาตรี 

 สูงกวาปริญญาตรี 
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สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

2.1 ทานทํากิจกรรมตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด 

ประเด็นเร่ืองกิจกรรมท่ีทํา 

ระดับความถี่ในการทํากิจกรรม 

ทําเปน

ประจํา 

ทํา

บอยๆ 

ทําเปน 

คร้ัง

คราว 

นานๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ทํา 

1. ทานเขารวมกิจกรรมหรือการแสดงเก่ียวกับงาน

ประเพณีท้ังของไทย และตางประเทศ เชน กิจกรรมการ

แขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/

บรอดเวย ฯลฯ 

     

2. ทานเลือกซื้อสนิคาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน      

3. ทานรวมทําบุญ หรือเขารวมพิธีตางๆ เชน งานศพ  

งานแตงงาน งานบุญ ฯลฯ  

     

4. ทานเปนสมาชิกของแฟนเพจเก่ียวกับการชวยเหลือสังคม       

5. ทานเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือ

อุทกภัย สึนาม ิผูปวยยากไร ฯลฯ 

     

6. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ เชน 

การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ 

     

7. ทานมักไปดูภาพยนตรในเรื่องท่ีทานช่ืนชอบ      

8. ทานใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และความ

สะดวกสบายผานอุปกรณดิจิทัลตางๆ เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตางๆ  

     

9. ทานมักไปดคูอนเสิรต/การแสดงจากศิลปนท่ีทานช่ืนชอบ      

10. ทานทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัวเสมอ เชน ดู

หนัง ฟงเพลง ฯลฯ 

     

11. ทานรับประทานอาหารรวมกับคนในครอบครัว      

12. ทานไปทําบุญรวมกับคนในครอบครัว      

13. ทานออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา      

14. ทานเลนกิจกรรมกลางแจงตางๆ เชน ฟุตบอล 

บาสเกตบอล ฯลฯ 

     

15. ทานรับชมการแขงขันกีฬาตางๆ เชน เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ      
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2.2 ทานสนใจกิจกรรมตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด 

ประเด็นเร่ืองความสนใจในกิจกรรมท่ีทํา 

ระดับความสนใจ 

สนใจ

อยางย่ิง 
สนใจ เฉยๆ ไมสนใจ 

ไมสนใจ

อยางย่ิง 

16. ทานสนใจเขารวมกิจกรรมหรอืการแสดงเก่ียวกับ

งานประเพณีท้ังของไทย และตางประเทศ เชน 

กิจกรรมการแขงเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดง

ละครเวที/บรอดเวย ฯลฯ 

     

17. ทานสนใจเลือกซื้อสินคาทองถ่ินหรือภูมิปญญา

ชาวบาน 

     

18. ทานสนใจทําบุญ เชน งานศพ งานบุญ งานบวช ฯลฯ       

19. ทานสนใจเขาชมแฟนเพจเก่ียวกับการชวยเหลือ

สังคม  

     

20. ทานเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน 

ชวยเหลืออุทกภัย สึนาม ิผูปวยยากไร ฯลฯ 

     

21. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ 

เชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ 

     

22. ทานสนใจตดิตามขาวสารศิลปน/ดารา/นักแสดง 

ท่ีทานช่ืนชอบอยูเสมอ 

     

23. ทานสนใจใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และ

ความสะดวกสบายผานอุปกรณดิจทัิลตางๆ เชน โอน

เงินชําระคาสินคาผาน Mobile Banking ของ

ธนาคารตางๆ  

     

24. ทานสนใจตดิตามภาพยนตรเขาใหมอยูเสมอ      

25. ทานสนใจหากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว      

26. ทานสนใจการหาขอมูลทองเท่ียวรวมกับคนใน

ครอบครัว 

     

27. ทานสนใจการดูแลตกแตงบานรวมกับคนใน

ครอบครัว 

     

28. ทานสนใจออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา      

29. ทานสนใจขาวสารกิจกรรมกลางแจง       

30. ทานสนใจรับชมการแขงขันกีฬา      
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2.3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับประเด็นตอไปนี้ 

ความคิดเห็นตอตนเองและเร่ืองอ่ืนๆ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย 
เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย    

อยางย่ิง 

31. ทานคิดวาการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย

เปนเรื่องท่ีมีความสําคญั 

     

32. ทานคิดวาสินคาทองถ่ินหรือภมูิปญญาชาวบาน

เปนสินคาท่ีสรางรายไดใหแกชาวบาน หรือ คนใน

ทองถ่ิน 

     

33. ทานคิดวาการรวมทําบุญ หรอื กิจกรรมทางดาน

ศาสนา เปนเรื่องท่ีเปนประโยชน 

     

34. ทานคิดวาแฟนเพจใน Social Media จะทําให

การชวยเหลือสังคมแพรกระจายในวงกวางมากข้ึน 

     

35. ทานคิดวาการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสิ่งท่ีชวย

สรางสรรคสังคมใหดีข้ึน 

     

36. ทานเขารวมกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมตางๆ 

เชน การปลูกปาชายเลน สรางฝาย ฯลฯ สามารถ

ชวยใหสิ่งแวดลอมดีข้ึนได 

     

37. ทานคิดวาการดูคอนเสิรต/การแสดงของศิลปนท่ี

ทานช่ืนชอบเปนการผอนคลายความเครยีดอยางหน่ึง 

     

38. ทานคิดวาการใชอินเทอรเน็ต เชน โอนเงินชําระ

คาสินคาผาน Mobile Banking ของธนาคารตางๆ 

จะชวยใหทานสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

     

39. ทานคิดวาการดูภาพยนตรเปนการผอนคลาย

ความเครยีดอยางหน่ึง 

     

40. ทานคิดวาการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหสังคมมี

การพัฒนา สังคมสงบสุข 

     

41. ทานคิดวาการรับประทานอาหารรวมกับคนใน

ครอบครัวจะชวยใหคนในครอบครัวผูกพันกันมากข้ึน 

     

42. ทานคิดวาการทําบุญ กิจกรรมทางศาสนา 

รวมกับคนในครอบครัวเปนสิ่งจําเปน 

     

43. ทานคิดวาการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปน

ประจําจะทําใหสุขภาพแข็งแรง 
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ความคิดเห็นตอตนเองและเร่ืองอ่ืนๆ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย 
เห็นดวย

ปานกลาง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย    

อยางย่ิง 

44. ทานคิดวาการออกกําลังกายเปนการสราง

มิตรภาพใหมๆ ได 

     

45. ทานคิดวาการออกกําลังเปนการใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

     

 

สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

3.1 การเปดรับขาวสารท่ัวไปของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

3.1.1 ทานเปดรับชม/ฟง ขาวสารประเภทใดเปนประจํา (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 การเมือง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม  กีฬา 

 บันเทิง  ทองเท่ียว 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........ 

3.1.2 สื่อท่ีทานใชในการเปดรับขาวสารบอยท่ีสุด (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 วิทยุ  นิตยสาร 

 โทรทัศน  ออนไลน 

 หนังสือพิมพ  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

3.1.3 ทานเปดรับขาวสารท่ัวไป จากขอ 3.1.2 จากสื่อใดมากท่ีสุด และมีความถ่ี โดยเฉลี่ยก่ีครั้งตอสัปดาห 

 วิทยุ.……………………....................................……ครั้ง/สัปดาห   

 โทรทัศน.………………….............................………ครั้ง/สัปดาห 

 หนังสือพิมพ.………………….......................………ครั้ง/สัปดาห 

 นิตยสาร.………………….................................……ครั้ง/สัปดาห 

 ออนไลน.………………….................................……ครั้ง/สัปดาห (ตอบขอ 3.1.4) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................…..……………………ครั้ง/สัปดาห 
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3.1.4 จากขอ 3.1.3 ในกรณีท่ีทานเปดรับขาวสารท่ัวไปจากสื่อออนไลน เครื่องมือ/อุปกรณใด ท่ีทาน

ใชในการเปดรับขาวสารเปนประจํา (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 สมารทโฟน  คอมพิวเตอรโนตบุค 

 แท็บเล็ต  คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

3.1.5 ชวงเวลาท่ีทานเปดรับขาวสารโดยท่ัวไปบอยท่ีสุด (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) 

 ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) 

 ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) 

 ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น.) 

3.2 การเปดรับขาวสารท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย มีดังตอไปนี้ 

3.2.1 ทานเปดรับขาวสารของ MyMo Application จากสื่อใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 วิทยุ  นิตยสาร 

 โทรทัศน  ออนไลน 

 หนังสือพิมพ  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

3.2.2 จากขอท่ีแลว (3.2.1) ทานเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application จากส่ือใดบอยท่ีสุด 

และโดยเฉล่ียกี่ครั้งตอสัปดาห (เลือกตอบขอเดียว) 

 วิทยุ.……………………....................................……ครั้ง/สัปดาห   

 โทรทัศน.………………….............................………ครั้ง/สัปดาห 

 หนังสือพิมพ.………………….......................………ครั้ง/สัปดาห 

 นิตยสาร.…………………................................……ครั้ง/สัปดาห 

 ออนไลน.…………………................................……ครั้ง/สัปดาห 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................…..……………………ครั้ง/สัปดาห 

3.2.3 ชวงเวลาในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ MyMo Application ท่ีทานเปดเปนประจํา (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

 ชวงเชาถึงเท่ียง (06.01-12.00 น.) 

 ชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) 

 ชวงหัวคํ่าถึงเท่ียงคืน (18.01-24.00 น.) 

 ชวงหลังเท่ียงคืนถึงเชามืด (24.01-06.00 น. 
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3.2.4 เครื่องมือ/อุปกรณท่ีทานใชในการเปดรับขาวสารเปนประจํา (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 สมารทโฟน  คอมพิวเตอรโนตบุค 

 แท็บเล็ต  คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

 

สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

ทานคิดวาประเด็นตอไปนี้เกี่ยวกับ MyMo Application ถูกตองหรือไม 

ขอความ ถูกตอง 
ไม

ถูกตอง 

ไม

แนใจ 

4.1 MyMo Application สามารถใหบริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได    

4.2 MyMo Application ไมสามารถโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือได    

4.3 MyMo Application สามารถใหบริการดานขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชี

สินเช่ือได 

   

4.4 MyMo Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสิน

เทาน้ัน 

   

4.5 MyMo Application ไมสามารถจายบิลและเตมิเงินดวยบารโคดได    

4.6 MyMo Application สามารถใหบริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของ

ธนาคารได 

   

4.7 MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนผาน Application Push 

Notification ได 

   

4.8 MyMo Application สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป    

4.9 MyMo Application สามารถใหบริการผาน อินเทอรเน็ต เทาน้ัน    

4.10 สามารถติดตอ MyMo Call Center ไดท่ีเบอร 1134     

4.11 MyMo Application สามารถใหบริการแจงเตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได    

4.12 MyMo Application ไมเสยีคาธรรมเนียมบริการรายเดือน     

4.13 MyMo Application เปนการใหบริการทางการเงินผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือ

แท็บเล็ต 

   

4.14 MyMo Application มีกิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by 

GSB” เพ่ือชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธ์ิลุนเดินทางพรอมกันท้ังแกง 

   

 

 

 



248 

 

 

สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

5.1 ทานใช/ไมใช MyMo Application  

 ใช    ไมใช (ขามไปทําสวนท่ี 7) 

5.2 ทานใช MyMo Application โดยเฉลี่ยก่ีครั้งตอสัปดาห 

 …………………………ครั้ง/สัปดาห 

5.3 ทานใช MyMo Application เพ่ือวัตถุประสงคอะไร (เลือกตอบไดหลายขอ) 

 ตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี 

 ตรวจเช็คขอมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ 

 ตรวจเช็คการโอนเงินภายในธนาคาร และ ตางธนาคาร 

 ทําธุรกรรมโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ 

 จายบิลและเติมเงินดวยบารโคด 

 ตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคาร 

 ตรวจเช็คผลจากการแจงเตือนผาน Application Push Notification 

 ตรวจเช็ค Statement ยอนหลัง (ทํารายการไดสูงสุด 5 ป) 

 ตรวจเช็ครางวัลสลากออมสินพิเศษ 

 

สวนท่ี 6 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติมีท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

ทานมีความรูสึก/ทัศนคติ อยางไรตอประเด็นตอไปนี้ 

ประเด็นเกี่ยวกับ MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

พอใจ

อยางย่ิง 
พอใจ 

พอใจ

ปานกลาง 

ไม

พอใจ 

ไมพอใจ    

อยางย่ิง 

6.1 ดานผลิตภัณฑ  

1. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการในการตรวจเช็ค

ยอดเงินในบัญชีของ MyMo Application  

     

2. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานขอมูลเงินฝาก

ของ MyMo Application 

     

3. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงิน

ภายในธนาคารของ MyMo Application 
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ประเด็นเกี่ยวกับ MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

พอใจ

อยางย่ิง 
พอใจ 

พอใจ

ปานกลาง 

ไม

พอใจ 

ไมพอใจ    

อยางย่ิง 

4. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงิน

ผานหมายเลขโทรศัพทมือถือของ MyMo 

Application 

     

5. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการการจายบิลและเตมิ

เงินดวยบารโคดของ MyMo Application 

     

6. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงาน

ธนาคารออมสินผาน 1143 MyMo Call Center 

     

7. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากพนักงาน

ธนาคารออมสินสาขา 

     

8. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการตรวจสอบสถานะ

บัญชีทุกบัญชีของธนาคารของ MyMo Application 

     

9. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการแจงเตือนผาน 

Application Push Notification ของ MyMo 

Application 

     

10. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการการเรียกดู 

Statement ยอนหลังไดสูงสุด 5 ป ของ MyMo 

Application 

     

11. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการผานอินเทอรเน็ต

ของ MyMo Application  

     

12. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการตรวจเช็คสลาก

ออมสินของ MyMo Application 

     

13. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานสลากออมสิน

ของ MyMo Application 

     

14. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานบัญชีสินเช่ือ

ของ MyMo Application 

     

15. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการดานการโอนเงิน

ตางธนาคารของ MyMo Application 

     

6.2 ดานราคา      

16. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความเหมาะสมกับบรกิารของ MyMo 

Application 

     



250 

 

 

ประเด็นเกี่ยวกับ MyMo Application 

ระดับความรูสึก/ทัศนคติ 

พอใจ

อยางย่ิง 
พอใจ 

พอใจ

ปานกลาง 

ไม

พอใจ 

ไมพอใจ    

อยางย่ิง 

17. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท) มีความคุมคากับเวลาท่ีใชในการเดินทางไป

ธนาคารออมสินสาขา 

     

18. ทานรูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน 

(10 บาท)  มีความคุมคากับความปลอดภัยในการใช 

MyMo Application 

     

6.3 ชองทางการใหบริการ      

19. ทานรูสึกพอใจในความสะดวกสบายตอน

ลงทะเบียนเพ่ือตดิตั้ง MyMo Application 

     

20. ทานรูสึกพอใจในความสะดวกสบายในการดาวน

โหลด Application เพ่ือใชบริการ MyMo 

Application  

     

21. ทานรูสึกพอใจในการใชบริการผาน MyMo 

Application เพราะเปนการประหยัดเวลากวา

เดินทางไปทําธุรกรรมท่ีธนาคารออมสิน 

     

6.4 การสงเสริมการตลาด      

22. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก

สื่อโทรทัศน 

     

23. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

สื่อวิทยุ  

     

24. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

เว็บไซตของธนาคารออมสิน 

     

25. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

โบชัวร ของธนาคารออมสิน  

     

26. ทานรูสึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก 

ปายโฆษณาหนาธนาคารออมสินสาขา  

     

27. ทานรูสึกชอบกิจกรรม และสทิธิพิเศษตางๆ 

โดยรวมของ MyMo Application เชน กิจกรรม 

“Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ่ือ

ชวนเพ่ือนสมัครใชบริการ ไดมีสิทธ์ิลุนเดินทางพรอม

กันท้ังแกง ฯลฯ 
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สวนท่ี 7 คําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

ทานมีความรูสึก/ทัศนคติ อยางไรตอประเด็นตอไปนี้ 

แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ระดับความต้ังใจ 

ต้ังใจ

มาก

ท่ีสุด 

ต้ังใจ 
ต้ังใจปาน

กลาง 

ต้ังใจ

นอย 

ต้ังใจนอย

ท่ีสุด 

1. ทานมแีนวโนมท่ีจะใช MyMo Application 

ตอไป/ในอนาคต 

     

2. ทานมีแนวโมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo 

Application เน่ืองจากชวยประหยัดเวลาในการทํา

ธุรกรรมทางการเงิน  

     

3. ทานมีแนวโนมท่ีจะใช MyMo Application 

เน่ืองจากสะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีธนาคาร 

      

4. ทานมีแนวโนมท่ีจะแนะนําใหผูอ่ืนใช MyMo 

Application เน่ืองจากชวยประหยัดเวลา และ

สะดวกสบายไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงิน

ท่ีธนาคาร 

     

 

สวนท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ Application MyMo  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………………………………………………...…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นางสาวณัฏฐยา จําเนียร 

วันเดือนปเกิด 29 มิถุนายน 2531 

ตําแหนง พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 สวนสนับสนุนงานบริหาร

ความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน 

ประสบการณทํางาน 2554-2559: พนักงานบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ) 

2553-2554: เลขานุการกรรมการผูจัดการ และ 

กรรมการบริษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จํากัด 

บริษัท คอมมูนิเคชั่นส จํากัด 

2553: เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ  

บริษัท Cats.com 
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	ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558
	แผนภูมิที่ 1.1
	แผนภูมิที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการเงินฝากจำแนกตามอายุของลูกค้าธนาคารออมสิน 7-80 ปี (ธนาคารออมสิน, 2558)
	จากแผนภูมิที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการเงินฝากจำแนกตามอายุของลูกค้าธนาคารออมสิน อายุตั้งแต่ 7-80 ปี พบว่า กลุ่มลูกค้าช่วงอายุตั้งแต่ 15-30 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรศึกษารูปแบบกา...
	ในปัจจุบัน MyMo Application ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 1 ปี มีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้งาน MyMo Applicaion เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการ MyMo มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.8 ของผู้ใช้บริการ Mobile Bank...
	ภาพที่ 1.1 แสดงระบบการทำงานพื้นฐานของ MyMo Application  (ธนาคารออมสิน, 2558)

