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บทคัดยอ 

 

จากการท่ีภาครัฐ ไดใหความสําคัญกับการผลักดันประเทศไทยเขาสูสังคมไรเงินสดทําให 

ธนาคาร และภาคเอกชน ไดพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการทางการเงินในรูปแบบ E-Payment ตางๆ 

เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจากผลสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทยพบวา ภาพรวม         

E-Payment เติบโตข้ึนทุกป ในขณะท่ีผูใชบริการกระจุกตัวแคเพียงกลุมวัยรุน และวัยทํางานบางสวน

เทานั้น ยังไมครอบคลุมตอกลุมเปาหมายของภาครัฐ ท่ีตองการใชประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไดใช

บริการ โดยเฉพาะประชากรในกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป  

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคม

ไรเงินสดของประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถประยุกตใชในการพัฒนา

บริการไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายท่ีอายุมากกวา 39 ปข้ึนไปได โดยใชการศึกษาแบบ

ผสมผสานระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางจํานวน 6 คน เพื่อหาปจจัย

ท่ีเกี่ยวของในการสรางกรอบงานวิจัย และนําไปพัฒนาเปนแบบสอบถาม เพื่อยืนยันผลการวิจัยในวง

กวางผานการแจกสอบถามใหกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 436 คน  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา มี 8 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยี

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส โดยเปนปจจัยตามสวนขยายทฤษฎียอมรับเทคโนโลยี (UTAUT2) 7 

ปจจัย และเพิ่มเติมในสวนของปจจัยการรับรูความเส่ียง ดังนั้น จึงแนะนําใหภาคธุรกิจเจาะตลาดกลุม

ผูบริโภคกลุมนี้ โดยการนําเสนอบริการท่ีใกลเคียงกับเทคโนโลยีเดิมท่ีเคยใชบริการมากอน จากนั้นจึง

คอยๆ เพิ่มระดับทีละข้ันเพื่อใหเกิดความคุนชิน ควบคูไปกับการพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการท่ีใช

งานงาย และหาพันธมิตรรานคาพรอมติดต้ังส่ิงอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมพื้นท่ีใหบริการมาก
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ท่ีสุด และประชาสัมพันธถึงขอดีของการใชบริการ เพื่อเปนการจูงใจใหประชากรกลุมเจเนอเรชัน 

เอ็กซ ข้ึนไป หันมาสนใจระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมไร

เงินสดตอไป 

 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, สังคมไรเงินสด, ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส, สวนขยาย

ทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี     
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 ABSTRACT 
 

Thai governmental promotion of a cashless society inspired banks and 

the private sector to develop financial services and products using e-payment. This 
increasing trend affects mainly younger consumers, although the government of 

Thailand intended the policy to apply to citizens of all ages. Qualitative and 

quantitative research were used to study factors affecting technology acceptance for a 

cashless society among consumers aged 39 and older in the Bangkok Metropolitan Area. 

Data was gathered by in-depth interviews and online questionnaire. Six samples for 

interviews and 436 questionnaire respondents were BMA residents aged 39 and older.  
Results were that the unified theory of acceptance and use of 

technology (UTAUT2) and risk perception were most influential, in decreasing order 

of importance. These findings suggest that samples might be educated by being 

offered services similar to already-familiar technologies, with innovations gradually 

introduced. Easy platforms and retail partners should be developed to cover all 

service aspects, while publicizing e-payment advantages. These efforts should help a 
wider selection of Thai consumers engage in the cashless society, as the business 

sector raises revenues by offering services best designed for the widest range of 

customer profiles and needs. 

 

Keywords: Technology Acceptance, Cashless Society, E-Payment, Unified theory of 

acceptance and use of technology (UTAUT2) 
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รวมมือในการทําวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน ครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ จากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย และเพื่อนๆ รวมรุน MBA ท่ีใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือเสมอมา สุดทายนี้

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยนี้จะสามารถเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ รวมถึงผูประกอบการในการ

นําผลวิจัยไปประยุกตใชตอกลุมเปาหมายในอนาคต หากมีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยตองขออภัย

