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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการการเงินของผู้สูงวัย และปัจจัยการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงวัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี  
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิโดยแบ่งตามจังหวัด
ทั้ง 6 จังหวัด และการสุ่มแบบโควตา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัยโดยรวมอยู่ใน

ระดับ เห็นด้วย (x̄ = 2.67, S.D. = 0.88) การวิเคราะห์การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินที่ส่งผลต่อการ
จัดการการเงินของผู้สูงวัย มีตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (2) ความคาดหวังในความ
พยายาม (3) อิทธิพลของสังคม และ (4) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีค่า R = 0.615 และค่า R-square = 
0.378 เมื่อเรียงล าดับตัวแปรตามขนาดอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) อิทธิพล
ของสังคม และ (2) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคัญ: การจดัการการเงิน, การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล, อิทธิพลต่อการจดัการการเงิน, ผู้สูงวัย 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the basic information of financial management of 

elderly and to study factors of acceptance and use of financial digital technology that affect the financial 
management of elderly in Bangkok metropolitan region. The samples consisted of 400 elderlies who used 
digital technology, selected through stratified random sampling method and quota sampling. The statistical 
analysis comprised mean, standard deviation, Pearson's product-moment correlation coefficient, and 
stepwise multiple regression analysis.  The result found that the financial management of the elderly in 
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overall was found in agree level (x̄ = 2.67, S.D. = 0.88). The analysis of acceptance and use of financial digital 
technology that affects the financial management of the elderly used four variables that were statistically 
significant with R = 0.615 and R-square = 0.378. When sorting variables by the highest positive effect on the 
financial management of the elderly in descending order, were revealed social influence and performance 
expectations, respectively. 

 

Keywords: Financial management, Acceptance and use of digital technology, Effecting on financial 
management, Elderly 

 

บทน า  

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเมื่อการเกษียณอายุการท างาน แรงงานที่จะมาทดแทนลดลง และมีผู้สูงวัยจ านวนมากขึ้นและ
เป็นสัดส่วนใหญ่ของประชากรทั่วประเทศ ผู้สูงวัยไม่มีรายได้เนื่องจากต้องเกษียณจากการงานอาศัยรายได้จากเงินที่เก็บออมไว้ถ้า
หากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพเป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการให้
เหมาะสมและเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้ง
งบประมาณของรัฐบาล รายได้ต่อหัวของประชากร ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การออมและการลงทุน การจ้างงาน 
รวมทั้งผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพและด้านการเงิน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนส าคัญที่ต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบและเริ่มด าเนินการล่วงหน้า (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) จากการ
ส ารวจภาวะการท างานของประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงวัยไทยยังคงท างานอยู่ประมาณ 4.4 ล้านคน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 37 ของแรงงานสูงอายุจากผู้สูงวัยทั้งหมด 12 ล้านคน ซึ่งมีอายุในช่วงอายุ 60-64 ปี ส่วนมากมีความสามารถใน
การท างานต่อไปได้เนื่องจากยังมีสุขภาพและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่น่าจะเอื้ออ านวยต่อการท างานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562)  

การจัดการการเงินเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ได้แก่ การรู้จักหารายได้ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การรู้จักเก็บออม และ
การวางแผนลงทุน (สนทยา เขมวิวิรัตน์ และ ดวงใจ เขมวิรัตน์, 2556) การจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมีความส าคัญต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เกษียณเนื่องจากผู้สูงวัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับทรัพยากรทางการเงินที่จ ากัด และงานด้านการจัดการทาง
การเงินที่ซับซ้อน เช่น การดูแลการช าระเงินประกันสุขภาพ และการบริหารจัดการหุ้น จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการ
จัดการข้อมูลถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการเงิน หรือท่ีเรียกว่า เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial technology: FinTech) 
โดยเป็นการที่สถาบันการเงินได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เสริมในการให้บริการทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน โครงการ
ภาครัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ เป็นต้น นอกจากนี้ระดับความรู้ทางการเงินมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการตัดสินใจทางการเงิน เช่น การออมเงิน การกู้ยืมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ 
เป็นต้น โดยความไม่รู้เรื่องทางการเงินมักพบในกลุ่มผู้สูงวัย เยาวชน ผู้หญิง และผู้ด้อยทางการศึกษา ซึ่งความไม่รู้เรื่องทางการเงิน
จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังนั้นการพัฒนาความรู้เรื่องทางการเงินให้กับประชาชนโดยการพัฒนานวัตกรรมการบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีจึงเป็น
ส่วนส าคัญมาก (พรชัย ชุนหจินดา, 2560) กรอปกับช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนให้
ประชาชนหลีกเลี่ยงการหยิบจับและสัมผัสธนบัตรและเหรียญ เนื่องจากธนบัตรและเหรียญสามารถเป็นแหล่งแพร่เช้ือได้โดย
งานวิจัยหลายเรื่องช้ีว่าไวรัสโควิด-19 จะอยู่บนผิวกระดาษได้นานถึง 5-9 วัน ส่งผลให้การใช้เงินสดลดลงและมีการใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัลมากขึ้น จากสถานกรณ์ดังกล่าววิถีชีวิตของผู้คนคงไม่เหมือนเดิมและจะต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) จากการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อลดการสัมผัส (Contactless) มากขึ้น หนึ่งใน New normal ที่สังคมต้อง
เปลี่ยนไปเป็นสังคมไร้เงินสดรวมถึงการเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีโอกาสเกิดได้เร็วขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการค้าการบรกิาร
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง จากข้อมูลสถิติจ านวนผู้สงูวัยของประเทศไทย 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงวัยสูงในอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงวัยมากที่สุดอันดับ 1  และจังหวัดนนทบุรีมีจ านวนผู้สูงวัยมากที่สุดเป็นอันดับ 10 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 
2562) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมี
สัดส่วนผู้ใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือสูงที่สุด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินตามแนวคิดของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(Unified theory of acceptance and use of technology หรือ UTAUT) (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) 
ปัจจัยและจุดบ่งช้ีที่มีระดับความสัมพันธ์โดยตรงต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี สามารถจ าแนกกลุ่มปัจจัยได้ 
4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) การที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินที่ใช้นั้นสามารถลดระยะเวลาในการท างานและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน การรับรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน 
สามารถเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานได้จะท าให้ผู้ใช้งานเต็มใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงิน (2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) ระดับการรับรู้ในความง่ายของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงิน การท างานร่วมกันหรือสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งาน (3) 
อิทธิพลทางสังคม (Social influence) อิทธิพลของบุคคลใกล้ชิดต่อการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน เช่น คนใน
ครอบครัว เพื่อน และชุมชน นอกจากนี้อิทธิพลทางสังคมยังหมายถึงอ านาจของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยี การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ากลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลได้ให้ความคาดหวัง 
หรือเช่ือว่าแต่ละบุคคลควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ และ (4) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating 
conditions) ความพร้อมขององค์การและทรัพยากรทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินมี
ความปลอดภัยเหมาะสม ตลอดจนผู้เช่ียวชาญที่องค์การได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบเป้าหมาย ปัจจัย
ทางด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือของผู้ใช้งานเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีในบริบทของเทคโนโลยีการท างานร่วมกัน สภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยี การศึกษาปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้
สูงวัย พบว่า ผู้สูงวัยมีความกังวลว่าจะท าความเสียหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากก็ตาม แต่เมื่อได้ทราบถึงความทนทานของคอมพิวเตอร์ และรับรู้ถึงประโยชน์และความรื่นรมย์ของ
เทคโนโลยีแล้วผู้สูงวัยก็เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมและสถานที่ 
(Facilities) นั้น มีความส าคัญต่อการยอมรับและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นหากภาครัฐมีความประสงค์ที่จะส่งเสริม
พัฒนาการของชุมชนสร้างสรรค์ จึงไม่ควรละเลยกลุ่มผู้สูงวัย ที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในอนาคต โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์
ของเทคโนโลยีให้ผู้สูงวัยได้ทราบและด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น การสร้างห้องสมุดประชาชน 
ศูนย์การเรียนรู้ที่สะดวกในการเดินทางและเหมาะส าหรับผู้สูงวัยและเยาวชนในครอบครัว (กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ์ 
จารุปาณ, 2555) 
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ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคมรวมทั้งผู้สูงวัยด้วย 
นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตของผู้สูงวัยมากขึ้น การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะช่วย
สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงวัยต้องมีความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์มากน้อยเพียงใด จะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดวิธีการป้องกันหรือเพิ่มมาตรการใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่าทันภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสม (สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, 2559) ส่งผลให้ผู้สูงวัยต้องตระหนักถึงการเรียนรู้การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเทคโนโลยีด้านการเงินของผู้สูงวัยให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นใจ พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต 
และมีหลักประกัน การให้ความส าคัญกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการการเงินเพื่อการบริการ
จัดการการเงินทั้งการหารายได้ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การรู้จักเก็บออม และการวางแผนลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลดีจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการการเงินของผูสู้งวัย 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูง

วัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย ด้านการหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน น ามาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้านการเงิน เพื่อสร้างเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถมีความมั่นคงด้านการเงิน 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัย น ามาใช้ในการพัฒนาผู้สูงวัยให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้และได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินให้ผู้สูงวัยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและน ามาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงวัยในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จ านวน 1,732,875 คน 
จากข้อมูลสถิติจ านวนผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงวัยในประเทศไทย อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรผู้สูงวัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการก าหนดขนาดของ
ตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จึงใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณค่าสัดสวนของประชากรซึ่งการค านวณขนาดของ
ตัวอย่างได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน (W.G Cochran) จากการค านวณได้จ านวนตัวอย่าง 385 คน โดย
ส ารองแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมทั้งหมด 400 คน และเพื่อให้ข้อมูลกระจาย
ไปทุกจังหวัด คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนตามจ านวนประชากรผู้สูงวัยในแต่ละจังหวัด จากนั้นด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดย
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ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งตามจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด โดยเริ่มจากการเลือกตัวอย่าง
ตามพื้นท่ีและเทียบสัดส่วน เพื่อหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและครอบคลุมจ านวนตัวอย่างที่ดีในแต่ละจังหวัด หลังจากนั้น
คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non probability sampling method) โดยใช้การสุ่มแบบ
โควตา (Quota sampling) ได้ตัวอย่างจนกระทั่งครบ 400 คนตามขนาดสัดส่วนของผู้สูงวัย 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual framework) เพื่อแสวงหาค าตอบการจัดการการเงินของผู้สูงวัย และการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินของผู้สูงวัยในเขตพื้นทีศ่ึกษา โดยแบบสอบถามประกอบด้วย แบบตรวจรายการ (Check list) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตรการวัดของลิเคอร์ท (Likert’s scale) เนื่องจากการจัดการการเงินของผู้สูงวัยเป็น
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามประสบการณ์ของผู้ตอบ และการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าผู้ตอบมีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุทิศทางได้ จึงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (4) เห็นด้วยอย่างยิ่ง (3) เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วย และ 
(1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินของผู้สูงวัยเนื่องจากเป็นการวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลด้านการเงินของผู้สูงวัย และในการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตอบอาจมีข้อมูล
ไม่เพียงพอที่จะระบุทิศทางได้โดยมตีัวเลอืกที่เป็นกลางที่เช่ือมต่อกับตัวเลือก จึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับการยอมรับ (5) มาก
ที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย และ (1) น้อยที่สุด ตามล าดับ การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดย
ได้น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมในด้านค าที่ใช้ 
(Wording) โดยประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามและตัวแปรที่ช้ีวัด แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC ซึ่งมีค่า
ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ไม่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ นอกจากนี้
ได้ท าการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง แต่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นที่ได้จากการทดลองใช้ พบว่า 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้านการจัดการการเงินของผู้สูงวัย มีค่าเท่ากับ 0.949 และด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการเงินของผู้สูงวัย มีค่าเท่ากับ 0.951  
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากผู้สูงวัยซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละชุมชนให้วันที่ชมรมผู้สูงวัยของ
แต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมงานบุญ หรือ
การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อด าเนินการในการแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย แจก
แบบสอบถามให้กับตัวอย่างด้วยตนเองและเป็นรายบุคคล จากนั้นคณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากพบว่า
แบบสอบถามที่ได้รับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะช้ีแจงและให้ตัวอย่างตอบค าถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว 
ทีมงานได้ท าการตรวจนับจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดอีกครั้ง และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีจ านวน
เล็กน้อยที่ขาดความสมบูรณ์ ท าให้ต้องคัดออก และท าการเก็บซ่อมให้ครบ จ านวน 400 ชุด ตามแผนการจัดเก็บข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความสมบูรณ์ครบ 400 ชุด จากนั้นน ามาลงรหัส (Coding) ตามที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่า