	สำหรับ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ถือว่ามีระบบการทำงานพิเศษ ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคาร อาทิเช่น การแสดงข้อมูลบัญชี (Account Detail) ทุกประเภท ทั้งบัญชีเงินฝาก และบัญชีสินเชื่อ ครบทุกบัญชีใน App เดียว สามารถเรียกดู Statement ย้อนหลังสูงส...
	ภาพที่ 1.2 แสดงระบบการทำงานที่เหนือกว่าของ MyMo Application (ธนาคารออมสิน, 2558)
	ภาพที่ 1.3 แสดงระบบการทำงานที่เหนือกว่าของ MyMo Application (ธนาคารออมสิน, 2558)
	ภาพที่ 1.4 ภาพเปรียบเทียบระบบการทำงานที่เหนือกว่าของ MyMo Application เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ (ธนาคารออมสิน, 2558)

	สำหรับบริการของ MyMo Application จะเป็นการให้บริการเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ Wifi มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มลุกค้าที่มีลักษณะที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารออ...
	นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ของประชากรไทย โดยแบ่งออกตามช่วงอายุต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ประมาณ 62.6 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 21.8 ล้านคน (ร้อยละ 34.9) ผู้ใช...
	แผนภูมิที่ 1.2 แสดงร้อยละประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2554-2558 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558, น. 1)
	จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศมีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์มือถือ และ อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อพิจารณากลุ่มอายุในปี 2558 พบว่า ประชากรในกลุ่มอายุ 15-24 ป...
	ตารางที่ 1.2
	ตารางเปรียบเทียบร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554-2558
	ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558, น. 2
	จากผลการสำรวจประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า มีความสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ซึ่งได้รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015) เกี่ยวกั...
	ภาพที่ 1.5 การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของแต่ละ Generation (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
	นอกจากนี้ยังพบว่า สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดในทุกช่วงเวลา โดยเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์พกพา (Labtop, Notebook) ตามลำดับ
	ภาพที่ 1.6 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
	สำหรับกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับ 1 คือ Social Network ส่วนอันดับรองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล (Search) และ อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามลำดับ
	ภาพที่ 1.7 แสดงกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในการใช้อินเทอร์เน็ต (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์, 2558)
	ผลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังแสดงให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่ทั้งเพศชาย เพศหญิง และ เพศทางเลือก มีการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ร้อยละ 64.9 และมีสินค้าและบริการทางออนไลน์ท...
	ภาพที่ 1.8 แสดงสินค้าและบริการที่เป็นที่นิยมจำแนกเป็นเพศต่าง ๆ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
	สำหรับสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่เป็นที่นิยมแยกตามเจเนอเรชั่น จะเห็นได้ว่าแต่ละเจเนอเรชั่นมีความนิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้
	ภาพที่ 1.9 แสดงสินค้าและบริการที่เป็นที่นิยมจำแนกเป็น Generation (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
	จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2558 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าคนไทยมีการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ถึงร้อยละ 64.9 นั่นแสดงว่า เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความสะดวกให้แก่คนในสังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
	ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสิน ด้วยการศึกษากับกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุ 17-34 ปี ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน และมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องท...
	1.2 ปัญหานำวิจัย
	1. รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นอย่างไร
	2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย หรือไม่ อย่างไร
	3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application หรือไม่ อย่างไร
	4. ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application หรือไม่ อย่างไร
	5. ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application หรือไม่ อย่างไร
	6. ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application หรือไม่ อย่างไร
	1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
	1. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	1.4 สมมติฐานการวิจัย

	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	1.5 ขอบเขตการวิจัย
	การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” โดยประชากรที่จะทำการวิจัยมาจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหาน...
	1.6 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
	ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน หมายถึง เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด
	เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง กลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีอายุระหว่าง 17-34 ปี หรือเป็นผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2525-2542 เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
	- เจเนอเรชั่นวายตอนต้น คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17-23 ปี
	- เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 24-34 ปี
	รูปแบบการดำเนินชีวิต หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตเฉพาะของลูกค้าธนาคารออมสินกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อายุ 17-34 ปี โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมในแต่ละวัน (Activities) เรื่องที่สนใจ (Interest) และ ความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ (Opinion) Remier (1995) ได้แบ่งรูปแบบการดำ...
	1. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation) ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีทางสังคม เช่น การชมการแสดงทางวัฒนธรรม การชมนิทรรศการศิลปะ
	2. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เช่น การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม
	3. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความบันเทิงและความพอใจของตนเอง เช่น การชมภาพยนตร์ การซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความพอใจส่วนตัว
	4. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นบ้านและครอบครัว (Home and Family Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวของตนเอง เช่น การทำกิจกรรมกันในครอบครัว
	5. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกีฬา และ กิจกรรมกลางแจ้ง (Sport an outdoor Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตที่ม่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น
	การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารทั่วไป และ ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ MyMo Application ช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสาร ช่องทางในการเปิดรับข่าวสาร ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application หมายถึง ระดับความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่อยู่ในระดับที่จำได้ หรือ ระลึกได้ (Recall) ในประเด็นวิธีการใช้งานของ MyMo Application
	ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบ ที่มีต่อการใช้ MyMo Application ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
	1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อความรู้สึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ที่มีต่อระบบการทำงานของ MyMo Application มีดังนี้
	1.1 ระบบการทำงานพื้นฐาน
	(1) การให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี
	(2) การให้บริการด้านข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ
	(3) การให้บริการด้านการโอนเงินภายในธนาคาร และ ต่างธนาคาร
	(4) การให้บริการด้านการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
	(5) การให้บริการการจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ด
	(6) การให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินผ่าน 1143 MyMo Call Center และที่ธนาคารออมสินสาขา
	1.2 ระบบการทำงานพิเศษ
	(1) การให้บริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคาร
	(2) การให้บริการแจ้งเตือนผ่าน Application Push Notification
	(3) การให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี
	(4) การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต
	(5) การให้บริการสลากออมสินพิเศษ


	2. ราคา (Price) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อความรู้สึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ที่มีต่อการชำระค่าธรรมเนียมของ MyMo Application
	3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อความรู้สึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ที่มีต่อความสะดวกสบายในการดาวน์โหลด และการลงทะเบียนเพื่อติดตั้ง MyMo Application ลงบนสมาร์ทโฟน หรือ แท๊บเล็ต ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ แอนดรอย เพื่อใช้งาน MyMo Appl...
	4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อความรู้สึกเชิงบวก หรือ เชิงลบ ที่มีต่อกระบวนการติดต่อสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการใช้สื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายไม่ว่าจะเป็นการใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการทำการตลาดทางตรง
	พฤติกรรมการใช้ MyMo Application หมายถึง การใช้ หรือ ไม่ใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ความถี่ในการใช้ต่อสัปดาห์ และ วัตถุประสงค์ในการใช้
	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application หมายถึง การใช้ หรือ ไม่ใช้ MyMo Appliction ในอนาคตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย สามารถแยกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
	- กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application หมายถึง ระดับความตั้งใจที่จะใช้ MyMo ต่อไปในอนาคต รวมถึงระดับความตั้งใจที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application
	- กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ไม่ใช้ MyMo Application หมายถึง ระดับความตั้งใจที่จะใช้ MyMo ในอนาคต รวมถึงระดับความตั้งใจที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application
	1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1. เพื่อให้ทราบถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร ได้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่องทางการให้บริการ หรือ เพื่อทำการตลาดในอนาคต
	3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไปในอนาคต


	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application ของธนาคารออมสิน” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในก...
	การจัดกลุ่มช่วงอายุของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ เป็นการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นหลายช่วงวัย ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะของความใกล้เคียงทางด้านวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อมที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งกลายเป็นความเหมือนเฉพาะกลุ่มในช่วงอายุที่มีความใกล้เคียงกัน
	คำนิยามของคำว่า เจเนอเรชั่นวาย ได้มีผู้ให้คำนิยามและจำกัดไว้อย่างกว้างขวาง (Reynolds, 2005; Wetsels, 2008 อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ (2555). แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, ปีที่ 5 (ฉบับที่ 2), 11...
	Wong et al. (2008) กล่าวว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย คือกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ ค.ศ. 1977-1999 (พ.ศ. 2520-2542) ใกล้เคียงกับ Farris, Chong และ Dunning (2002, อ้างถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 9) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายคือผู้ที...
	ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวายนั้น Yarrow และ O’Donnell (2009 อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ (2555). แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, ปีที่ 5 (ฉบับที่ 2), 115.) ได้กล่าวไว้ว่า เนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย เกิ...
	สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของเจเนอเรชั่นวาย Howe and Strauss (2000 อ้างถึงใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลักษณ์ และ ชนพัฒน์ ปลื้มบุญ, 2557). การศึกษาเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในมุมมองต่อคุณลักษณะของตนเองและความคาดหวังต่อคุณลักษณะข...
	ผลการศึกษาของ Pew Ressearch Center (Verthaegen, 2006, as cited in Van den Bergh & Behrer, 2011, อ้างถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 20) กล่าวว่า เจเนอเรชั่นวายในปัจจุบันมองว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของพวกเขา แปดในสิบของเจเนอเรช...
	1. อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคของเจเนอเรชั่นวายเป็นระบบที่สมบูรณ์ การมีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษ เป็นผู้ที่มีมุมมองเกี่ยวกับโลกที่กว้าง (Worldviews) การสื่อสารหรือการค้าด้วยระบบเครือข่ายเป็นเพ...
	2. การสื่อสารแบบทันที (Instant Messaging) ผลพลอยได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สมบูรณ์ ทำให้เจเนอเรชั่นวายอยู่ในโลกของการสื่อสารแบบทันที ในรูปของการคุยกันออนไลน์ (Chat Online) การสื่อสารเช่นนี้ทำให้ เจเนอเรชั่นวายสามารถพูดคุยกับเพื่อนโดยการสื่อสาร...
	สอดคล้องกับ Cheng, 1999 (อ้างถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 24) ซึ่งกล่าวไว้ว่า อินเทอร์เน็ตคือผู้ที่ขับเคลื่อนสื่อชนิดนี้อย่างไม่ต้องสงสัย อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างวัฒนธรรมของพวกเขาไปแล้ว นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือ ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพกต...
	จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่มีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเกิดยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวา...

	2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต
	ในปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับ “รูปแบบการดำเนินชีวิต” มักจะถูกนักการตลาดนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรม ความสนใจ หรือ ความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนักการตลาดจะศ...
	2.2.1 ความหมายของรูปแบบการดำเนินชีวิต
	แนวคิดเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle Concepts) เป็นแนวคิดถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 1965 โดย William Lazer ได้ให้คำจำกัดความของรูปแบบการดำเนินชีวิตว่า “เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดยการสร้างเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากควา...
	Blackwell, Miniard & Engel (2001, อ้างถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน, นรเศรษฐ กมลสุทธิ และ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา, น. 6) กล่าวว่า ในยุคแรกของการทำการตลาด นักการตลาดใช้วิธีการแบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะทางประชากร (Demographics) โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น เพศ อ...
	ปาริชาต อินนุพันธ์ (2552, น. 29) กล่าวว่า การวิจัยในระยะหลังมัก พบว่า มีตัวแปร อื่น ๆ ที่สามารถนำมาอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าตัวแปรประชากรเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพียงลักษณะทางประชากรเพียงอย่างเดียว หรือการศึกษาเพียงจิตวิทย...
	Blackwell และ Miniard (1993 อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ ทนันไชย 2554, น. 10) ยังกล่าวอีกว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านทางกิ...
	William Lazer (1963, citer in Plummer, 1974 อ้างถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน นรเศรษฐ กมลสุทธิ และ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา) กล่าวถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตไว้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาจากก...
	Solomon (1994 อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ ทนันไชย 2554, น. 11) ได้อธิบายรูปแบบการดำเนินชีวิตในเชิงผู้บริโภคว่า รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือ รสนิยมในการดำเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกั...
	รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) จะสามารถสะท้อนถึง กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) ของแต่ละบุคคลได้ ว่าในแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และยังสะท้อนให้เห็นสังคมรอบตัวของแต่ละบุคคลนั้นได้อีกด้วย รูปแบบการดำเนินชีวิ...
	จากคำนิยามของ “รูปแบบการดำเนินชีวิต” ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ลักษณะของการใช้ชีวิต การเลือกใช้สินค้า การจับจ่ายใช้สอยสิ่งของ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการศึกษารูปแบบก...
	การกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิต ถูกกำหนดด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นกรอบรูปแบบการดำเนินชีวิตและกระบวนการบริโภคได้ ดังนี้
	ตารางที่ 2.1
	ตารางแสดงรูปแบบการดำเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค
	จากตารางที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น รวมถึง วัฒนธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เดิม ฯลฯ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดความแตกต่างกัน จะส...
	ดังนั้น รูปแบบการดำเนินชีวิตจึงเป็นแนวทางสำคัญในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะทำให้นักการตลาดทราบว่า ผู้บริโภคจัดเป็นคนประเภทไหน ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคมักเลือกสินค้า บริการ และ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อพวกเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับรูปแบบการดำเน...
	2.2.2 การวัดรูปแบบการดำเนินชีวิต
	Philip Kotler (2545, น. 98) กล่าวถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตว่า บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคม และอาชีพเดียวกัน อาจจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) คือ แบบแผนการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงในรูปของลักษณะจิตพิสัย (Psyc...
	ตัวแปรที่ใช้ในการวัดรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลมีหลายประเภท แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ AIOs หรือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) แอนโทนี และ ราลซ์ อ้างถึงใน สุมาลี เหลืองดำรงกิจ, 2543, น. 32) ได้ให้คำจำกัดค...
	กิจกรรม (Activity) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัดเป็นส่วนที่กำหนดว่าบุคคล เวลาของเขาทำอะไร เขาทำงานอดิเรกอะไร มีสันทนาการอะไร และกีฬาชนิดไหนที่เขาฝึกฝน ซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหนและที่ใด มีการออกไปนอกบ้านมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่บ้านมากน้อยเพียงใด เรื่องของ...
	ความสนใจ (Interest) หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าใจ และเรียนรู้ ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความพอใจ และให้ความสำคัญในนั้น เป็นระดับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น พร้อมกับความเอาใจเป็นพิเศษ หรือเอาใจใส่แบบต่อเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ความสนใจเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ...
	ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมที่มีต่อตนเอง และสภาพแวดล้อม เป็น “คำตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “คำถาม” ในลักษณะการตีความ การคาดหวัง และการประเมินผลดีผลเสียง เช่น ความ...
	ดารา ทีปะปาล (2542, น. 170) ได้กล่าวถึงการจัดแบ่งผู้บริโภคตามแนวทาง AIOs ว่า จะต้องประกอบไปด้วยชุดคำถามที่จะวัดว่าผู้บริโภคนั้น เห็นด้วยหรือไม่ ในแต่ละชุดคำถาม การวัดรูปแบบการดำเนินชีวิตนั้น จะเป็นการค้นหาว่า บุคคลนั้นใช้เวลาในการทำกิจกรรมอย่างไร อะไร...
	1. คำถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities questions : A) จะเป็นคำถามเพื่อให้ผู้บริโภคเปิดเผยออกมา ในสิ่งที่เขาทำ
	2. คำถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest questions : I) จะเป็นคำถามมุ่งเน้นทางด้านความชอบ และการจัดความสำคัญก่อนหลังของผู้บริโภค
	3. คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion questions : O) จะเป็นคำถามทัศนะ และความรู้สึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับโลก ท้องถิ่น ศีลธรรม เศรษฐกิจ และกิจกรรมงานสังคมต่างๆ
	Joseph T.Plummer (1968, p. 113-114, อ้างถึงใน ปาริชาต อินนุพันธ์, 2552, น.33) ได้ทำการศึกษา และออกแบบข้อคำถามที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต เรียกว่า AIO Framework ดังนี้
	ที่มา : “The Concept and Application of Lifestyles Segmentation”, by Joseph T. Plummer, 1974, Journal of Marketing, 38., อ้างถึงใน ปาริชาติ อินนุพันธ์, 2552, น. 33-34)
	การตั้งคำถามเกี่ยวกับ AIOs มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดลักษณะในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต ทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยนำรูปแบบการดำเนินชีวิตดังกล...
	1. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation) ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีทางสังคม เช่น การชมการแสดงทางวัฒนธรรม การชมนิทรรศการศิลปะ เป็นต้น
	2. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เช่น การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
	3. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความบันเทิงและความพอใจของตนเอง เช่น การชมภาพยนตร์ การซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความพอใจส่วนตัว เป็นต้น
	4. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นบ้านและครอบครัว (Home and Family Orientation) เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวของตนเอง เช่น การทำกิจกรรมกันในครอบครัว เป็นต้น
	5. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกีฬา และ กิจกรรมกลางแจ้ง (Sport an outdoor Orientation) หมายถึง วิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น เป็นต้น
	คำถามส่วนใหญ่ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต โดยวิธี AIOs อาจประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (Hawkins, Best & Coney, 1988 อ้างถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, น. 70)
	(1) ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินเกี่ยวกับบุคลอื่น สถานที่ ความคิดเห็น และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
	(2) ค่านิยม (Values) คือ ความเชื่อหรือสิ่งที่เป็นที่ยอมรับหรือต้องการ
	(3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests) หมายถึง กิจกรรมที่ผู้บริโภคมักจะทำ เช่น งานอดิเรก กีฬา การเข้าโบสถ์ เป็นต้น
	(4) ลักษณะทางประชากร (Demographics) ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ลักษณะครอบครัว เชื้อชาติ เพศ และภูมิลำเนา
	(5) รูปแบบการใช้สื่อ (Media Patterns หมายถึง สื่อที่ผู้บริโภคนิยมเปิดรับ
	(6) ระดับการใช้ (Usage Rates) หมายถึง ระดับการบริโภคสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น ใช้ในระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ ไม่ใช้
	กล่าวโดยสรุป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัดรูปแบบการดำเนินชีวิต แบบ AIO มาเป็นแนวทางในการศึกษา รูปแบบการดำเนินชีวิตในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่ง ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553, น. 23) กล่าวว่า AIO เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้วัดรูปแบบการดำเนิน...