มา ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

สังคมไรเงินสด (Cashless Society หรือ Cashless Economy) เปนคําท่ีริเริ่มมาจาก

วงการธนาคารพาณิชยในชวงยุค 1950S ท่ีมองวาการใชเงินสดในโลกอนาคตจะมีความสําคัญลดลง 

และจะถูกแทนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในการทําธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน   

ซึ่งตอมาในชวงตนยุค 1960S ท่ีปรึกษาการวางเครือขายระบบคอมพิวเตอรของธนาคาร John 

Diebold ไดออกมาเตือนวาการเติบโตของเศรษฐกิจจะทําใหการประมวลผลเอกสารธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารเกินพิกัดของระบบ และจะทําใหตนทุนของธนาคารเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วได 

ดังนั้นจึงสนับสนุนใหพัฒนาระบบการเงินใหมท่ีไรเงินสดมาแทนท่ีเพื่อลดปริมาณธุรกรรมเอกสาร 

จากนั้นเปนตนมาคณะกรรมการธนาคารกลางนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สวีเดน แคนาดา 

และเบลเยียม เปนตน จึงไดออกนโยบายสนับสนุนและเอื้อประโยชนตอการเปล่ียนแปลงจากสังคม

เงินสดไปสูการใชระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) ในการ

ใชจายชําระคาบริการในชีวิตประจําวันมากข้ึน รวมถึงใหธนาคารพาณิชยหลายแหงไมรับเช็คเงินสด 

ซึ่งไดรับผลตอบรับจากประชาชนคนรุนใหมเปนอยางดี โดยในป 2563 คาดวาประเทศสวีเดน จะเปน

ประเทศแรกของโลกท่ีกาวเขาสูสังคมไรเงินสดโดยสมบูรณ โดยจะคงเหลือธุรกรรมเงินสดเพียงรอยละ 

0.50 ของมูลคาการชําระเงินท้ังหมด สําหรับประเทศอื่นๆ อยูในชวงเปล่ียนผานไปสูสังคมไรเงินสดยัง

ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดอยางสมบูรณ เพราะประชาชนท่ัวไปยังใหความสําคัญกับเงินสดท่ีถืออยูใน

มือมากกวาการยอมรับตัวเลขบนหนาจอโทรศัพทเคล่ือนท่ี จึงทําใหยังมีการใชเงินสดควบคูไปดวย

จนถึงปจจุบัน (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559)  

สําหรับประเทศไทย สังคมไรเงินสด เริ่มเปนท่ีกลาวถึงมากข้ึนจากการท่ีธนาคารพาณิชย

ไดพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชัน (Mobile Application) สําหรับการโอนเงิน รับเงิน และชําระเงิน 

รวมถึงภาครัฐบาลและกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยผลักดันแผน

ยุทธศาสตร National E-Payment 5 โครงการ เพื่อปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานของระบบธนาคารใน

ประเทศ และยกระดับประเทศเขาสูสังคมไรเงินสด โดยเริ่มจากโครงการ “พรอมเพย (Promtpay)” 

เปนการบริการโอนเงิน รับเงิน ท่ีมีคาธรรมเนียมการโอนถูกกวาปกติ และสามารถใชเพียงเลขบัตร

ประชาชนหรือเบอรโทรศัพทในการทําธุรกรรมได รวมถึงโครงการขยายเครื่องรับชําระบัตร การ

พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรใหเปนอิเล็กทรอนิกส การจายเบ้ียชวยเหลือภาครัฐ
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ผาน E-Payment และการสรางความเช่ือมั่นในเรื่องปลอดภัยของระบบ เปนตน ซึ่งคาดหวังวาหาก

โครงการท้ังหมดเสร็จสมบูรณจะเปนตัวขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหประเทศสามารถ

เขาสูระบบสังคมไรเงินสดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ปจจุบันประเทศไทยจึงอยูในชวงเปล่ียนผานหรือกระบวนการกาวไปสูสังคมไรเงินสด 

ตามขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยในไตรมาส 2 ป 2561 ปริมาณการใช  E-Payment ภาพรวม

เติบโตข้ึนรอยละ 40.20 จากชวงเดียวกันของป 2560 โดยบริการท่ีเติบโตอยางกาวกระโดด  คือ 

บริการโอนเงินและการชําระเงินผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Banking) เติบโต รอยละ 104.20 