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   113 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี 
   Vol 15 NO 3 September - December 2021 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) ในการเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
จัดการการเงินของผู้สูงวัย  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการการเงินของผู้สูงวัย (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการจัดการการเงินของผู้สูงวัยซึ่งเป็นการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามประสบการณ์ของผู้ตอบ พบว่า การจัดการการเงินของผู้สูงวัยโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย  

(x̄ = 267, S.D. = 0.88)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย จ านวน 3 ด้าน และอยู่ในระดับ ไม่เห็นด้วย จ านวน 1 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ได้ ดังนี้ ด้านรายจ่าย (x̄ = 2.90, S.D. = 0.853) ด้านรายได้ (x̄ = 2.86, S.D. = 0.797) ด้านการออม (x̄ = 2.71, S.D. = 

0.864)  และด้านการลงทุน (x̄ = 2.23, S.D. = 1.014) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการการเงินของผู้สูงวัยโดยรวม 

การจัดการการเงินของผู้สูงวัย x ̄ S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับท่ี 

1. ด้านรายได ้ 2.86 .797 เห็นด้วย 2 
2. ด้านรายจ่าย 2.90 .853 เห็นด้วย 1 
3. ด้านการออม 2.71 .864 เห็นด้วย 3 
4. ด้านการลงทุน 2.23 1.014 ไม่เห็นด้วย 4 

การจัดการการเงินของผู้สูงวัยโดยรวม 2.67 .882 เห็นด้วย  

 

การจัดการการเงินของผูสู้งวัย 
Financial Management of 

the Elderly 
 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
(Performance expectancy) 

 

ความคาดหวังในความพยายาม  
(Effort expectancy) 

 

อิทธิพลทางสังคม  
(Social influence) 

 

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
(Facilitating conditions) 
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินที่ส่งผลต่อการจัดการการเงิน
ของผู้สูงวัย (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้ 

 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดโครงสร้างของแบบจ าลองโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อ
วิเคราะห์การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย โดยก าหนดตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PerEx) ความคาดหวังในความพยายาม (EffEx) อิทธิพลของสังคม 
(SocIn) และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก (FacCo) และมีตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการจัดการการเงินของผู้สูงวัย 
(FM) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ระหว่างการยอมรับและการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดา้นการเงินกับ 
การจัดการการเงินของผูสู้งวัย จ าแนกเป็นรายด้าน 

 FM PerEx EffEx SocIn FacCo 
FM 1.00     
PerEx .535** 1.00    

EffEx .411** .726** 1.00   
SocIn .558** .584** .488** 1.00  

FacCo .395** .523** .707** .540** 1.00 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย พบว่า ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและน้อย ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดการการเงินของผู้สูงวัย (FM) กับความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PerEx) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .535 และการจัดการการเงินของผู้สูงวัย (FM) กับอิทธิพลทางสังคม (SocIn) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .558 ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย ได้แก่ การจัดการการเงินของผู้สูงวัย 
(FM) กับความคาดหวังในความพยายาม (EffEx) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .411 และการจัดการการเงินของผู้สูง
วัย (FM) กับสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก (FacCo) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .395 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์ไม่เกิน 0.8 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง สามารถท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้  ดังนั้นจึงได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) เมื่อเพิ่มปัจจัยทีละตัว ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเมื่อเพิ่มปัจจัยทลีะตัว  