	2.3 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการเปิดรับข่าวสาร
	การเปิดรับข่าวสาร เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคล ยิ่งบุคคลเปิดรับข่าวสารมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านมากเท่านั้น แต่ละบุคคลมีวิธีในการเลือกเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้อ...
	Assael (1985, p. 218-224 อ้างถึงใน ธารารัตน์ แก้วพันธุ์ช่วง, 2554, น. 30) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการเปิดรับของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ประสาทสัมผัสถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกเองว่าสิ่งเร้านั้นตรงกับความต้องการของตนห...
	Klapper (1960, p. 19-25 อ้างถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 7-8) กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	1. การเลือกเปิดรับ หรือ การเลือกใช้ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ...
	2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติ...
	3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์...
	4. การเลือกจดจำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจำข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นำไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจำไ...
	กระบวนการเลือกรับข่าวสารทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นตัวกำหนดความล้มเหลวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ส่งสารซึ่งถึงแม้ว่าผู้ส่งสารจะเป็นคนที่มีความสามารถ ความน่าเชื่อถือมาก แต่ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารไปยังผู้รับสาร เพราะโดยทั่วไปธรร...
	1. เพื่อทราบความเป็นไปของเหตุการณ์รอบตัว ทำให้คนรอบรู้ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ไม่ล้าหลัง
	2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีอยู่รอบตัวเราทั้งใกล้ทั้งไกล
	3. เพื่อสร้างความรู้สึกทำให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราได้รับรู้
	4. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความบันเทิง ผู้บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยที่เปิดรับสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อหนีความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่สักชั่วครู่ชั่วยามไปสู่จินตนาการ หรือความฝันลมๆ แล้งๆ จากภาพยนตร์ ละคร หรือนวนิยายที่มีอยู่...

	จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในผู้รับสาร จึงมีความจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการรับข่าวสาร (Motivation) เพื่อให้ผู้รับสารเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารของตน ดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพด้านล่างนี้
	ภาพที่ 2.1 ภาพแบบจำลองพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับข่าวสาร (สุคี ศิริวงศ์พากร, 2556, น. 16)

	จากภาพจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับข่าวสารของบุคคลจะมีสิ่งจูงใจทั้งภายในและภายนอก มีส่วนทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการรับหรือไม่รับข่าวสาร ในขณะที่ผลตอบแทนหรือรางวัล ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของบุคคลที่จะรับ หรือ ไม่รับข่าวสารนั้น ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับ ชาร์ล...
	วิลเบอร์ ชแรมป์ (Wibur Schramm, 1973, p. 121, อ้างถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 9) กล่าวว่า องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร ที่มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของมนุษย์ มีดังนี้
	1. ประสบการณ์ จะทำให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน
	2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกัน
	3. ภูมิหลังแตกต่างกัน จะทำให้ผู้รับสารมีความสนใจต่างกัน
	4. การศึกษาและสภาพแวดล้อม จะทำให้ผู้รับสารมีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อและเนื้อหาของข่าวสารที่แตกต่างกัน
	5. ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร
	6. บุคลิกภาพ ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวจิตใจ และพฤติกรรมของผู้รับสาร
	7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะทำให้ผู้รับเข้าใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคของความเข้าใจความหมายของข่าวสารก็ได้
	8. ทัศนคติ จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือข่าวสารที่ได้รับในการเปิดรับข่าวสารนั้น

	นอกจากองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวสารของมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ชาร์ลส์ แอตคิน (อ้างถึงใน วราภรณ์ ประดับ, 2553, น. 16) ยังกล่าวถึง สิ่งที่จะทำให้บุคคลเลือก หรือ หลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารบางอย่างว่า บุคคลเ...
	ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บุคคลมักเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของตนเอง แต่การเปิดรับข่าวสารจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับทัศนคติดั้งเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องอาศัยสิ่งจูงใจจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลในฐานะผู้รับสารเกิ...
	สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุระหว่าง 17-34 ปี เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ที่มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป และ ข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application ภายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยพิจารณาในประเด็นของ...
	2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่
	พรจิต สมบัติพานิช (2547, น. 4) กล่าวว่า สื่อ (Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่นำ เสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิง หรือ โฆษณา ไปสู่ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่พัฒนาให้ดีขึ้นนับจากสื่อบุคคลที...
	1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารทำหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ สื่อที่ทำหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ทำหน้าที่ส่งสารตัวห...
	2. สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทำหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทำหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้า...
	2.4.1 ลักษณะของสื่อใหม่
	คำนิยามของสื่อใหม่มีหลากหลาย เนื่องจาก สื่อใหม่เป็นสื่อที่มีความลื่นไหล และยืดหยุ่น ไปตามสถานการณ์ที่ใช้ สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ นั่นก็คือ MyMo Application ซึ่งเป็น Application ใหม่ของธนาคารออมสิน ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่...
	สิ่งที่เรียกว่า “สื่อใหม่” (New Media) นั้น ก็คงมีคุณลักษณะเหมือนกับ “สิ่งที่เคยใหม่” เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์ ที่มักจะยืนอยู่บนหลังไหล่ของ “สื่อเก่าที่มีอยู่” Hilliard & Keith (2001, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล, 2556, น. 10)
	Kevin Kawamoto (1997, อ้างถึงใน ณัฐนรี เจนวัด, 2557, น. 30) กล่าวว่า สื่อใหม่ เป็นระบบการสื่อสาร หรือระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่าวในระดับโลก เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปั...
	กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น. 10 กล่าวว่า สื่อใหม่ นั้นจะเปิดตัวมาในนามของ “เทคโนโลยีการสื่อสาร” (Communication Technology) และต่อมาก็มีคำใหม่ที่หมายถึงสื่อใหม่ตามมา คือคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Information Technology) จนกระทั่งในปัจจุบัน คำ 2 คำ นี้ได้มา...
	Wardrip-Fruin & Montfort, (2003, อ้างถึงใน ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์, 2554, น. 130) บรรณาธิการหนังสือ The New Media Reader ได้นิยาม “สื่อใหม่” ว่าเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานเพื่อการเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มัลติมีเดีย แ...
	Kent Wertime and Ian Fenwick (อ้างถึงใน ณัฐนรี เจนวัด, 2557, น. 30) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทัลและนิยามสื่อใหม่ว่า หมายถึง เนื้อหา (Content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะสำคัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย ...
	1. อิสระจากข้อจำกัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จำเป็นต้องชมเนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด
	2. อิสระจากข้อจำกัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน
	3. อิสระจากข้อจำกัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ทั่วโลก หรือ ปรับให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได้
	4. อิสระจากข้อจำกัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบหรือลักษณะที่ตายตัวแบบสื่อดั้งเดิม
	5. อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้างและควบคุมเนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนอดีต เนื้อห...

	จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สื่อใหม่ เป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระจากข้อจำกัดด้าน เวลา พรมแดน ขนาด และรูปแบบ กล่าวคือ สื่อใหม่เป็นสื่อที่มีลักษณะที่ไม่แน่นอน สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกสบาย เช่น กรณีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน M...
	2.4.2 ประเภทของสื่อใหม่
	สุกัญญา สุดบรรทัด (2539, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น. 17) กล่าวว่า สื่อใหม่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
	1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) อันหมายถึง เทคโนโลยีทุกประเภทที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
	2. เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารคมนาคม (Telecommunication Technology) ได้แก่ เครื่องมือเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว (pager) เครื่องโทรสาร เป็นต้น
	3. เทคโนโลยีระบบสื่อสาร (Communication System Technology) หมายถึง ระบบการสื่อสาร และ/หรือ เครือข่ายที่เป็นส่วนเชื่อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ดิจิทัล ระบบสื่อสารเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic sy...
	2.4.3 คุณสมบัติของสื่อใหม่
	R.K. Logan (2010, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น.19-51) กล่าวว่า คุณสมบัติของสื่อใหม่มี 16 ประการ ดังนี้
	1. สื่อใหม่เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)
	2. สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ (Ease of access to and dissemination of information)
	3. สื่อใหม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continuous learning
	4. สื่อใหม่มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอื้อต่อการบูรณาการ (Alignment and Integration)
	5. สื่อใหม่เอื้อต่อการสร้างชุมชน (Creation of community)
	6. สื่อใหม่มีลักษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้สะดวก (Portability)
	7. สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence)
	8. สื่อใหม่มีลักษณะปฏิบัติงานร่วมกันได้ (Interoperability)
	9. สื่อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่งมาไว้รวมกัน (Aggregation of Content)
	10. สื่อใหม่เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ Longtail
	11. การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหม่ระหว่างผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร
	12. สื่อใหม่มีลักษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซเบอร์ (Social Collectivity & Cyber-Cooperation)
	13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ (Remix Culture)
	14. การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต (Product) มาสู่ “บริการ” (Service)
	15. สื่อใหม่เป็นสื่อที่อนุญาตให้ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Users-based transformation of new media)

	ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ อย่าง MyMo Application ของธนาคารออมสิน ซึ่งถือเป็นสื่อใหม่ที่เป็น Mobile Application สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ เพื่อให้ลูกค้าของธ...


	อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, อ้างถึงใน ธัญญชล บุญยิ้ม, น. 20) กล่าวว่า ทฤษฎี KAP เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผู้รับสารอันจะมีผลกระทบต่าง ๆ ตามมาต่อไป ตามแนวคิดในก...
	ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ (Knowledege) ทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรม (Practice) หรือ KAP เป็นทฤษฎีที่ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัว ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไป ได้แก่
	2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge)
	สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2533 น. 120-121 กล่าวว่า ความรู้ ในที่นี้เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R) แล้วจัดเป็นระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจำ (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิ...
	1. การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารสังคมมักสร้างความสับสนให้สมาชิกในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อทั้งหลายเพื่อตอบข้อสงสัยและความสับสนของตน
	2. การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะนั้น ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรมนั้น ๆ (ในฐานะความรู้)
	3. การกำหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไป เพื่อให้ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อกำหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของปัจเจกชน และค่านิยมของสังคมแล้ว ผู้รับสารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น
	4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of the Belief System) การสื่อสารสังคมมักกระจายความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่างๆ ไปสู่ประชาชน จึงทำให้ผู้รับสารรับทราบระบบความเชื่อถือหลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเชื่อของตนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
	5. การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยมและอุดมการณ์ เป็นภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านั้น ย่อมทำให้ประชาชนผู้รับสารเข้าใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจ้งชัดขึ้น
	โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539, น. 42, อ้างถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 17-18) กล่าวว่า ความรู้ เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่บุคคลยอมรับ หรือ ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุ...
	ด้วยเหตุนี้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 16, อ้างถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 18) จึงกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงจำได้อาจจะโดยการนึกได้ หรือ โดยการมองเห็น หรือ ได้ยิน จำได้ สอดคล้องกับ ชัชวาล ชมศิริตระกูล (2542, น. 62, อ้างถึง...
	ความรู้ (Knowledge) จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบคือความเข้าใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) เนื่องจากความรู้ คือความสามารถในด้านการจำได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจแล้ว (Meredith as cited in Mitchell, 1997, p. 48, อ้างถึงใน กุลภรณ์ เทพพัตรา, 254...
	ในการวัดระดับความรู้ของแต่ละบุคคล Benjamin S. Bloom (1971, p. 271) ได้แยกระดับความรู้ไว้เป็น 6 ระดับ ดังนี้ (อ้างถึงใน ภัครัธ สีธิ, 2554, น. 18)
	1. ระดับที่ระลึกได้ (Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะที่จำเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ กระบวนการ และแบบแผนได้ ความสำเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงข้อมูลจากความจำออกมา
	2. ระดับที่รวบรวมสาระสำคัญได้ (Comprehensive) หมายถึง บุคคลสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าการจำเนื้อหาที่ได้รับ สามารถเขียนข้อความเหล่านั้นได้ ด้วยถ้อยคำของตนเอง สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยภาพ ให้ความหมาย แปลความ และเปรียบเทียบความคิดอื่น ๆ หรือคาดคะเน...
	3. ระดับของการนำไปใช้ (Application) หมายถึง สามารถนำเอาข้อเท็จจริง และความคิดที่เป็นนามธรรม (Abstract) ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
	4. ระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง สามารถใช้ความคิดในรูปแบบของการนำความคิดมาแยกเป็นส่วน เป็นประเภท หรือนำข้อมูลมาประกอบกัน เพื่อการปฏิบัติของตนเอง
	5. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การนำข้อมูล และแนวความคิดมาประกอบกัน แล้วนำไปสู่การสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งเป็นสิ่งใหม่แตกต่างไปจากเดิม
	6. ระดับของการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในใช้ข้อมูลเพื่อตั้งเกณฑ์ (Criteria) การรวบรวม และวัดข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ข้อตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมแต่ละอย่าง
	กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรู้ เป็นพื้นฐานก่อนการตัดสินใจของบุคคล โดยผ่านการอ่าน การได้ยิน การได้ฟัง การจดจำ ฯลฯ บุคคลแต่ละคนจะมีการสั่งสมความรู้ที่แตกต่างกันไป นั่นหมายความว่า ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ได้รับก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน

	2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
	เจตคติ หรือ ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบหรือไม่ชอบของสิ่งใด ๆ ที่บุคคลได้รับ Schiffman & Kanuk (1991, p. 227, อ้างถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14) ซึ่งความโน้มเอียงที่จะสนองตอบลักษณะใดๆ โด...
	ธีระพร อุวรรณโณ (2535, น. 1-10, อ้างถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 14) เสนอแนวคิดในการพิจารณาความหมายของ “เจตคติ” หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “ทัศนคติ” ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก โดยอาศัยองค์ประกอบของเจตคติ เป็นเกณฑ์ สาม สอง หรือ หนึ่งองค์ประกอบ เช่นเดียว...
	นิยามที่ 1 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความรู้สึกทางบวก หรือ ทางลบ (Positive or Negative) ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบ (Favorable or Unfavorable) หรือเห็นด้วยหรือคัดค้าน (Pro or Con) ซึ่งตามนิยา...
	นิยามที่ 2 ทัศนคติ หมายถึง ความมีใจโน้มเอียงอันเกิดจากการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อวัตถุหรือระดับชั้นของวัตถุ ในลักษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ (Assael, 1988, p. 282) เช่น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มี่ต่อตราสินค้า ก็หมายถึง ความโน...
	นิยามที่ 3 ทัศนคติ อาจให้นิยามโดยนิยามที่ 2 มาแยกลักษณะเพื่อให้เห็นเป็นข้อๆ แล้วให้คำนิยามใหม่ว่า หมายถึง (1) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ก่อขึ้นจากการเรียนรู้ (Learned construct) (2) ความโน้มเอียงที่จะตอบสนองต่อ (Tendency to response to) (3) วัตถุอย่างใดอ...
	Shiffman และ Kanuk (อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545, น. 77) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้...
	(1) ทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
	(2) ทัศนคติเป็นเรื่องของสิ่งที่สะสมอยู่ในความคิดของบุคคล
	(3) ทัศนคติจะค่อนข้างคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ
	(4) ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ดังนั้น การรับรู้ข้อมูลเพิ่ม หรือ การปรับตัวของสถานการณ์อาจจะทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไป
	1. การนิยามเจตคติเป็น 3 องค์ประกอบ
	โรเซ็นเบิร์ก และ โฮฟแลนด์ (Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต์ ครัชฟิล และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) ได้ให้คำนิยามของ เจตคติ โดยสรุปว่า มี 3 ประเภท ได้แก่ ปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเ...
	แนวคิดเรื่องเจตคติมี 3 องค์ประกอบนี้คงจะมีรากฐานมากแนวความคิดดั้งเดิมของเพลโต ที่ว่า จิตของมนุษย์มีสามองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปัญญา (cognition หรือ throught) องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (affection หรือ feeling) และองค์ประกอบด้านแนวโน้มในการกระ...
	Hawkins, Best and Coney (1998, p. 397-400 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 130) กล่าวว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ได้จัดองค์ประกอบของทัศนคติ (Attitude components) แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
	1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ (Cognitive component : Learn) ประกอบด้วยความเชื่อของผู้บริโภค เกี่ยวกับ “วัตถุ” อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เรามีความเชื่อว่า “ไดเอทโค้ก (Diet Coke) เกือบจะไม่มีแคลอรี่ มีคาเฟอีน ราคาถูก และผลิตโดยบริษัทใหญ่” หรือ “มันฝรั่งมีแคล...
	นอกจากนี้การใช้เหตุผลของบุคคลจะช่วยในการจำแนกแยกแยะความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่อง ได้ทั้ง ผลได้ผลเสีย เพราะบุคคลจะสามารถนำเอาคุณค่าทางสังคมที่ได้รับจากการอบรมสั่งสอน มาวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมินข้อแตกต่างระหว่างส่วนนี้กับความรู้สึ...
	2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective component : Feel) คือ ปฏิกิริยาทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นความรู้สึกทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบของผู้บริโภคที่มีต่อวัตถุอย่างหนึ่ง อันแสดงถึงระดับความชอบ ห...
	3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral component : Do) หมายถึง แนวโน้มที่จะตอบสนอง (Tendency to response) ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวัตถุหรือกิจกรรม เช่น ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อไดเอทโค้ก หรือแนะนำให้ผู้อื่นซื้อหรือเสนอให้ซื้อตราใหม่ บางครั้งแ...
	พฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับส่วนของความรู้สึก ตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ดังนั้น พฤติกรรมนี้จะเป็นส่วนที่บุคคลพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
	2. การนิยามเจตคติเป็น 2 องค์ประกอบ
	โรเซ็นเบิร์ก (Rosenberg, 1960-1966, อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 6) กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติมีสององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก และองค์ประกอบด้านปัญญา โดยองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีเมื่อถูกกระต...
	แคตส์ (Katz, 1960, p. 168, อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 8) กล่าวว่า เจตคติเป็นแนวโน้มที่บุคคลจะประเมินสัญลักษณ์หรือที่หมายหรือแง่มุมของโลกของตนในทางดีหรือไม่ดี เจตคติรวมองค์ประกอบสององค์ประกอบเข้าด้วยกัน คือ อารมณ์ความรู้สึกหรือความรู้สึก ซึ่งเ...
	หากกล่าวโดยสรุป เจตคติ 2 องค์ประกอบ จะเป็นการวัดองค์ประกอบในเรื่องของการใช้ปัญญาและอารมณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ทั้งที่เป็นทั้งตัวส่งเสริม และตัวที่เป็นความขัดขวางการบรรลุถึงสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล
	3. การนิยามเจตคติเป็น 1 องค์ประกอบ
	เจตคติเป็น 1 องค์ประกอบ นักวิชาการกล่าวว่าเป็นเรื่องของ เจตคติที่สะท้อนทางด้านอารมณ์ และ ความรู้สึก ทั้งทางบวก ทางลบ ต่อต้าน และสนับสนุน
	ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และความเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น เป็นความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจ...
	ทัศนคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึก หรือ ทัศนคติ ก็จะทำให้บุคคลพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาให้บุคคลได้ตัดสินใจเป็นผลส่งต่อให้พฤติกรรมของบุคคลแสดงออกมาว่าสนับสนุนหรือต่อต้าน หากมนุษย์มีทัศนคติด้านบวก พฤต...
	เธอร์สโตน (Thurstone, 1959, p. 297, อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 9) นิยามความหมายเจตคติว่า เจตคติ หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกในทางสนับสนุนหรือต่อต้านที่หมายทางจิต และต่อมาเขาก็ย้ำว่า เจตคติ หมายถึง ความเข้มของอารมณ์ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบในทางสน...
	ออสกูดและคณะ (Osgood, Suei, & Tannenbaum, 1957, อ้างถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2558, น. 17) พวกเขาเห็นว่า เจตคติเป็นแนวโน้มในการประเมินของบุคคล การเข้าหาหรือการหลีกหนี หรือการสนับสนุนหรือการต่อต้านที่หมายของเจตคติ และเห็นว่ามิติมีการประเมิน (Evaluation ...
	โรเจอร์ (Roger, 1978, p. 208-209, อ้างถึงใน วราภรณ์ ประดับ, 2553, น. 27) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้น มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรร...
	ฉัตราพร เสมอใจ (2550, น. 108-109, อ้างถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 18-19) อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทัศนคติของบุคคล ดังนี้
	1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personality Factor) เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล มีทัศนคติพื้นฐานที่ทำให้เป็นคนเข้าใจง่าย มีทัศนคติที่ดี จะทำให้ยอมรับได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม หากมีพื้นฐานที่ต่อต้าน มีทัศนคติในทางลบ ก็จะยอมรับได้ยาก
	2. ประสบการณ์ในอดีต การให้ข้อมูลและทดลองใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ต้องทำการกระตุ้นต่อหลังจากที่เกิดทัศนคติให้ตัดสินใจซื้อ ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ใด ๆ อาจเกิดจากประสบการณ์ตรงจากการเคยใช้หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของผู้บริโภคแ...
	3. อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ค่านิยมพื้นฐานของทัศนคติมักจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิด โดยบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ทำให้สามารถสร้างทัศนคติได้ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการสร้างท...
	4. เครื่องมือทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการตลาดทางตรง การใช้จดหมายตรง โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต ในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์การ เพื่อเข้าถึงและจูงใจผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มจนก่อให้เกิดทัศนคติได้ จากพื้นฐานทางความคิดและค่านิยมที่แตกต่าง...
	5. การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ สื่อมีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงได้มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือจะสร้างทัศนคติที่มั่นคงได้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล รวมถึงขนาดของข้อมูลที่มากเพียงพอในการตัดสินใจส่งผลต่อก...
	6. อิทธิพลทางสังคม กระแสสังคมส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิดในการเกิดความชอบหรือไม่ชอบใด ๆ ได้ หากบุคคลถูกปลูกฝังจากวัฒนธรรมเดียวกัน และอยู่ในสังคมเดียวกันมักจะมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าหากบุคคลใดมีทัศนคติที่ต่อต้านกระแสสังคม ก็จะเป็นทัศนคติที่เข้มแข็งแ...
	ทัศนคติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล และจะแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ (กุลภรณ์ เทพพัตรา, 2548, น. 33-34)
	1. ทัศนคติเชิงบวก คือทัศนคติที่ชักนำให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมถึงหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการดำเนินกิจการขององค์การ และอื่น ๆ
	2. ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงาน องค์การ สถาบัน และการด...
	3. ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง
	ทัศนคติ เป็นสิ่งที่สร้างสามารถสร้างขึ้นได้ เจ้าของธุรกิจควรรู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อธุรกิจ หรือสินค้าของตน ให้เปลี่ยนจาก ทัศนคติเชิงลบ ให้กลายเป็นทัศนคติที่เป็นกลาง ไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ และทำให้ทัศนคติที่เป็นกลาง ไม่แสดงความคิ...
	เฮอร์เบริท ซี เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967, p. 469) ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยที่ความเชื่อว่าทัศนคติอย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จากความคิดนี้ Kelman ได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ ดังนี้
	1. การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเอง และมุ่งหวังในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลเกิดความพึงพอใจ โดยที่ตัวเองไม่ได้เชื่อ หรือเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่ที่ยอมทำตามเพราะคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือการยอมรับจาก...
	2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือที่พึงพอใจระหว่างตัวเองกับบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น บุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือ...
	3. ความต้องการจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา
	การวัดทัศนคติ
	ทัศนคติของบุคคลเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด ดังนั้นการวัด หรือ การประเมินสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความรู้สึก จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะตีความ ดังนั้น ศุภสิริ สุขมนต์ (2557, น. 52-53) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลที่...
	1. ต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติ (Basic Assupmtions)
	(1) ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือ ทัศนคติของบุคคลนั้น จะมีลักษณะคงที่ หรือคงเส้นคงว่าอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง นั่นคือ ความรู้สึกนึกคิดของคนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลง หรือ ผันแปรตลอดเวลา อย่างน้อยจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ความรู้สึกของคนเราคงที่ ซึ่งทำให้เราสามาร...
	(2) ทัศนคติของบุคคลไม่สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้โดยตรง การวัดจะเป็นการวัดทางอ้อม โดยวัดจากแนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา หรือ ประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
	(3) ทัศนคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความคิดความรู้สึก เช่น สนับสนุน หรือ คัดค้าน ยังมีขนาด หรือปริมาณของความรู้สุกนั้นด้วย ดังนั้น ในการวัดทัศนคตินอกจากจะทำให้ทราบถึงลักษณะหรือทิศทางแล้ว ยังสามารถบอกระดับความมากน้อย หรือ ความเข้มข้นของทัศนคติได้อีกด้วย
	2. การวัดทัศนคติด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องมีสิ่งประกอบ 3 อย่างคือ ตัวบุคคลที่ถูกวัด เช่น การกระทำหรือเรื่องราวที่บุคคลจะแสดงทัศนคติตอบสนอง และสุดท้ายต้องมีการตอบสนองซึ่งจะออกมาเป็นระดับสูงต่ำ มากหรือน้อย ดังนั้นทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งใดของบุคคลสามารถวัดได้โด...
	3. สิ่งเร้าที่จะนำไปใช้เร้า หรือ ทำให้บุคคลได้แสดงทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา ที่นิยมใช้คือ ข้อความวัดทัศนคติ (Attitude Statements) ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางภาษาที่ใช้อธิบายถึงคุณค่าคุณลักษณะของสิ่งนั้น เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก (...
	4. การวัดทัศนคติเพื่อทราบทิศทางและระดับความรู้สึกของบุคคลนั้น เป็นการสรุปผลจากการตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียด หรือแง่มุมต่าง ๆ ดังนั้น การวัดทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งใด ก็จะต้องพยายามถามคุณค่า และลักษณะในแต่ละด้านของเรื่องนั้นออกมา และนำผลซึ่...
	5. การวัดทัศนคติต้องคำนึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) ของผลการวัดเป็นพิเศษ คือต้องพยายามให้ผลการวัดตรงกับสภาพความเป็นจริงของบุคคลทั้งในแง่ทิศทางและระดับ หรือ ช่วงของทัศนคติ
	วิธีการวัดทัศนคติ
	ในมาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) จะใช้วิธีการตั้งคำถาม เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวเร้าให้บุคคลแสดงความคิดเห็น หรือ ความรู้สึกของตนเองออกมา ดังนั้น การตั้งคำถามจึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการวัดทัศนคติ ศุภสิริ สุขมนต์ (2557, น. 54) กล่าวว่า การตั้...
	1. ต้องเป็นคำถามที่กล่าวถึงเรื่องราวในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ทัศนคติที่มีในปัจจุบัน
	2. ต้องเป็นคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นๆ ไม่เช่นนั้น ผู้ตอบจะตอบโดยยึดหลักความเป็นจริง ไม่ใช่ตอบตามที่ตนเองรู้สึก
	3. ต้องเป็นคำถามที่สามารถนำมาแปลความหมายได้ โดยบอกทิศทาง และระดับของความรู้สึกของผู้ตอบได้
	4. ต้องเป็นคำถามที่มีความหมายตรงตัว ไม่ต้องแปลความ หรือ ตีความหมายอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ต้องเป็นคำถามที่ไม่กำกวม คลุมเครือ
	5. ในคำถาม 1 ข้อ ควรถามความคิดเห็นเพียงคำถามเดียว ไม่เช่นนั้น จะยากต่อการเสนอความเห็น
	6. ต้องเป็นคำถามที่ทำให้ผู้ตอบแสดงความเห็นได้ทั้ง ทางบวก และ ทางลบ คำถามที่ใช้ต้องเป็นกลาง
	7. ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ หรือ ถามในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
	กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ความรู้สึกของบุคคล นั่นเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความรู้สึกที่ดี หรือ ไม่ดีต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น จะทำให้ทัศนคติของบุคคลเป็นไปได้ในทั้งทิศทางด้านบวก และด้านลบ ซึ่งเป็นส่ว...
	จากการศึกษาเรื่องแนวคิดทัศนคติ จึงเป็นข้อสรุปว่า ผู้วิจัยได้เลือกวิธีในการวัดผลของทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว นั่นคือ การวัดทัศนคติด้วยองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เพื่อประเมินและพิจารณาถึงความชอบ หรือ ไม่ชอบ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องท...

	2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice)
	ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 768) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
	พฤติกรรม (Practice) เป็นการกระทำของบุคคลที่แสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาอาการทั่วไป ได้แก่ การเดิน การพูด การยิ้ม ซึ่งทำให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่บุคคลต้องการแสดงออก พฤติกรรมอาจเกิดจากการสะสมประสบการณ์มาจากอดีต หรือเกิดจากการรับร...
	สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กล่าว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันของความรู้ และทัศนคติเกิดข...
	พฤติกรรมของบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553, น. 9, อ้างถึงใน ภัทรภร เฉลยจรรยา, 2558, น. 17)
	1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทำที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ และวัดได้ และอาจแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบวัจนภาษา (Verbal) และแบบอวัจนภาษา (Nonverbal) เช่น การพูด การหัวเราะ การร้องไห้ การเดิน การซื้อสินค้า
	2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การกระทำที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ การคิด สามารถวัดพฤติกรรมแบบนี้ได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ
	แนนซี ชวาทซ์ (Nancy Z. Schwartz, อ้างถึงใน สำเนียง ประถมวงษ์, 2553, น.16) พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไป ตามความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้
	1. ทัศนคติเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติ ดังนั้น ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และมีผลต่อการปฏิบัติ
	2. ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดการปฏิบัติตามมา
	3. ความรู้และทัศนคติต่างก็ทำให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้และทัศนคติ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน
	4. ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม
	พฤติกรรมใดของบุคคลโดยทั่วไป มักจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ทัศนคติมักจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39, อ้างถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 22) กล่าวว่า ทัศนคติเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทำของบุคคล
	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุที่มีอิทธิพลส่งผลให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคือ พฤติกรรมที่ถูกโน้มน้าวจากการสื่อสาร (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 123) กล่าวว่า พฤติกรรมที่ถูกโน้มน้าวจากการสื่อสารน...
	1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotional Arousal) เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตาม
	2. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณาปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็นพระชนะเป็นมาร ก็อาจโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ยอมรับได้
	3. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้น เพื่อให้มาตรฐานนั้น ปลูกศรัทธา และเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่ต้องปฏิบัติตาม
	4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การลด แลก แจก แถม ในการโฆษณา เพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อสินค้า
	สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 124) กล่าวว่า ผลของการโน้มน้าวใจสามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานได้ 2 แบบ คือ
	1. กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ หรือให้มีพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง (Activation)
	2. หยุดยั้งพฤติกรรมเก่า (Deactivation)
	ทั้งการกระตุ้น และการหยุดยั้ง เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆ ตามมา เช่น การตัดสินวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา การจัดยุทธวิธีการดำเนินงาน และสร้างพฤติกรรมเพื่อส่วนรวม
	แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม อาจไม่lอดคล้องกันเสมอไป ตามแนวคิดของ Zimbardo and Lippe (1991, อ้างถึงใน ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา, 2555, น. 23) กล่าวว่า อิทธิพลของการเสนอข่าวสารบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ฟังคุ้นเคยกับการสื่อสารนั้น อันจะก่อให้เกิดความ...
	กล่าวโดยสรุป ทั้ง ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) ถือเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญที่เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้รับสาร เป็นการวัดผลสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ภายในของบุคคล ดังนั้น ในการวัดผลโด...


	2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
	หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์การคือ การดำเนินงานทางด้านการตลาดที่ดี ดังนั้นทุกองค์กร จะต้องมีการวางแผนการตลาด และสิ่งที่นักการตลาดในปัจจุบันคำนึงถึงเป็นอย่างมาก คือ การคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
	Philip Kotler (2545, น. 3) กล่าวว่า การตลาด คือ “การส่งมอบความพอใจให้กับลูกค้า ณ ระดับกำไรจำนวนหนึ่ง” ดังนั้น การจะส่งมอบความพอใจให้กับลูกค้าได้นั้น จะต้องมีเป้าหมายอยู่ 2 ส่วน คือ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่ โดยการบ่งบอกให้เห็นถึงคุณค่าที่ดีกว่า และ การรั...
	การตลาด ถือว่าเป็น “กระบวนการทางสังคมและการจัดการที่มุ่งสนองความจำเป็นและความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มคนต่าง ๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และคุณค่ากับผู้อื่น” (Philip Kotler, 2545, น. 4)
	2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดธุรกิจบริการ
	บริการ (Service) คือ การกระทำ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้ของสิ่งที่เสนอให้นั้น เป็นการกระทำ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซึ่งไม่สามารถนำไปเป็นเจ้าของไ...
	ธุรกิจบริการ เป็น ธุรกิจแรก ๆ ที่เริ่มทำการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ธุรกิจบริการ สามารถแบ่งได้ตามขนาดขององค์กร เช่น ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็ก ๆ อย่างเช่น ร้านซักรีด...
	สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ (2547, น. 9, อ้างถึงใน ประสงค์ วงศ์กิจศักดา, 2552, น. 4) ได้ให้ความหมายของการตลาดบริการ หมายถึง วิธีการด้านการตลาดบริการอันยอดเยี่ยมที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยสร้างความพอใจให้ลูกค้า เป้าหมายสร้างความได้เปรียบในการแข่ง...
	1. หลีกเลี่ยงสงครามราคาหรือลดความอ่อนไหวต่อราคา
	2. ช่วยรักษา และจูงใจลูกค้าที่ศักยภาพ
	3. สร้างคุณค่าสะสมจากการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
	4. ความพอใจเป็นดัชนีชี้ล่วงหน้าถึงความสำเร็จขององค์กร
	Schneider และ White (2004, p. 5, อ้างถึงใน กนกรัตน์ กนกพารา, 2549, น. 9) กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้บริการแตกต่างจากสินค้ามีอยู่ 3 ประการ ดังนี้
	1. บริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน (Intangibility) หมายถึง บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น จับต้อง ถือครอง หรือจัดเก็บได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ บริการจึงเป็นกระบวนการที่ผู้รับบริการจะได้รับประสบการณ์ทางด้านจิตใจมากกว่าที่จะเป็นสิ่งของ...
	2. ผลิตและบริโภคไปในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Production and Consumption) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (Inseparability) เนื่องจากผู้ผลิตจะทำการผลิต และลูกค้าก็จะบริโภคไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การผลิตและการบริโภคจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้
	3. ในการให้บริการแต่ละครั้งมีลักษณะที่แตกต่างกัน (Heterogeneity) ไม่เหมือนสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตออกมาได้เหมือนๆ กัน เพราะกระบวนการผลิตและส่งมอบบริการต้องอาศัยคนหรือพนักงานที่ให้บริการ ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า และโดยปกติแล้ว คนมักจะมีสภาว...
	ในขณะที่ วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547, น. 19) กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่จำหน่ายสินค้ากับธุรกิจบริการว่า สามารถแยกได้ 4 ประการ ได้แก่
	1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) หมายถึงว่า บริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้ก่อนที่จะมีการซื้อ
	2. ไม่แน่นอน (Variability หรือ Heterogeneity) ลักษณะของบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร
	3. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) กล่าวคือ การผลิตและการบริโภคบริการ จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ผู้ให้บริการรายหนึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้เพียงหนึ่งเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ให้บริการแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพ...
	4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Parishability of Output) ได้แก่ บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า ถ้าความต้องการมีสม่ำเสมอการให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะทำให้เกิดปัญหาคือบริการไม่ทัน หรือในบางกรณีก็ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ
	วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547, น. 30) ได้แบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาจัดแบ่งประเภทธุรกิจบริการ จะใช้ลักษณะการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ มี 2 ประการ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
	1. เกณฑ์ที่ 1 ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์บริการ คือ เป็นการให้บริการทางการกระทำ    ไม่ได้มาจากตัวสินค้า ความแตกต่างของธุรกิจแต่ละประเภท จะอยู่ที่การพิจารณาพฤติกรรม การกระทำของผู้ให้บริการ
	2. เกณฑ์ที่ 2 ลูกค้ามีส่วนร่วมในการผลิตบริการ คือ ในการให้งานบริการอาจไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้น แต่อาจรวมถึงสิ่งของของลูกค้าด้วย ซึ่งความแตกต่างของบริการจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วม
	ตารางที่ 2.3
	ตารางการจัดแบ่งประเภทธุรกิจบริการตามกระบวนการให้บริการ
	ตารางที่ 2.3
	ตารางการจัดแบ่งประเภทธุรกิจบริการตามกระบวนการให้บริการ (ต่อ)

	จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า ธุรกิจธนาคารเป็นการให้บริการต่อสารสนเทศ แก่ลูกค้า มีคุณสมบัติคือ เป็นบริการที่ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัว ซึ่งธุรกิจการให้บริการของธนาคาร ถือเป็นธุรกิจบริการขนาดใหญ่ และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ธนาคารถือเป็นองค์กรธุรกิ...
	ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ (eMarketeer, อ้างถึงใน กุลภรณ์ เทพพัตรา, 2548, น. 40) ดังนี้
	1. ความง่ายในการใช้งาน
	2. ระดับของประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต
	3. ประเภทของบริการที่เกิดให้บริการ เช่น อีเมลล์ การโอนย้ายไฟล์ ข่าวสารการให้ บริการทางการเงินออนไลน์ การซื้อสินค้า และการให้บริการด้านมัลติมีเดีย
	4. ทัศนคติและการยอมรับ
	5. การเข้าถึงและเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล
	6. ประสบการณ์ (ถ้ามี) เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
	ดังนั้น ในการทำธุรกิจบริการของธนาคาร โดยการให้บริการผ่านทาง Mobile Application จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เพราะการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภคจะยังมีความไม่มั่นใจ...
	2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
	ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ จะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดสินค้าทั่วไป กล่าวคือ ธุรกิจบริการจะต้องมีเรื่องของผู้ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ Payne (1993, อ้างถึงใน ประสงค์ วงศ์กิจศักดา, 2552, น. 4-6) กล่าวว่า ส่...
	1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
	บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้ บริการต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า แต่คุณภาพของบริการจะต้องประกอบมาจากหลายปัจจัยที่ประกอบกัน ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงาน ความทันสม...
	2. ราคา (Price)
	เป็นสิ่งที่กำหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทำให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่ำ ก็จะทำให้รายได้ของธุรกิจต่ำ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าธุรกิจจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะการมีคู่แข่...
	3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
	ช่องทางในการจัดจำหน่ายมีได้ทั้งหมด 4 วิธี คือ การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการผ่านตัวแทน การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอกนิกส์
	4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
	การใช้หลักของการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบเครื่อง (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือในการทำการส่งเสริมการตลาดนั้น มีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการทำการตลาดทางตรง โดยเครื่องม...
	กล่าวคือ การบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ดังนั้น ในการบริการจะต้องสร้างความแปลกใหม่ มีความเหมาะสมในด้านราคา ราคาไม่สูง และไม่ต่ำจนเกินไป จนทำให้คู่แข่งสามารถตีราคาได้สำเร็จ ในการให้บริการจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับการบริการอยู่เสมอ เนื่...

	2.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
	หัวใจสำคัญในการทำการตลาดของทุกองค์กร คือ การทำความเข้าใจในตัวของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือ บริการ เพราะธรรมชาติของผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าจากปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้น การศึกษาพฤติกร...
	เสรี วงษ์มณฑา (2548, น. 32-46, อ้างถึงใน อำนาจ ศรีสมสุข, 2556, น. 20) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือ การจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ...
	Engle, Blackwe และ Miniard (อ้างถึงใน ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์, 2554) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง
	ความแตกต่างระหว่างการบริโภคสินค้ากับการบริโภคบริการ คือ การบริโภคสินค้า ลูกค้าจะบริโภคผลผลิต แต่การบริโภคบริการลูกค้าจะบริโภคทั้งผลผลิตและกระบวนการ เช่น ลูกค้าที่ต้องการผมที่สะอาด ลูกค้ามีทางเลือก 2 ทางคือ ไปซื้อแชมพูแล้วมาสระผมเองที่บ้าน กับอีกทางคือ...
	2.6.3.1 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
	หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคคนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนที่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคทั่วโลกมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งอายุ รายได้ ระดับการศึกษา และรสนิยม ผู้บริโภคเหล่านี้ซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ คว...
	ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Philip Kotler (2003, p. 184 อ้างถึงใน นวรัตน์ แหทอง, 2550, น. 12)
	จากตารางรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจะได้รับสิ่งเร้าจากภายนอกกระตุ้น หรือเรียกได้ว่าโดนสภาวะแวดล้อมทางการตลาดกระตุ้นเข้าไปในสภาวะจิตใจของผู้ซื้อ Philip Kotler (2003, p. 183, อ้างถึงใน นวรัตน์ แหทอง, 2550, น...
	2.6.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก (สมิต สัชฌุกร อ้างถึงใน คมกฤช อุดารักษ์, 2557, น. 13-17)
	ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน และมีอิทธิพล ได้แก่
	1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ้นทำให้กระทำซึ่งการจูงใจจะเกิดขึ้นภาย ในตัวบุคคล และจะมีผลต่อพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมทั้งหมด เป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการกระตุ้น จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลที่เป็นแรงจ...
	(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างแรก เพื่อรักษาภาวะดุลต่าง ๆ ของร่างกาย ให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง เป็นต้น
	(2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Security or Safety Needs) เป็นความต้อง การในการป้องกันตนเองเพื่อให้ไม่มีอะไรมากระทบร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย ความรู้สึกไว้วางใจ ความรู้สึกไม่กลัว
	(3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) บุคคลมักจะเกิดความต้องการทางสังคม เช่นการยอมรับจากกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสำคัญ กับกลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป ทั้งต่อบุคคล หรือ ครอบครัว
	(4) ความต้องการทางด้านชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็นความต้องการที่ต้องการได้รับการยกย่องในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับ และได้รับการนับถือจากบุคคลอื่น รวมถึงจากหน้าที่การงาน หากได้รับความต้องการด้านนี้ ก็จะทำให้เกิดความพ...
	(5) ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามที่นึกคิด (Self-Actualization or Self-Realization) เป็นความต้องการที่สูงที่สุดของความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อได้รับความต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัย จากสังคม และชื่อเสียงยอมรับในสังคมแล้ว บุคคลก็มักจะต...
	2. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลคัดเลือก จัดระเบียบและตีความ หมายข้อมูล เพื่อกำหนดเป็นภาพที่มีความหมายขึ้นมา หรือเป็นกระบวนการรับรู้ การจัดระเบียบ และการตีความหมายข้อมูลหรือสิ่งกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ...
	ขั้นตอนที่ 1 การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง ถ้าข้อมูลที่รับเข้ามาน่าสนใจ
	ขั้นตอนที่ 2 การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคติดตามที่จะรับรู้ข้อมูลหรือสิ่กระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจ ถ้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 น่าสนใจจะต้องใช้ความพยายามที่จะสร้างงานการตลาดให้มีลักษณะเด่น เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดค...
	ขั้นตอนที่ 3 ความเข้าใจข้อมูลที่ได้เลือกสาร เป็นการตีความหมายของข้อมูลที่รับเข้า ในการตีความนั้น ขั้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ของผู้บริโภค
	ขั้นตอนที่ 4 การยอมรับข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรร เป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งที่เข้าใจ ถ้ายอมรับก็ไปสู่ขั้นที่ 5
	ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรร หมายถึง การที่ผู้บริโภคจดจำข้อมูลบางส่วนที่เข้าใจ ที่เห็นและยอมรับ ซึ่งสิ่งที่จดจำจะเป็นความทรงจำที่ถูกนำมาใช้ใหม่
	3. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความโน้มเอียงของพฤติกรรมที่เป็นผลอันเนื่องมาจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผ่านมา หลังจากบุคคลได้รับการกระตุ้น โดยการรับรู้ถึงตัวกระตุ้นน...
	4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะทุกอย่างที่ทำให้ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ หรือบุคลิกภาพ เป็นผลรวมของแบบแผนของคุณลักษณะของบุคคลแต่ละคน ทำให้มีลักษณะเฉพาะตัว
	5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง ทัศนคติไ...
	องค์ประกอบทางด้านความคิดหรือการรับรู้ ประกอบด้วย ความเชื่อ ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
	องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม คือ ความโน้มเอียงที่จะเกิดพฤติกรรม หรือ ความตั้งใจที่จะเกิดพฤติกรรม ทำให้เกิดการวางแผนว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
	ปัจจัยภายนอก (External Variables) ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่
	1. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู้ (Learning) ความเชื่อถือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) ซึ่งกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมใดสังคมหนึ่ง และครอบคลุมถึงทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิดและการกระทำที่แสดงออกถึง...
	2. ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การรวมถึงกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความคล้ายกันในด้านพฤติกรรมซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่าสังคมแบ่งออกเป็นชั้นๆ ละหลายกลุ่ม เมื่อเราสังกัดกลุ่มเราก็สังกัดชั้นทางสังคมไปด้วยในขณะเดียวกัน ชั้นทา...
	3. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิง สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป หรือ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลที่สำคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มอ้างอิงโดยทั่วไปมี 2 กรณี คือ กลุ่มอ้างอิงพื้นฐา...
	4. ครอบครัว (Family) ความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว เป็นแหล่งที่สำคัญของการปฏิบัติตอบต่อกัน การปฏิบัติตอบต่อกันของครอบครัว คือ การปฏิบัติตอบต่อกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ
	2.6.3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
	ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 148-149) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
	1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต่ำกว่า 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปี 65 ปีขึ้นไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้า...
	2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งการดำรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ทำให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถา...
	3. อาชีพ (Occupation) อาชีพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ลูกจ้างทั่วไปจะซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ พนักงานบริษัทจะซื้อสินค้าในระดับราคาที่สูงขึ้นมาอีก ส่วนนักธุรกิจหรือผู้บริหารจะซื้อสินค้าเพื่อเสริมสร้างบุ...
	4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) หรือรายได้ (Income) จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ สถานภาพเหล่านี้ ประกอบด้วย รายได้ การออม อำนาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย ซึ่งนักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่อ...
	5. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดี มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สร้างรายได้ได้สูงกว่าผู้มี่มีการศึกษาน้อยกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริ...
	6. ค่านิยมและรูปแบบการดำรงชีวิต (Value and Lifestyle) ค่านิยม หมายถึง ความคิดและความเชื่อที่มีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล รูปแบบการดำรงชีวิต หมายถึง รูปแบบการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม (Activity) ที่เขาทำ สิ...
	2.6.3.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
	นวรัตน์ แหทอง (2550, น. 13-17) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็นลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
	ภาพที่ 2.4 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Kotler, 2003 p. 204 อ้างถึงใน นวรัตน์ แหทอง, 2550, น. 13)
	จากโมเดลแสดงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (นวรัตน์ แหทอง, 2550, น. 13)
	1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายใน และภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความต้องการทางร่างกาย และความต้องการที่เป...
	2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นงานที่สำคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุ้นความต้องการนี้มี 2 ประการ คือ นักการตลาดต้องเข้าใจสิ่งกระตุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และ แนวความคิดการกระตุ้นความต้องการจะช่วยให้นักการตลาดระลึกได้เสมอว...
	3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาจากขั้นที่ 2 ผู้บริโภคก็จะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก มีดังนี้
	(1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ คือ ผู้บริโภคจะเป็นผู้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคหรือไม่
	(2) ผู้บริโภคจะให้น้ำหนักความสำคัญสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาดต้องพยายามค้นหา และจัดลำดับสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
	(3) ผู้บริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า เนื่องจากความเชื่อของผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้บริโภค และความเชื่อเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วยการกำห...
	(4) การตัดสินใจซื้อ จะมี 3 ปัจจัยที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนี้
	1. ทัศนคติของบุคคลอื่น ทั้งด้านบวก และด้านลบ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
	2. ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้จากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนผลิตภัณฑ์ การคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
	3. ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ คือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งใจซื้อ
	(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดับของความพึงพอใจหรือไม่พอใจในระดับหนึ่งระดับใด งานของนักการตลาดไม่ใช่จะจบลงหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้ถูกขายออกไปแล้ว แต่นักการตลาดต้องคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย ได้แก่ กิจกรรมหล...


	2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 24-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ม...
	จุฑามาศ พาณิชย์รังสี (2549) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับ และทัศนคติของผู้อ่านหญิงที่มีต่อนิตยสารผู้หญิง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 25 ปี สถานภาพสมรสเป็นโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ไม่เกิน...
	กุลภรณ์ เทพพัตรา (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาอยู่ใน...
	ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยทำงานใน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน มีการศ...
	ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น จำนวน 580 คน จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอา...
	ทัศนวรรณ ยิ่งดำรง (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคโดยส่...
	ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีจำนวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีเพศ ประเภทมหาวิทยาลัย แล...
	วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer: Pearypie และพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทความงาม” โดยผลการศึกษาพบว่า ช่วงอายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อยูทูปความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่แตกต่างกัน ...
	ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่าย Outlook Web Access เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)”ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพมี...
	อัครชาติ ติณสูลานนท์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาในสายงานธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา” ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี...
	อลิสา สะหะหิรัญ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ GMOs ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 59.7 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญ...
	อนัญญา สงวนศักดิ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อสมุนไพรไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15-25 และ 26-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ...
	เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร”การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ซึ่งความสัมพัน...
	อุรัจฉทา ต่ายสกุลทิพย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารวัฒนธรรม ความรู้ ทัศนคติและการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเครือซีเมนต์ไทย” โดยผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนวัตกร...
	ยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มการยอมรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18-27 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001...
	2.8 เหตุผลของการตั้งสมมติฐานการวิจัย
	2.8.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารกับความรู้
	Klapper, (1960, p. 19-25 อ้างถึงใน ภูเมธ นิลบรรพต, 2553, น. 7-8) กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	1. การเลือกเปิดรับ หรือ การเลือกใช้ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ...
	2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติ...
	3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์...
	4. การเลือกจดจำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจำข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นำไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจำไ...