ตัวแปรอิสระ R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate F 

SocIn .558 .312 .310 .50935 180.071* 

SocIn, PerEx .615 .378 .375 .48487 120.465* 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการจัดการ
การเงินของผู้สูงวัย จากตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระที่ทดสอบแล้วว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ อิทธิพลของสังคม (SocIn) และความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PerEx) ตามล าดับ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้ตัวแปรอิทธิพลของสังคม (SocIn) สามารถพยากรณ์ได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.312 สามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรการจัดการการเงินของผู้สูงวัยได้ร้อยละ 31.20 และเมื่อเพิ่มตัวแปรความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PerEx) เข้าไป 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 0.378 ท าให้ทราบว่าตัวแปรความคาดหวังในประสิทธิภาพสามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรการจัดการการเงินของผู้สูงวัยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนตัวแปรอิสระอีก 2 ตัว คือ ตัวแปรความคาดหวังในความพยายาม (EffEx) และตัวแปรสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก 
(FacCo) ถูกตัดออกจากสมการ เนื่องจากไม่มีผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการเงินท่ีส่งผล
ต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี .843 .122  6.923 .000   

SocIn   .295 .039 .373 7.646 .000 .659 1.518 

PerEx .241 .037 .317 6.497 .000 .659 1.518 
R = .615 , R Square = .378 , Adjusted R Square = .375 , SEest = ± .484, F=120.465, sig=.000 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า อิทธิพลของสังคมและความคาดหวังในประสิทธิภาพมีผลต่อการ
จัดการการเงินของผู้สูงวัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาน ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ

การจัดการการเงินของผู้สูงวัย พบว่า อิทธิพลของสังคม (β = .373) ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยมากที่สุด 

รองลงมาได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (β = .317) ตามล าดับ สามารถเขียนสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อท านายการ
จัดการการเงินของผู้สูงวัยได้ตามสมการที่ (1) รายละเอียดดังนี้ 

FM = 0.843  + 0.241 (PerEx) + 0.295 (SocIn) + ei   ….....(1)    
 จากการทดสอบสมการที่ (1) เพื่อค้นหาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการ

จัดการการเงินของผู้สูงวัย ด้วยค่าสถิติ t พบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้   

 1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PerEx) มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 โดยขนาดของค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 0.241 หมายความว่า ถ้าความคาดหวังในประสิทธิภาพปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งหน่วย โดยสมมติให้ตัวแปร
อิสระอื่น ๆ ในสมการมีค่าคงท่ี จะส่งผลให้การจัดการการเงินของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น 0.241 หน่วย 