	วัตถุประสงค์ที่บุคคลเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนมี ดังนี้ พีระ จิรโสภณ (2531 อ้างถึงใน วราภรณ์ ประดับ, 2553, น. 14)
	1. เพื่อทราบความเป็นไปของเหตุการณ์รอบตัว ทำให้คนรอบรู้ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ไม่ล้าหลัง
	2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีอยู่รอบตัวเราทั้งใกล้ทั้งไกล
	3. เพื่อสร้างความรู้สึกทำให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราได้รับรู้
	4. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความบันเทิง ผู้บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยที่เปิดรับสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อหนีความเป็นจริงที่เผชิญหน้าอยู่สักชั่วครู่ชั่วยามไปสู่จินตนาการ หรือความฝันลม ๆ แล้ง ๆ จากภาพยนตร์ ละคร หรือนวนิยายที่มีอย...
	Benjamin S. Bloom (1971, p. 271) กล่าวว่า ความรู้ของบุคคลในระดับที่ระลึกได้ (Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะที่จำเรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ กระบวนการ และแบบแผนได้
	อลิสา สะหะหิรัญ (2550, น. 95) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ GMOs ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ GMOs จากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วาร...
	อนัญญา สงวนศักดิ์ (2547, น. 98) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อสมุนไพรไทย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสมุนไพรของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในทิศทางบวก กล่าวคือ ...
	ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น.159-164) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวล...
	เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546, น. 206-207) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเม้นท์มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับอี-กอ...
	อุรัจฉทา ต่ายสกุลทิพย์ (2550, น. 99) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ความรู้ ทัศนคติและการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเครือซิเมนต์ไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมจากสื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล มีความสั...
	ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application เป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ สัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2.8.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ
	ตัวแปรการเปิดรับข่าวสารได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 2.8.1 สำหรับตัวแปรทัศนคติได้มีนักจิตวิทยากล่าวไว้อย่างแพร่หลาย โรเจอร์ (Roger, 1978, p. 208-209, อ้างถึงใน วราภรณ์ ประดับ, 2553, น. 27) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอ...
	ฉัตราพร เสมอใจ (2550, น. 108-109, อ้างถึงใน กีรตยา สกุลศุภรัฐ, 2557, น. 18-19) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทัศนคติปัจจัยหนึ่งคือ การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ กล่าวคือ สื่อมีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การเลือกใช้สื่อที่เข้า...
	Festinger quoted in Read Hadley (1972, อ้างถึงใน อุรัจฉทา ต่ายสกุลทิพย์, 2550) กล่าวว่า เหตุผลหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันทีทันใด นั่นเป็นเพราะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติแบบเดิมอาจจะยังคงอยู่...
	ยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550, น. 178-180) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มการยอมรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยแยกแยกทัศนคติเป็น 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก แ...
	ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวีจากสื่อวิทยุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อก๊าซเอ็นจีวีด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และ พฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีพบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวีจากสื่อวิทยุมีความสัมพ...
	ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวีจากสื่อสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อก๊าซเอ็นจีวีด้านความรู้สึก และ พฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .ในส่วนข...
	ประเภทของสื่อมวลชนในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อก๊าซเอ็นจีวีด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และ พฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556, น. 220-223) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติต่อ Beauty Influencer: Pearypie และพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทความงาม” โดยผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับสื่อยูทูปความถี่ (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทุกด้าน กล่าวคือ ทัศ...
	เบญจพร บรรเจิดกิจ (2546, น. 208) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอี-กอฟเวิร์นเม้นท์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่ออี-กอฟเวิร...
	สอดคล้องกับ พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2544) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในบริการ E-Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศไทย” พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ E-Banking จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื...
	ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. 164-167) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความ รู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเ...
	ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application เป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2.8.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้กับทัศนคติ
	ตัวแปรความรู้ และ ทัศนคติ ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 2.8.1 และ 2.8.2 แล้วตามลำดับ ซึ่งทั้งความรู้ และ ทัศนคติ จะเป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า บุคคลส่วนมากได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองสิ่ง...
	ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550, น. 121-122) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่าย Outlook Web Access เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระ...
	สอดคล้องกับแนวคิดในกระบวนการสื่อสารเผื่อการโน้มน้าว ซึ่งเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง นั่นคือ ความรู้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจะส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในที่สุด กล่าวคือ ทัศนคติเป็นผล...
	ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. 173-174) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์มีความสัมพันธ์กับทั...
	อัครชาติ ติณสูลานนท์ (2546, น. 127)  ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา ในสายงานธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา” โดยผลการวิจัยพบว่า  ความรู้ด้านความปลอดภัยกับทัศนคติด้านความปลอดภ...
	ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550, น. 108)  ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ...
	สอดคล้องกับ Philip G. Zimbabo et al. (1997, p. 49-53) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยน แปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ กล่าวคือ ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลง เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบจะต...
	ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application เป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2.8.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติกับพฤติกรรม
	ตัวแปรทัศนคติได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.8.2 และ 2.8.3 แล้วตามลำดับ นอกจาก ทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กับความรู้ แล้ว ทัศนคติยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม กล่าวคือ ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และความเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในท...
	พฤติกรรมใดของบุคคลโดยทั่วไป มักจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ทัศนคติมักจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39, อ้างถึงใน ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 22) กล่าวว่า ทัศนคติเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทำของบุคคล
	Walters (1978, p. 264, อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, น. 179) กล่าวว่า ทัศนคติมีความสำคัญเพราะเป็นตัวชี้ให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภค   ถึงแม้ว่าผู้บริโภคอาจมีทัศนคติหลากหลาย แต่ทัศนคติอันหนึ่งที่บุคคลมีต่อสภาพการซื้ออันหนึ่ง  ก็มักจะคล้ายกับความรู้สึก...
	สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123)  กล่าว่า  พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน  ความแตกต่างกันของความรู้ และทัศนคติเก...
	ศิริพร อัจฉริยะโกศล (2550, น. 124-125) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่าย Outlook Web Access เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ร...
	กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น. 97-99) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่วสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคอาหา...
	ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550, น. 109-110) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแต...
	ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัยที่ 4 ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2.8.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรม
	ตัวแปรทัศนคติได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.8.2, 2.8.3 และ 2.8.4 แล้วตามลำดับ และ พฤติกรรมผู้บริโภคในหัวข้อ 2.8.4 แล้ว ทัศนคติยังสามารถกำหนดแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได้ ศุภร เสรีรัตน์ (2554, น. 177-180) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤต...
	โรเซ็นเบิร์ก และ โฮฟแลนด์ (Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต์ ครัชฟิล และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) ได้ให้คำนิยามของ เจตคติ โดยสรุปว่า มี 3 ประเภท ได้แก่ ปัญญา (cognitive component) ประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเ...
	กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น. 99-100) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการบ...
	ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. 175-176) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม...
	ทัศนวรรณ ยิ่งดำรง (2549, น. 150-152) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านประโยชน์ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความคาดหวัง ...
	ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเชื่อว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application เป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัยที่ 5 ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย

	ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application ของธนาคารออมสิน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจภาคสนาม (Survey Research Method) ใช้...

	3.1 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
	ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 151 สาขา จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายของธนาคารออมสิน เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน แ...
	ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (1970, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537, น. 67) ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% หรือ 0.05 ซึ่งมีสู...
	กำหนดให้  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
	เนื่องจากกรณีนี้ไม่ทราบจำนวนประชากร (N) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ 17-34 ปี ที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีพฤติกรรมใช้ และ ไม่ใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
	ดังนั้น
	แทนค่าตามสูตรได้ผลดังนี้
	= 400
	ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 คน
	3.2 การสุ่มตัวอย่าง
	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้การเลือกตัวอย่างกลุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified ...
	ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
	ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกสุ่มจากธนาคารออมสินสาขา จำนวน 151 สาขา ทั่วทั้ง 50 เขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้นภูมิ (กลุ่มเขต) ตามที่ตั้งของพื้นที่ (กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, 2544) ได้แก่
	1. ชั้นภูมิที่ 1 กลุ่มเขตชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานาวา เขตสาธร เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบ...
	2. ชั้นภูมิที่ 2 กลุ่มเขตชั้นกลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง ได้แก่ เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพ...
	3. ชั้นภูมิที่ 3 กลุ่มเขตชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตคลองสามวา เขตบางบอน เขตทวีวัฒนา (ดังตารางที่ 3.1)
	ตารางที่ 3.1
	ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบ่งตามเขตการปกครอง
	ตารางที่ 3.1
	ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบ่งตามเขตการปกครอง (ต่อ)
	ตารางที่ 3.1
	ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบ่งตามเขตการปกครอง (ต่อ)
	ตารางที่ 3.1
	ตารางแสดงชั้นภูมิของธนาคารออมสินสาขา แบ่งตามเขตการปกครอง (ต่อ)
	ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
	เนื่องจากแต่ละชั้นภูมิประกอบไปด้วยเขตการปกครองและธนาคารออมสินสาขาต่างๆ ผู้วิจัยเลือกจำนวนธนาคารออมสิน สาขาในแต่ละชั้นภูมิมาเป็นตัวอย่าง โดยการเลือกจำนวนธนาคารออมสินตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิให้เป็นสัดส่วน (Proposion) กับ จำนวนสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพ...
	ตารางที่ 3.2
	ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ
	ตารางที่ 3.2
	ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.2
	ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.2
	ตารางแสดงรายชื่อธนาคารออมสินสาขาตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ (ต่อ)
	1. เจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีอายุ 17-23 ปี ที่ใช้บริการ MyMo Application
	2. เจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีอายุ 17-23 ปี ที่ไม่ใช้บริการ MyMo Application
	3. เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีอายุ 24-34 ปี ที่ใช้บริการ MyMo Application
	4. เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีอายุ 24-34 ปี ที่ไม่ใช้บริการ MyMo Application
	3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionaire) โดยผู้วิจัยจะทำแบบสอบถามซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Question) คือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และ แบบสอบถามชนิดปล...
	ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด
	ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติมีที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 7 คำถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 8 คำถามปลายเปิด (Open-ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการใช้ MyMo Application
	3.4 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน
	ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้
	1. เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1. เพศชาย กลุ่มที่ 2. เพศหญิง
	2. อายุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 17-23 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 24-34 ปี
	3. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5,000 บาท  กลุ่มที่ 2 20,001-30,000 บาท กลุ่มที่ 3 5,001-10,000 บาท กลุ่มที่ 4 10,001-20,000 บาท และกลุ่มที่ 5 มากกว่า 30,000 บาท
	4. ระดับการศึกษาสูงสุด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า กลุ่มที่ 3 อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า กลุ่มที่ 4 ปริญญาตรี กลุ่มที่ 5 สูงกว่าปริญญาตรี
	ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีการสร้างคำถามตามหลัก AIO Statement ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) โดยในแต่ละองค์ประกอบได้จัดกลุ่มคำถามตามแนวคิดและรูปแบบการ...
	1. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Orientation)
	2. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation)
	3. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation)
	4. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นบ้านและครอบครัว (Home and Family Orientation)
	5. รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกีฬา และ กิจกรรมกลางแจ้ง (Sport an Outdoor Orientation)
	ส่วนที่ 2.1 คำถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) ที่กระทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยแบ่งคำถามออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คำถาม รวม 15 คำถาม
	1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแสดงเกี่ยวกับงานประเพณีทั้งของไทย และต่างประเทศ เช่น กิจกรรมการแข่งเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/บรอดเวย์ ฯลฯ
	2. ท่านเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
	3. ท่านร่วมทำบุญ หรือ เข้าร่วมพิธีต่างๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบุญ ฯลฯ
	4. ท่านเป็นสมาชิกของแฟนเพจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม
	5. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ช่วยเหลืออุทกภัย สึนามิ ผู้ป่วยยากไร้ ฯลฯ
	6. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างฝาย ฯลฯ
	7. ท่านมักไปดูภาพยนตร์ในเรื่องที่ท่านชื่นชอบ
	8. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และความสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ
	9. ท่านมักไปดูคอนเสิร์ต/การแสดงจากศิลปินที่ท่านชื่นชอบ
	10. ท่านทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวเสมอ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ
	11. ท่านรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
	12. ท่านไปทำบุญร่วมกับคนในครอบครัว
	13. ท่านออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำ
	14. ท่านเล่นกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ
	15. ท่านรับชมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ
	ส่วนที่ 2.2 คำถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest) ความสนใจต่าง ๆ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยแบ่งคำถามออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คำถาม รวม 15 คำถาม
	16. ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแสดงเกี่ยวกับงานประเพณีทั้งของไทย และต่างประเทศ เช่น กิจกรรมการแข่งเรือ กิจกรรมลอยกระทง การแสดงละครเวที/บรอดเวย์ ฯลฯ
	17. ท่านสนใจเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
	18. ท่านสนใจทำบุญ เช่น งานศพ งานบุญ งานบวช ฯลฯ
	19. ท่านสนใจเข้าชมแฟนเพจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม
	20. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น ช่วยเหลืออุทกภัย สึนามิ ผู้ป่วยยากไร้ ฯลฯ
	21. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างฝาย ฯลฯ
	22. ท่านสนใจติดตามข่าวสารศิลปิน/ดารา/นักแสดงที่ท่านชื่นชอบอยู่เสมอ
	23. ท่านสนใจใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และความสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ
	24. ท่านสนใจติดตามภาพยนตร์เข้าใหม่อยู่เสมอ
	25. ท่านสนใจหากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว
	26. ท่านสนใจการหาข้อมูลท่องเที่ยวร่วมกับคนในครอบครัว
	27. ท่านสนใจการดูแลตกแต่งบ้านร่วมกับคนในครอบครัว
	28. ท่านสนใจออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำ
	29. ท่านสนใจข่าวสารกิจกรรมกลางแจ้ง
	30. ท่านสนใจรับชมการแข่งขันกีฬา

	ส่วนที่ 2.3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยแบ่งคำถามออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คำถาม รวม 15 คำถาม
	31. ท่านคิดว่าการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
	32. ท่านคิดว่าสินค้าท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน หรือ คนในท้องถิ่น
	33. ท่านคิดว่าการร่วมทำบุญ หรือ กิจกรรมทางด้านศาสนา เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
	34. ท่านคิดว่าแฟนเพจใน Social Media จะทำให้การช่วยเหลือสังคมแพร่กระจายในวงกว้างมากขึ้น
	35. ท่านคิดว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
	36. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างฝาย ฯลฯ สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้
	37. ท่านคิดว่าการดูคอนเสิร์ต/การแสดงของศิลปินที่ท่านชื่นชอบเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง
	38. ท่านคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ จะช่วยให้ท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น
	39. ท่านคิดว่าการดูภาพยนตร์เป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง
	40. ท่านคิดว่าการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้สังคมมีการพัฒนา สังคมสงบสุข
	41. ท่านคิดว่าการรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวจะช่วยให้คนในครอบครัวผูกพันกันมากขึ้น
	42. ท่านคิดว่าการทำบุญ กิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับคนในครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น
	43. ท่านคิดว่าการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำจะทำให้สุขภาพแข็งแรง
	44. ท่านคิดว่าการออกกำลังกายเป็นการสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ได้
	45. ท่านคิดว่าการออกกำลังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


	การแบ่งข้อคำถามแยกตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของ ไรเมอร์ (Remier) แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.3 ธนาพงษ์ จันทร์ชอน, 2546, หน้า 19-20 อ้างถึงใน ศุภสิริ สุขมนต์, 2557, น. 80)
	ตารางที่ 3.3
	แสดงการแบ่งข้อคำถามแยกตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของ ไรเมอร์ (Remier)
	จากคำตอบของแบบสอบถามนั้น รูปแบบการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไร พิจารณาจากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หากผู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนรวมขององค์ประกอบในแต่ละรูปแบบ ซึ่งมี 9 ข้อ หากผู้ตอบแบบสอบถามไ...
	ทำเป็นประจำ 5 คะแนน
	ทำบ่อยๆ 4 คะแนน
	ทำเป็นครั้งคราว 3 คะแนน
	นานๆ ครั้ง 2 คะแนน
	ไม่เคยทำ 1 คะแนน
	สนใจอย่างยิ่ง 5 คะแนน
	สนใจ 4 คะแนน
	เฉยๆ 3 คะแนน
	ไม่สนใจ 2 คะแนน
	ไม่สนใจอย่างยิ่ง 1 คะแนน
	เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน
	เห็นด้วย 4 คะแนน
	เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน
	ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน
	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน
	ระดับคะแนนสูงสุด = 5
	ระดับคะแนนสูงสุด = 1
	พิสัยของคะแนนเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
	= 5 – 1
	= 4
	อัตราภาคชั้น = พิสัย/จำนวนชั้น
	= 4/5
	= 0.8
	ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก
	ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยู่ในระดับสูง
	ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
	ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ
	ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำมาก

	ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีดังต่อไปนี้
	ส่วนที่ 3.1 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารทั่วไปในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีดังต่อไปนี้
	1. ท่านเปิดรับชม/ฟัง ข่าวสารประเภทใดเป็นประจำ
	2. สื่อที่ท่านใช้ในการเปิดรับข่าวสารบ่อยที่สุด
	3. ท่านเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อใดมากที่สุด และมีความถี่ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์
	4. ในกรณีที่ท่านเปิดรับข่าวสารทั่วไปจากสื่อออนไลน์ เครื่องมือ/อุปกรณ์ใด ที่ท่านใช้ในการเปิดรับข่าวสารเป็นประจำ
	5. ช่วงเวลาที่ท่านเปิดรับข่าวสารโดยทั่วไปบ่อยที่สุด
	ส่วนที่ 3.2 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีดังต่อไปนี้
	1. ท่านเปิดรับข่าวสารของ MyMo Application จากสื่อใดบ้าง
	2. ท่านเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application จากสื่อใดบ่อยที่สุด และโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์
	3. ช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application ที่ท่านเปิดเป็นประจำ
	4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเปิดรับข่าวสารเป็นประจำ

	ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีดังต่อไปนี้
	1. MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้
	2. MyMo Application ไม่สามารถโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้
	3. MyMo Application สามารถให้บริการด้านข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได้
	4. MyMo Application สามารถให้บริการด้านการโอนเงินได้เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น
	5. MyMo Application ไม่สามารถจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ดได้
	6. MyMo Application สามารถให้บริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารได้
	7. MyMo Application สามารถให้บริการแจ้งเตือนผ่าน Application Push Notification ได้
	8. MyMo Application สามารถให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 7 ปี
	9. MyMo Application สามารถให้บริการผ่าน อินเทอร์เน็ต เท่านั้น
	10. สามารถติดต่อ MyMo Call Center ได้ที่เบอร์ 1134
	11. MyMo Application สามารถให้บริการแจ้งเตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได้
	12. MyMo Application ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน
	13. MyMo Application เป็นการให้บริการทางการเงินผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต
	14. MyMo Application มีกิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพื่อชวนเพื่อนสมัครใช้บริการ ได้มีสิทธิ์ลุ้นเดินทางพร้อมกันทั้งแก๊ง

	การวัดค่าตัวแปรความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจากคำถามจำนวน 14 ข้อ ในลักษณะคำถามแบบถูกผิด ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่แน่ใจจะได้ 0 คะแนน โดยคะแนนต่ำสุดที่จะเป็นไปได้คือ 0 และคะแนนสูงสุดที่จะเป็นไปได้ คือ ...
	ตารางที่ 3.4
	แสดงคำตอบที่ถูกต้องเพื่อวัดความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของลูกค้าธนาคารออมสิน
	ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง นำมาแปรความหมายความรู้ที่มีต่อ Application MyMo ดังนี้
	คะแนนระหว่าง 0-5  คะแนน หมายถึง  มีความรู้น้อย
	คะแนนระหว่าง 6-10  คะแนน หมายถึง  มีความรู้ปานกลาง
	คะแนนระหว่าง 11-14 คะแนน หมายถึง  มีความรู้มาก
	ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	1. ท่านใช้/ไม่ใช้ MyMo Application
	2. ท่านใช้ MyMo Application โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์
	3. ท่านใช้ MyMo Application เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

	ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติมีที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 6.1 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ต่อ MyMo Application
	1. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีของ MyMo Application
	2. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลเงินฝากของ MyMo Application
	3. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านการโอนเงินภายในธนาคารของ MyMo Application
	4. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ MyMo Application
	5. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการการจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ดของ MyMo Application
	6. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินผ่าน 1143 MyMo Call Center
	7. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา
	8. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการตรวจสอบสถานะบัญชีทุกบัญชีของธนาคารของ MyMo Application
	9. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการแจ้งเตือนผ่าน Application Push Notification ของ MyMo Application
	10. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี ของ MyMo Application
	11. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตของ MyMo Application
	12. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการตรวจเช็คสลากออมสินของ MyMo Application
	13. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านสลากออมสินของ MyMo Application
	14. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านบัญชีสินเชื่อของ MyMo Application
	15. ท่านรู้สึกพอใจในการให้บริการด้านการโอนเงินต่างธนาคารของ MyMo Application

	ส่วนที่ 6.2 ทัศนคติด้านราคาต่อ MyMo Application
	16. ท่านรู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo Application
	17. ท่านรู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา
	18. ท่านรู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุ้มค่ากับความปลอดภัยในการใช้ MyMo Application

	ส่วนที่ 6.3 ทัศนคติด้านช่องทางการให้บริการ MyMo Application
	19. ท่านรู้สึกพอใจในความสะดวกสบายตอนลงทะเบียนเพื่อติดตั้ง MyMo Application
	20. ท่านรู้สึกพอใจในความสะดวกสบายในการดาวน์โหลด Application เพื่อใช้บริการ MyMo Application
	21. ท่านรู้สึกพอใจในการใช้บริการผ่าน MyMo Application เพราะเป็นการประหยัด  เวลากว่าไปทำธุรกรรมที่ธนาคารออมสิน

	ส่วนที่ 6.4 ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด MyMo Application
	22. ท่านรู้สึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก สื่อโทรทัศน์
	23. ท่านรู้สึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก สื่อวิทยุ
	24. ท่านรู้สึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน
	25. ท่านรู้สึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก โบชัวร์ของธนาคารออมสิน
	26. ท่านรู้สึกชอบโฆษณา MyMo Application จาก ป้ายโฆษณาหน้าธนาคารออมสินสาขา
	27. ท่านรู้สึกชอบกิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยรวมของ MyMo Application เช่น กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพื่อชวนเพื่อนสมัครใช้บริการ ได้มีสิทธิ์ลุ้นเดินทางพร้อมกันทั้งแก๊ง ฯลฯ


	การวัดทัศนคติ ระดับอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อ MyMo Application ในระดับต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
	ระดับความคิดเห็น  คะแนน
	เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน
	เห็นด้วย 4 คะแนน
	เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน
	ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน
	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน

	จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาคำนวณ โดยหาค่าเฉลี่ยจากการใช้ประโยชน์แต่ละด้านตามเกณฑ์การกำหนดช่วงคะแนน ดังนี้
	ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้มีดังนี้
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.81 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณแล้ว สามารถแปลความหมายได้ดังนี้
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41-5.00 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ทัศนคติปานกลาง
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-2.60 หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ
	ส่วนที่ 7 คำถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	1. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application ต่อไป/ในอนาคต
	2. ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน
	3. ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
	4. ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application เนื่องจากช่วยประหยัดเวลา และสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารการวัดค่าตัวแปรแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ในระดับต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
	ระดับความตั้งใจ  คะแนน
	ตั้งใจอย่างยิ่ง 5 คะแนน
	ตั้งใจ 4 คะแนน
	ตั้งใจปานกลาง 3 คะแนน
	ตั้งใจน้อย 2 คะแนน
	ไม่ตั้งใจ 1 คะแนน

	จากนั้นนำคะแนนที่ได้มาคำนวณ โดยหาค่าเฉลี่ยจากการใช้ประโยชน์แต่ละด้านตามเกณฑ์การกำหนดช่วงคะแนน ดังนี้
	ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้มีดังนี้
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.81 หมายถึง ไม่ตั้งใจ
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ตั้งใจน้อย
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ตั้งใจปานกลาง
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ตั้งใจมาก
	ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ตั้งใจมากที่สุด

	สำหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (r) กำหนดระดับความสัมพันธ์ ดังนี้
	ระดับ 0.70 ขึ้นไป หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูงมาก
	ระดับ 0.50-0.69 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง
	ระดับ 0.30-0.49 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันต่ำ
	ระดับ 0.01-0.29 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันต่ำมาก
	หมายเหตุ : ถ้าหากค่าความสัมพันธ์เป็นบวก หมายถึงตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากค่าความสัมพันธ์เป็นลบ หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
	ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการใช้ MyMo Application
	เป็นแบบสำรวจปลายเปิด จำนวน 1 ข้อ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Application MyMo ผู้วิจัยนำข้อมูลมาจัดกลุ่ม รวมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
	3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
	1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนความครบถ้วนถูกต้องในเนื้อหาและตัวแปรที่ต้องการศึกษา
	2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรง จำนวน 30 ชุด ไปทำการทดสอบก่อนใช้จริง (Pre-Test) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
	เมื่อ   =  ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม
	โดยแบบสอบถามที่นำไปทดสอบก่อนใช้จริง โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548, น. 161) กล่าวว่า ผลการทดสอบต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือได้จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นหากทดสอบแล้วได้น้อยกว่า 0.7 จะทำการ...
	ผลการทดสอบความเชื่อมั่นในคำถามส่วนที่ 2 รูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .896
	- รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .831
	- รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความสนใจ มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .857
	- รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .919
	ผลการทดสอบความเชื่อมั่นในคำถามส่วนที่ 6 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .997
	- ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .998
	- ทัศนคติด้านราคา มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .995
	- ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .990
	- ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .997
	ผลการทดสอบความเชื่อมั่นในคำถามส่วนที่ 7 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เท่ากับ .963
	จากการทำการทดสอบความเชื่อมั่น พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 6 และ ส่วนที่ 7 มีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า .7 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบสอบถามนี้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
	3.6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ดังนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ตัวแปร คือ
	- การเปิดรับข่าวสาร ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application
	- ความรู้ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application

	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ตัวแปร คือ
	- การเปิดรับข่าวสาร ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application
	- ทัศนคติ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application

	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ตัวแปร คือ
	- ความรู้ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application
	- ทัศนคติ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application

	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ตัวแปร คือ
	- ทัศนคติ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application
	- พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเนชั่นวาย

	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ตัวแปร คือ
	- ทัศนคติ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีต่อ MyMo Application
	- แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

	3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	เมื่อผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงทำการลงรหัสและระมวลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อคำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ และอธิบายผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
	1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด
	และใช้การแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้และ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application
	2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานตัวแปร ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test ทดสอบ

	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)
	ตารางที่ 3.5
	สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ (ต่อ)


	บทที่ 4  ผลการวิจัย และอภิปรายผล
	ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด
	ส่วนที่ 2 รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 3 การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 4 ความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 5 พฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 7 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
	ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และ ระดับการศึกษาสูงสุด ตามตารางที่ 4.1-4.4 ดังต่อไปนี้
	ตารางที่ 4.1-4.4
	แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
	จากตารางที่ 4.1-4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 และเป็นเพศหญิง จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8
	กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 17-23 ปี จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และช่วงอายุระหว่าง 24-34 ปี จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2
	กลุ่มตัวอย่างมีช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมา คือ ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท น...
	กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และระดับประถมศึกษา น้อยที่สุด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
	รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ต่อประเด็นต่าง ๆ ตามตารางที่ 4.5-4.12 ดังต่อไปนี้
	ตารางที่ 4.5
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ตารางที่ 4.5
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	ตารางที่ 4.5
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.5 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.42 หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง มีการทำกิจกรรมต่างๆ ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05...
	ตารางที่ 4.6
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ตารางที่ 4.6
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.88 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสนใจกับประเด็นต่าง ๆ ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างสนใจหากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว มากที่สุด มีค่าเฉลี...
	ตารางที่ 4.7
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ตารางที่ 4.7
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	ตารางที่ 4.7
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.7 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.14 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวจ...
	ตารางที่ 4.8
	แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น จำแนกตามรูปแบบการดำเนินชีวิต
	จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านครอบครัว มากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2...
	ตารางที่ 4.9
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.9
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.30 หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง มีการทำกิจกรรมต่างๆ ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และความสะดวกสบายผ่านอุป...
	ตารางที่ 4.10
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.10
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 4.10
	จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.83 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างสนใจการหาข้อมูลท่องเที่ยวร่วมกับคนในครอบครัว มากที่...
	ตารางที่ 4.11
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.11
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 4.11
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.25 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครั...
	ตารางที่ 4.12
	แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จำแนกตามรูปแบบการดำเนินชีวิต
	จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านครอบครัว มากที่สุด จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และรูปแบบการดำเนินช...
	ผลการศึกษาการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วยตารางที่ 4.13 – 4.25 ดังต่อไปนี้
	ตารางที่ 4.13
	แสดงจำนวนและร้อยละของประเภทข่าวสารทั่วไปที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเปิดรับ
	จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ประเภทข่าวบันเทิง มากที่สุด จำนวน 63 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา คือ ข่าวท่องเที่ยว จำนวน 56 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.9 และข่าวการเมือง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม น้อยที่สุด ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ประเภทข่าวบันเทิง มากที่สุด จำนวน 208 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมา คือ ข่าวท่องเที่ยว จำนวน 190 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.7 และกีฬา น้อยที่สุด จำนวน 120 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.1
	ตารางที่ 4.14
	แสดงจำนวนและร้อยละของประเภทสื่อที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเปิดรับข่าวสารทั่วไปบ่อยที่สุด
	จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 80 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 67 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.4 และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน 17 คำตอบ คิดเป็นร้...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 226 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 206 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน 47 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.7
	ตารางที่ 4.15
	แสดงจำนวนและร้อยละการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำแนกตามประเภทสื่อ
	จากตารางที่ 4.15 กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และวิทยุ น้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
	ตารางที่ 4.16
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์)
	จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์) โดยเฉลี่ย 10.36 หรือ 10 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.772 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุ...
	ตารางที่ 4.17
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์)
	จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์) โดยเฉลี่ย 10.81 หรือ 11 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.918 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่ส...
	ตารางที่ 4.18
	แสดงจำนวนและร้อยละของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เปิดรับข่าวสารทั่วไป
	จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสมาร์ทโฟน มากที่สุด จำนวน 79 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 42 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.5 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อยที่สุด จำนวน 12 คำ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสมาร์ทโฟน มากที่สุด จำนวน 218 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 64 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.6 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อยที่สุด จำนวน 27 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.4
	ตารางที่ 4.19
	แสดงจำนวนและร้อยละของช่วงเวลาที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เปิดรับข่าวสารทั่วไป
	จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารทั่วไป หัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด จำนวน 75 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ ช่วงบ่ายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จำนวน 43 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.1 แ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารทั่วไป หัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด จำนวน 241 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ช่วงเช้าถึงเที่ยง (06.01-12.00 น.) จำนวน 91 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.9 และช่วงหลังเที่ยงคืน...
	ตารางที่ 4.20
	แสดงจำนวนและร้อยละของประเภทสื่อที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 85 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 41 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.5 และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 249 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 96 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.0 และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน 25 คำตอบ คิดเป็นร้อย...
	ตารางที่ 4.21
	แสดงจำนวนและร้อยละการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำแนกตามประเภทสื่อ
	จากตารางที่ 4.21 กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และสื่อนิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และ นิตยสาร น้อยที่สุด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
	ตารางที่ 4.22
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์)
	จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์) โดยเฉลี่ย 5.43 หรือ 5 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.677 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ 1-5 ครั้ง/...
	ตารางที่ 4.23
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์)
	จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อที่เปิดรับมากที่สุด (สื่อออนไลน์) โดยเฉลี่ย 6.46 หรือ 6 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.823 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ 1-5 ครั้ง...
	ตารางที่ 4.24
	แสดงจำนวนและร้อยละของช่วงเวลาที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application หัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด จำนวน 61 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา คือ ช่วงบ่ายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จำนวน 49 คำตอบ ค...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application หัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด จำนวน 192 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ ช่วงบ่ายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) จำนวน 115 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.8 แล...
	ตารางที่ 4.25
	แสดงจำนวนและร้อยละของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสมาร์ทโฟน มากที่สุด จำนวน 90 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.8 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสมาร์ทโฟน มากที่สุด จำนวน 268 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ แท็บเล็ต จำนวน 65 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.9 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อยที่สุด จำนวน 22 คำตอบ คิดเป็นร้...
	ผลการศึกษาความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วยตารางที่ 4.26 – 4.31 ดังต่อไปนี้
	ตารางที่ 4.26
	แสดงจำนวนและร้อยละของคำตอบความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนต้น
	* เป็นประเด็นที่ผิด
	ตารางที่ 4.26
	แสดงจำนวนและร้อยละของคำตอบความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	* เป็นประเด็นที่ผิด
	จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ที่ถูกต้องในประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้” มากที่สุด จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการแ...
	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ที่ไม่ถูกต้องในประเด็น “MyMo Application ไม่สามารถจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ดได้” และประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 7 ปี” มากที่สุด จำนวน 75 คน เท่ากัน...
	ตารางที่ 4.27
	แสดงจำนวนและร้อยละของคะแนนความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.88 คะแนน หรือ 8 คะแนน
	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.874 คะแนน
	จากตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ที่มีต่อ MyMo Application โดยเฉลี่ยเท่ากับ 7.88 คะแนน หรือ 8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.874 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างได้ 7 คะแนน มากที่สุด จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมา คือ 8 คะแนน จำนวน...
	ตารางที่ 4.28
	แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ระดับความรู้ปานกลาง มากที่สุด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 รองลงมา คือ มีความรู้มาก จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมีความรู้น้อย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.29
	แสดงจำนวนและร้อยละของคำตอบความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.29
	แสดงจำนวนและร้อยละของคำตอบความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	* เป็นประเด็นที่ผิด
	จากตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ที่ถูกต้องในประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้” มากที่สุด จำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการ...
	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ที่ไม่ถูกต้องในประเด็น “MyMo Application สามารถให้บริการด้านการโอนเงินได้เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น” มากที่สุด จำนวน 250 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมา คือ ประเด็น “MyMo Application ไม่เสียค่าธรรมเ...
	ตารางที่ 4.30
	แสดงจำนวนและร้อยละของคะแนนความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ที่มีต่อ MyMo Application โดยเฉลี่ยเท่ากับ 7.57 คะแนน หรือ 8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.197 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างได้ 8 คะแนน มากที่สุด จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมา คือ 7 คะแนน จำนวน...
	ตารางที่ 4.31
	แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ระดับความรู้ปานกลาง มากที่สุด จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมา คือ มีความรู้น้อย จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีความรู้มาก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ
	ส่วนที่ 5 พฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ตารางที่ 4.32
	แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมการใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย มีพฤติกรรมการใช้งาน MyMo Application จำนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 และไม่ใช้งาน MyMo Application จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 โดยแบ่งออกเป็น
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการใช้งาน MyMo Application จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และไม่ใช้งาน MyMo Application จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการใช้งาน MyMo Application จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 และไม่ใช้งาน MyMo Application จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1
	ตารางที่ 4.33
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้งาน MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งาน MyMo Application โดยเฉลี่ย 5.19 หรือ 5 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.576 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการใช้งาน MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมา คือ...
	ตารางที่ 4.34
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้งาน MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งาน MyMo Application โดยเฉลี่ย 6.48 หรือ 6 ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.929 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการใช้งาน MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา คื...
	ตารางที่ 4.35
	แสดงจำนวนและร้อยละการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำแนกตามวัตถุประสงค์
	ตารางที่ 4.35
	แสดงจำนวนและร้อยละการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำแนกตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีวัตถุประสงค์การใช้งาน MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี มากที่สุด จำนวน 62 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา คือ เพื่อตรวจเช็คข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ จำนวน 49 คำตอบ คิ...
	กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีวัตถุประสงค์การใช้งาน MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี มากที่สุด จำนวน 247 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมา คือ เพื่อตรวจเช็คข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อ จำนวน 183 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และ...
	ส่วนที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วย ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามตารางที่ 4.36 – 4.45 ดังต่อไปนี้
	ตารางที่ 4.36
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ตารางที่ 4.36
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	ตารางที่ 4.36
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.36 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.18 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ในประเด็น รู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออ...
	ตารางที่ 4.37
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านราคา ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.37 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.70 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านราคา ในประเด็น รู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีคว...
	ตารางที่ 4.38
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.38 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ ในประเด็น รู้สึกพอใจในการใช้บริก...
	ตารางที่ 4.39
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	ตารางที่ 4.39
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.39 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ในประเด็น รู้สึกชอบกิจกรรม และสิทธ...
	ตารางที่ 4.40
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.40 พบว่า โดยภาพรวมทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีค่าเฉลี่ย 4.08 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังนี้
	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.18 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.00 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบ...
	ตารางที่ 4.41
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.41
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 4.41
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.41 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.22 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ ในประเด็น รู้สึกพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลเงิน...
	ตารางที่ 4.42
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านราคา ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.42 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีทัศนคติที่ต่อ MyMo Application ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.48 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านราคา ในประเด็น รู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) ...
	ตารางที่ 4.43
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.43 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีทัศนคติที่ต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ ในประเด็น รู้สึกพอใจในการใช้...
	ตารางที่ 4.44
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.44
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.44 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.85 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด ในประเด็น รู้สึกชอบกิจกรรม และสิทธ...
	ตารางที่ 4.45
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.45 พบว่า โดยภาพรวมทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังนี้
	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.85 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบ...
	ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ตามตารางที่ 4.46 – 4.4
	ตารางที่ 4.46
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.46 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 4.16 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyM...
	ตารางที่ 4.47
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ไม่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.47
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ไม่ใช้ MyMo Application (ต่อ)
	จากตารางที่ 4.47 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ไม่ใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 3.57 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ ...
	ตารางที่ 4.48
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.48 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 4.23 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมากที่สุด โดยมีแนวโน้มที่จะ...
	ตารางที่ 4.49
	แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ไม่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.49 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ไม่ใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 3.78 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้...
	ส่วนที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 5 ข้อ เป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ โดยจะแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ตามลำดับ ดังนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 1.1 ดังนี้
	H0 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	H1 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น