 2. อิทธิพลของสังคม (SocIn) มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 โดยขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวมีค่า
เท่ากับ 0.295 หมายความว่า ถ้าอิทธิพลของสังคมปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งหน่วย โดยสมมติให้ตัวแปรอิสระอื่น ๆ ในสมการมี
ค่าคงท่ี จะส่งผลใหก้ารจัดการการเงินของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น 0.295 หน่วย 
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 จากตารางที่ 4 และสมการที่ (1) พบว่า ตัวแปรอิสระการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินตาม
ค่าของอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผันแปรของการจัดการการเงินของผู้สูงวัยทางบวก (Positive Effect) เมื่อตัวแปรปัจจัย
ดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเรียงล าดับตัวแปรตามขนาด
อิทธิพลทางบวกต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยจากมากไปน้อย จะประกอบไปด้วย (1) อิทธิพลของสังคม และ (2) ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการการเงินของผู้สูงวัยซึ่งเป็นการวัดระดับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตาม
ประสบการณ์ของผู้สูงวัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย โดยรวมอยู่ในระดับจริง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรายจ่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านรายได้ ด้านการออม และด้านการลงทุนตามล าดับ 
จากผลการส ารวจประชากรสูงวัยในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประมาณร้อยละ 40 ของผู้สูง
วัยมีความเพียงพอของรายได้หรือมีรายได้เกินพอ กล่าวคือผู้สูงวัยบางคนมีความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองได้ดีอยู่แล้ว และมีผู้
สูงวัยร้อยละ 5.8 ที่มีรายได้เหลือเก็บ ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 มีการออม โดยผู้สูงวัยวัยต้น (60-69 ปี) มีการออมสูงกว่าวัย
กลางและวัยปลาย แต่ก็มีผู้สูงวัยร้อยละ 25.4 ที่ไม่มีการออมเลย ด้านรายจ่าย ผู้สูงวัยแต่ละคนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ผู้สูง
วัยที่ติดบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการไม่มากเท่ากับกลุ่มผู้สูงวัยติดเพื่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) 
กลุ่มค่าใช้จ่ายประจ าวัน เช่น ค่าอาหาร ของใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า (2) กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่สาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต (3) กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าน ้ามัน ค่าทางด่วน (4) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกัน การตรวจสุขภาพ 5) กลุ่มค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการ เช่น การ
พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว การสังสรรค์ โดยเกือบครึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายประจ าวันและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัย (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินของผู้สูงวัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย เมื่อ
เรียงล าดับตัวแปรตามขนาดอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัยจากมากไปน้อย จะประกอบไปด้วย (1) อิทธิพล
ของสังคม และ (2) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ตามล าดับ ดังงานวิจัยของ (กรณษา แสนละเอียด และคณะ 2560) ซึ่งพบว่า 
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะให้ความสนใจในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เนื่องจากเห็นโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ และ (Faruq, 
2016) พบว่า อิทธิพลจากสังคม (Social influence) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรีย และงานวิจัยของ (ศุภิสรา คุณรัตน์, 2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอปพลิเคชัน Mobile banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญของแอปพลิเคชัน Mobile banking ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างรวดเร็วสามารถมี
เวลาในการท ากิจกรรมอื่นในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยมีบุคคลรอบข้างมีผลการต่อใช้แอปพลิเคชัน การเข้าถึงข้อมูลทาง
การเงินผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสินเชื่อผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงิน ใช้
ประโยชน์จากแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนเพื่อการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลจากการใช้จ่ายที่หลากหลาย การน าเทคโนโลยีฟิน
เทคมาใช้งานนั้นจะช่วยลดการช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ แต่จะมีความแตกต่างกันในคนแต่ละรุ่น (Carlin et al., 
2017) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการจัดการทางการเงินของผู้สูงวัย เนื่องจากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
งานจากลูกหลานและคนในครอบครัว และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินเริ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
และด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการทางการเงินของผู้สูงวัย  เนื่องจากการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินรวดเร็ว สามารถมีเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผู้สูงวัยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางการเงินที่ธนาคาร อีกทั้ง
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ยังเพิ่มความสะดวกสบายและช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ (Yu, 2012) ซึ่งพบว่า ความคาดหวัง
จากการใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้บัตรสมาร์ตการ์ดแทนการใช้เงินสดของผู้ประกอบการ
ในย่านท่องเที่ยวของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในขณะที่ตัวแปรความคาดหวังในความพยายาม และสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวก ไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย อาจมีสาเหตุจากการที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีทัศนะว่าการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน ยังมีขั้นตอนในการใช้งานที่ยุ่งยากและซับซ้อนในกลุ่มของผู้สูงวัย กลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยจะเป็นกลุ่ม
ที่มีการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารน้อยกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่น ๆ แต่พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยที่มีอายุ 55-65 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า (Magsamen-Conrad et al., 2015) กลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะมี
ข้อจ ากัดด้านความจ าและสุขภาพที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานไอแพดมากกว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุน้อยกว่า (Bronnick 
& Alvseike, 2012) ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน
ของผู้สูงวัยเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลก่อนเกษียณอายุ ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงแนวทางการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินก่อนที่จะเกษียณอายุ 

 

สรุปผล  
 สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับเป็นจริง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการการเงินของผู้สูงวัย อยู่ในระดับเป็นจริง 
จ านวน 3 ด้าน และอยู่ในระดับเป็นจริงน้อย จ านวน 1 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านรายจ่าย 
ด้านรายได้ ด้านการออม และด้านการลงทุน นอกจากนี้การวิเคราะห์การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินของผู้
สูงวัย ทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในความพยายาม ด้านอิทธิพลของสังคม ด้าน
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินของผู้สูงวัย ได้แก่ (1) อิทธิพลของสังคม ซึ่งเป็นตัวแปรที่
สะท้อนอิทธิพลของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีด้านการเงินของผู้สูงวัย เช่น คนในครอบครัว เพื่อน และ (2) 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สูงวัยที่มีทัศนะว่าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้นั้นสามารถลดระยะเวลาในการท างานและเป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน การรับรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานได้จะท า
ให้ผู้ใช้งานเต็มใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
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