	ตารางที่ 4.50
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น
	จากตารางที่ 4.50 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีค่าเท่ากับ 0.287 และค่า P-value เท่ากับ 0.003 น้อยกว่าระดับ...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application บ่อยครั้ง จะทำให้ความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นเพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าต่ำ
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 1.2 ดังนี้
	H0 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	H1 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 4.51
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	จากตารางที่ 4.51 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีค่าเท่ากับ 0.073 และค่า P-value เท่ากับ 0.211 มากกว่าระดับ...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 2.1 ดังนี้
	H0 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	H1 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.52
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.52 พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.005 และค่า P-value เท่ากับ 0.970 มากกว่าระดับนัยสำค...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 2.2 ดังนี้
	H0 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	H1 : การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.53
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.53 พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.040 และค่า P-value เท่ากับ 0.524 มากกว่าระดับนัยสำ...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 3.1 ดังนี้
	H0 : ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application

	ตารางที่ 4.54
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.54 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.400 และค่า P-value เท่ากับ 0.001 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเ...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application เพิ่มขึ้นจะทำให้ทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application เป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 3.2 ดังนี้
	H0 : ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.55
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.55 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.194 และค่า P-value เท่ากับ 0.002 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น จึงปฏิ...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application เพิ่มขึ้นจะทำให้ทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application เป็นไปในเชิงบวก และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าต่ำ
	จากสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (r=0.400) มากกว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (r=0.194)
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 4.1 ดังนี้
	H0 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application

	ตารางที่ 4.56
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.56 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ -0.092 และค่า P-value เท่ากับ 0.450 มากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิต...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 4.2 ดังนี้
	H0 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.57
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.57 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.158 และค่า P-value เท่ากับ 0.010 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิ...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในเชิงบวกจะทำให้พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application เพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าต่ำ
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5.1 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 5.1 ดังนี้
	H0 : ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.58
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ MyMo Application กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.58 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ MyMo Application กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.737 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนั...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application เป็นไปในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ก็จะสูงตามไปด้วย และความสัมพันธ...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5.2 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	โดยมีสมมติฐานทางสถิติที่ 5.2 ดังนี้
	H0 : ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	H1 : ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	ตารางที่ 4.59
	แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ MyMo Application กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application
	จากตารางที่ 4.59 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ MyMo Application กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ตอนปลายที่ใช้ MyMo Application มีค่าเท่ากับ 0.584 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดั...
	เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช้ MyMo Application เป็นไปในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ก็จะสูงตามไปด้วย และความสัมพัน...
	จากสมมติฐานการวิจัยที่ 5 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (r=0.737) มากกว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (r=0.584)


	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
	1. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดข่าวสารกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application
	3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

	ทั้งนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ สัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ สัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อายุ 17-34 ปี ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีก...
	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) คือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionna...
	ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด
	ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต
	ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 7 คำถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 8 คำถามปลายเปิด (Open-ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Application MyMo
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน
	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่มีอายุ 17-23 ปี และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่มีอายุ 24-34 ปี จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.8 และเป็นเพศชายร้อยละ 39.2 เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวา...
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมา คือ ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 28.5 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.5
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.8 และระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับประถมศึกษา น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.5
	ส่วนที่ 2 รูปแบบการดำเนินชีวิตในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ ไรเมอร์ (Remier, 1995) ซึ่งได้จัดกลุ่มคำถามตามแนวคิดและรูปแบบการดำเนินชีวิตไว้เป็น 5 ป...
	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจเนอเรชั่นวายตอนต้น (อายุ 17-23 ปี)
	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 48.5 รองลงมา คือ มุ่งเน้นด้านกีฬา และ กิจกรรมกลางแจ้ง มีค่าเฉลี่ย 28.2 และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มุ่งเน้นด้านสังคม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.9
	ในด้านระดับความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (Activities) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.42 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 (ระดับสูง) รองลงมา คือ...
	ในด้านความสนใจ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ (Interest) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.88 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจการหากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.18 (ระดับสู...
	ในด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ (Opinion) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.14 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวจะช่วยให้คนในครอบครัว...
	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (อายุ 24-34 ปี)
	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 53.8 รองลงมา คือ มุ่งเน้นด้านบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 14.8 และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มุ่งเน้นด้านสังคม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4
	ในด้านระดับความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (Activities) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.30 (ระดับปานกลาง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และความสะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โอนเงินชำระค่าสินค้...
	ในด้านความสนใจ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ (Interest) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.83 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจการหากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.19 (ระดับส...
	ในด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ (Opinion) โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.25 (ระดับสูง) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวจะช่วยให้คนในครอบครั...
	ส่วนที่ 3 การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ส่วนที่ 3.1 การเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

	ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ประเภทข่าวบันเทิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา คือ ประเภทข่าวท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 27.9 และ ข่าวการเมือง/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.4 มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุ...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.138 โดยมีการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อออนไลน์ ความถี่ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา คือ ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสั...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ช่วงหัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.)...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ประเภทข่าวบันเทิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมา คือ ประเภทข่าวท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ ข่าวกีฬา น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 ร...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสื่อออนไลน์ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.825 โดยมีการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อออนไลน์ ความถี่ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมา คือ ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสั...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป จากสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.4 และมีการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ช่วงหัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น....
	ส่วนที่ 3.2 การเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

	ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 23.5 และสื่อนิตยสารน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.5
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application โดยเฉลี่ย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.424 โดยมีการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อออนไลน์ ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ ความถี่ 6-10 ครั้งต...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 20.8 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.7 และมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ช...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 21.0 และสื่อนิตยสารน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.5
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application โดยเฉลี่ย 6 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.367 โดยมีการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อออนไลน์ ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมา คือ ความถี่ 6-10 ครั้งต...
	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application จากสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ แท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 15.9 และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.4 และมีการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อ MyMo Application ช่วงหัวค่ำถึง...
	ส่วนที่ 4 ความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า
	คำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้ คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมา คือ MyMo Application สามารถให้บริการแจ้งเตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได้ คิดเป็นร้อยละ 83.5 และ อั...
	สำหรับคำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ MyMo Application ไม่สามารถจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ดได้ และ MyMo Application สามารถให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 7 ปี  มีผู้ตอบถูกเท่ากัน เพียงร้อยละ 27.2 หรือต...
	โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.88 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.874 มีความรู้ในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.9 รองลงมา คือ มีความรู้มาก (11-14 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ มีความร...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า
	คำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้ คิดเป็นร้อยละ 98.3 รองลงมา คือ MyMo Application สามารถให้บริการด้านข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อได้ คิดเป็นร้อยละ 92...
	สำหรับคำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ MyMo Application สามารถให้บริการด้านการโอนเงินได้เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น มีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ 15.8 หรือตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมา คือ MyMo Application ไม่เสียค่าธรรมเนียมบร...
	โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.197 มีความรู้ในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมา คือ มีความรู้น้อย (0-5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ มีความรู...
	ส่วนที่ 5 พฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	สำหรับพฤติกรรมที่มีต่อการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ MyMo Application คิดเป็นร้อยละ 82.8 และ ไม่ใช้ MyMo Application คิดเป็นร้อยละ 17.3 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Application คิดเป็นร...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า
	กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application เฉลี่ย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.576 โดยมีการใช้ MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมา คือ ความถี่ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ ควา...
	โดยวัตถุประสงค์ในการใช้งาน MyMo Application ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา คือ เพื่อตรวจเช็คข้อมูล เงินฝาก/สลาก/บัญชีสินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 15.2 และต...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า
	กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application เฉลี่ย 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.929 โดยมีการใช้ MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา คือ ความถี่ 6-10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 34.9 และ ควา...
	โดยวัตถุประสงค์ในการใช้ MyMo Application ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมา คือ เพื่อตรวจเช็คข้อมูล เงินฝาก/สลาก/บัญชีสินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และตรวจ...
	ส่วนที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติโดยรวมเป็นเชิงบวก โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 (เชิงบวก) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.00 (เชิ...
	ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.18 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ประเด็นรู้สึกพอใจในการให้บริการในการต...
	ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.70 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุ้มค่ากับความปลอดภัยในการใช้ MyMo Application มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.76 (เชิงบวก) รองลงมา ค...
	ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในการใช้บริการผ่าน MyMo Application เพราะเป็นการประหยัดเวลากว่าเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี่...
	ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.00 (เชิงบวก) ในประเด็น ท่านรู้สึกชอบกิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยรวมของ MyMo Application เช่น กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพ...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติโดยรวมเป็นเชิงบวก มีค่าเฉลี่ย 4.03 โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 (เชิงบวก) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 (เชิงบวก) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค...
	ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.22 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลเงินฝากของ MyMo Application มากที่สุด และ ประเด็น รู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มี...
	ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.48 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปธนาคารออมสินสาขา มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.54 (เชิงบวก) รองลง...
	ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกพอใจในการใช้บริการผ่าน MyMo Application เพราะเป็นการประหยัดเวลากว่าเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี่...
	ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.85 (เชิงบวก) ในประเด็น รู้สึกชอบกิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยรวมของ MyMo Application เช่น กิจกรรม “Check-in Worldwide กับ MyMo by GSB” เพื่อช...
	ส่วนที่ 7 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Applicaion พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 4.16 มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร มากที่สุด มีค...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ไม่ใช้ MyMo Application พบว่า
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 3.57 มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร มากที่สุด มีค...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 4.23 มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมากที่สุด โดยมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธ...
	ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ไม่ใช้ MyMo Application
	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีค่าเฉลี่ย 3.78 มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application ต่อไป/ในอนาคต มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.89 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับตั้งใ...
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.1
	แสดงการสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย (ต่อ)
	จากการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” มีการอภิปรายผลตามผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 5.2
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
	ตารางที่ 5.2
	แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
	5.3 อภิปรายผลการวิจัย
	จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
	1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสิน
	จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มตัวอย่างจัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีช่วงอายุระหว่าง 24-34 ปี เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มวัยทำงาน จึงมีสัดส่วนการใช้ MyMo Application มากกว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น...
	2. รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	จากการวิจัย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านครอบครัวมากที่สุด จะสอดคล้องกับรูปแบบทางสังคมในประเทศไทย ที่มีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก และเนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายยังเป็นกลุ่มที่มีอายุไม่มาก ส่วนใหญ่กลุ่มเจเนอเรชั่นวา...
	3. การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	จากการวิจัย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นช่วงวัยที่เติบโตท่ามกลางการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิจและการศึกษา จึงทำให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเปิดรับข่าวสารที่สร้างความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมองว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียด จากการแข่งขันทางการเรียน...
	4. ความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application ในระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความรู้ในประเด็น MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.2 เนื่องจากเป็นบริการทางการเงินพื้นฐานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะใช้บริการ และมีความรู้ในประเด็น MyMo Application ...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความรู้ในประเด็น MyMo Application สามารถให้บริการในการตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีได้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.3 เนื่องจากเป็นบริการทางการเงินพื้นฐานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะใช้บริการ และ มีความรู้ในประเด็น MyMo Applicatio...
	5. พฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application คิดเป็นร้อยละ 82.8 และ ไม่ใช้ MyMo Application คิดเป็นร้อยละ 17.3 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Application คิดเป็นร้อยละ 68.0 ไม่ใช้ MyMo Application ร้อยละ 32.0 แ...
	พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีการใช้ MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากที่สุด
	พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการใช้ MyMo Application ความถี่ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ MyMo Application เพื่อตรวจเช็คยอดเงินในบัญชีมากที่สุด
	6. ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	จากการวิจัย พบว่า ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application โดยรวมมีทัศนคติเชิงบวก มากที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีท...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น โดยรวมมีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ รู้สึกพอใจในการให้บริการจากพนักงานธนาคารออมสินสาขา มีทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านราคา มีทัศนคติเชิงบวก ใน...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย โดยรวมมีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติต่อ MyMo Application ด้านผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ รู้สึกพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลเงินฝาก/สลากออมสิน/บัญชีสินเชื่อของ MyMo Application และ รู้สึกพอใจในการให...
	7. แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ MyMo Application จำแนกตามกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่มีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 โดย...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ไม่ใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application เนื่องจากสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.70 โดยมีแนวโน้มพ...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่มีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมากที่สุด โดยมีแนวโน้มที่จะแนะนำให้ผู้อื่นใช้ MyMo Application เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงิน...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่มีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในระดับตั้งใจมาก โดยมีแนวโน้มที่จะใช้ MyMo Application ต่อไป/ในอนาคต มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยมีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับตั้งใจมากที่สุด ถือว่ามี...
	ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ซึ่งจะสามารถนำมาอภิปรายโดยเชื่อมโยงกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
	สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น โดยมีความสัมพันธ์เป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกั...
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย กล่าวคื...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย พบว่า การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรช...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความ...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่...
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่...
	สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น พบว่า ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น ที่ใช้ MyMo Application กล่าวคือ โดยความสัมพันธ์ดังกล...
	ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย พบว่า ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application กล่าวคือ โดยความสัมพันธ์ดัง...
	สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของโรเซ็นเบิร์ก และ โฮฟแลนด์ (Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต์ ครัชฟิล และบอลลาชี (Kretch, Crutchfield and Ballachey, 1962) ได้ให้คำนิยามของ เจตคติ โดยสรุปว่า มี 3 ประเภท ได้แก่ ปัญญา อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม องค์...
	ดังนั้น จาการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” พบว่า ผลการวิจัย รวมถึงการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นสิ่งที่มีข้อค้นพบอยู่แล้...
	1. การเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์ กับความรู้ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์ กับความรู้ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
	2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	3. ความรู้เกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	4. ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นที่ใช้ MyMo Application แต่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช...
	5. ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ MyMo Applicaation ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้น และ ตอนปลาย ที่ใช้ MyMo Application
	5.4 ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย
	จากการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อให้ธนาคารออมสิน ได้นำไ...
	1. ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านครอบครัว
	ดังนั้น ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของธนาคาร โดยใช้กิจกรรมที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทำร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อลุ้นรับส่วนลดร้านอาหาร คูปองร้านอาหาร การจัดโปรแก...
	2. ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ทั้งการเปิดรับข่าวสารทั่วไป และ ข่าวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมักจะเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยเครื่องมืออย่างสมาร์ทโฟน เนื่องจากคุณสมบัติของสมาร์ทโฟน คือ พกพาง...
	ดังนั้น ธนาคารจึงควรให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงหัวค่ำถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) ซึ่งเป็นเวลาที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเปิดรับข่าวสารมากที่สุด
	3. ความรู้ที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผลการวิจัยพบว่า
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนต้นมีความรู้ในประเด็น MyMo Application ไม่สามารถจ่ายบิลและเติมเงินด้วยบาร์โค้ดได้ ประเด็น MyMo Application สามารถให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลังได้สูงสุด 7 ปี ประเด็น MyMo Application ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน และ ...
	กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีความรู้ในประเด็น MyMo Application สามารถให้บริการด้านการโอนเงินได้เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น ประเด็น MyMo Application ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน และประเด็น MyMo Application สามารถให้บริการการเรียกดู Statement ย้อนหลัง...
	ดังนั้น ธนาคารออมสิน ควรเพิ่มการให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวแก่ลูกค้าของธนาคารให้มากยิ่งขึ้น
	นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการทดสอบสมมติฐานซึ่ง พบว่า การให้ความรู้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เนื่องจาก เมื่อกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ MyMo Application ก็จะทำให้ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Applicat...
	4. ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่อ MyMo Application ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อยู่ในเชิงบวกทุกประเด็น ยกเว้นทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลายในเรื่องของ ราคา ในประเด็น รู้สึกพอใจในค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo Appl...
	ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่ดีขึ้น ธนาคารจึงควรนำประเด็นที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปพิจารณาในเรื่องค่าธรรมเนียมอีกครั้ง เนื่องจากทัศนคติเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารมีพฤติกรรมการใช้ MyMo Application ซึ่งจะสอดคล้องกับ สม...
	5.5 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
	1. เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ MyMo Application
	2. การวิจัยงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะได้ทราบกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย...
	3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ Mobile Banking และ กลุ่มผู้ใช้ Mobile Banking ของธนาคารอื่น เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อ Mobile Banking เพื่อวางแผนการพัฒนาช่องทางการให้บริการ Mo...
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