สวนทางกับการโอนเงิน/ชําระเงินผานเครื่องเอทีเอ็มและการโอนเงินรายยอยขามธนาคารผานสาขาท่ี

มีอัตราหดตัวรอยละ 29.20 และ 22.50 ตามลําดับ (ฝายนโยบายระบบการชําระเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทย, 2561)  

 

ภาพท่ี 1.1 การเพิ่มข้ึนของปริมาณธุรกรรม E-Payment ส้ินสุดไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2561  

ท่ีมา : ฝายนโยบายระบบการชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561 

 

อยางไรก็ตามแมวาภาพรวมปริมาณธุรกรรม E-Payment ในประเทศจะเติบโตข้ึน แต

ตามรายงานผลสํารวจพฤติกรรมการใช E-Payment ในประเทศไทย รายงานวา สัดสวนการใช E-

Payment ในประเทศไทยป 2560 มีประชากรไทยเพียงรอยละ 17 เทานั้น ท่ีใชบริการ E-Payment 

และสวนใหญกระจุกตัวอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้หากพิจารณาแยกตามอายุพบวา 

กลุมประชากรวัยนักศึกษาและวัยทํางาน ชวงอายุ 18-39 ป มีสัดสวนการใชบริการมากท่ีสุดถึงรอยละ 

29% ซึ่งสูงกวาประชากรกลุมอื่น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) สอดคลองกับผลสํารวจปริมาณ
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การใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) พบวา ประชากรชวงวัย 30-39 ป มีปริมาณ

การทําธุรกรรมมากท่ีสุด และปริมาณการทําธุรกรรมตอบัญชีจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของอายุ ขณะท่ี

มูลคาธุรกรรมเฉล่ียตอหนึ่งรายการจะปรับเพิ่มสูงข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของอายุดวย (อัจฉนา และคณะ, 

2561) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2 จํานวนรายการธุรกรรม E-Payment และมูลคา E-Payment เฉล่ียตอรายการ  

จําแนกตามชวงอายุ   

ท่ีมา : อัจฉนา และคณะ 2561 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา กลุมประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 40 ปข้ึนไป ใหความสําคัญ

กับบริการดาน E-Payment นอยกวากลุมประชากรอื่นๆ ขณะท่ีหากประชากรกลุมนี้ใชบริการแลวจะ

มีมูลคาธุรกรรมตอรายการคอนขางสูง ซึ่งผูวิจัยเห็นวางานวิจัยในปจจุบันมักจะศึกษากับกลุม

ประชากรท่ีมีอายุนอยกวา 40 ป หรือต้ังแตกลุมเจเนอเรชัน วาย ลงไป ในการใชบริการ E-Payment 

ตางๆ หรืออาจเปนการวิจัยในเชิงภาพรวมท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญก็ยังคงกระจุกตัวในกลุมเจเนอเรชัน 

วาย ในครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะเลือกศึกษากลุมตัวอยางท่ียังมีชองโหวในการศึกษาวิจัย คือ กลุม

ประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ หรือประชากรท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2508 - 2523 หรือ อายุต้ังแต 39 - 54 

ป และกลุมประชากรเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม หรือประชากรท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2489 – 2507 หรืออายุ

ต้ังแต 55 – 73 ป เกี่ยวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด วากลุมตัวอยาง
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ดังกลาวใหความสําคัญกับปจจัยใดเปนสําคัญในการท่ีจะเลิกใชเงินสด และหันมาใช E-Payment 

อยางเต็มรูปแบบ เนื่องจาก กลุมประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ สวนใหญเปนกลุมท่ีมีกําลังซื้อสูง และ

เปนกลุมท่ีเกิดในชวงท่ีเริ่มมีเทคโนโลยีเขาเกี่ยวของ จึงมีความรูดานเทคโนโลยีอยูบาง และพรอมรับ

การเปล่ียนแปลงตางๆ ได หากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีความเส่ียงอยูในระดับท่ีรับได (Andrew 

Shoaff, 2013) และกลุมประชากรเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม เปนกลุมท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง มองโลก

ในแงดี และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอครอบครัว (Evans et al., 2006) ซึ่งสวนใหญจะเริ่ม

เขาสูวัยเกษียณอายุ และมีความมั่งคงทางการเงินในระดับหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจกลุมเจ

เนอเรชัน เอ็กซ และกลุมเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ครั้งนี้ เพื่อใหผูใหบริการ E-Payment สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินท่ีตอบสนองตอความตองการหรือการยอมรับของประชากรในกลุมนี้

ได เพื่อเพิ่มอัตราการใช และเพื่อประโยชนตอการขยายฐานผูใชบริการ E-Payment ของประเทศไทย

ท่ียั่งยืนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ของประชากรกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถประยุกตใชปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคม

ไรเงินสด ของประชากรกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการ รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย

ได 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ของประชากรกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 

คือ ประชากรกลุมเจนเนอเรชัน เอ็กซ ท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2508 - 2523 และประชากรกลุมเจเนอเรชัน 

เบบ้ีบูม ท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2489 - 2507 ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและ

เพศหญิง โดยไมจํากัดประเภทการใชงาน E-Payment  สําหรับการเก็บขอมูลจะใชการวิจัยเชิง

คุณภาพผานการสัมภาษณกลุมตัวอยางกอน เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีตอ

การเขาสูสังคมไรเงินสด จากนั้นจึงนํามาสรางกรอบงานวิจัย และนําไปทดสอบความสัมพันธกับกลุม
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ตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน ผานการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม และประมวลผลทางสถิติเพื่อ

ทราบความสัมพันธ โดยชวงเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. มุมประชากรเจเนอเรชัน เอกซ  และประชากรเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ในฐานะ

ผูใชบริการ ทําใหไดใชผลิตภัณฑ และ/หรือบริการทางการเงิน E-Payment ตามนโยบายสังคมไรเงินสด 

ไดแบบไรความกังวล หากผูใหบริการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีสนองตอปจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยีของกลุมประชากรท้ัง 2 กลุมได 

2. มุมภาคธุรกิจ ในฐานะผูใหบริการ เมื่อเขาใจความตองการของผูบริโภคในกลุม 

เจเนอเรชัน เอกซ และกลุมเจเนอเรชันเบเบ้ีบูม ซึ่งเปนกลุมท่ียังมีชองวางในการใชบริการ ทําใหสามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการทางการเงินท่ีตรงตามความตองการในการยอมรับเทคโนโลยี และ

ปรับแนวทางการประชาสัมพันธใหตรงกับความตองการของผูกลุมเปาหมายได  

3. มุมภาครัฐบาล ในฐานะผูออกนโยบายสังคมไรเงินสด หากผูใหบริการสามารถพัฒนา

บริการไดตรงตามความตองการของผูใชบริการ ก็จะทําใหมีผูใชบริการมากข้ึน และทําใหนโยบาย

สังคมไรเงินสดของภาครัฐบาล สามารถเปนจริงไดในทางปฏิบัติ รวมถึงภาครัฐจะสามารถประหยัด

ตนทุนในการพิมพและจัดเก็บพันธบัตรไดอีกดวย 

 

1.5 นิยามศัพท 

 

สังคมไรเงินสด หมายถึง สังคมท่ีสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงชําระคาสินคาได

โดยไมตองถือเงินสด และใชการชําระเงินผานระบบดิจิทัล ไดแก บัตรเครดิต บัตรเดบิต แอพพลิเคชัน

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือสกุลเงินดิจิทัล แทน 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง กระบวนการสงมอบเงินในลักษณะของการ

โอนเงินผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยมีอินเทอรเน็ตเปนตัวกลาง ซึ่งธนาคารแหง

ประเทศไทยไดแบง E-Payment เปน 8 ประเภท ไดแก เงินอิเล็กทรอนิกส บัตรเครดิต เครื่องอีดีซี 

บริการสวติช่ิงในการชําระเงิน บริการหักบัญชี บริการชําระดุล บริการชําระเงินแทน และบริการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ เปนตน 
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การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ความต้ังใจของผูใชบริการท่ีจะใชบริการเทคโนโลยี

ดังกลาว ภายหลังการเรียนรูและทําความเขาใจในเทคโนโลยีนั้นๆ แลว  

เจเนอเรชัน เอกซ หมายถึง บุคคลท่ีเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2508 - 2523   

เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม หมายถึง บุคคลท่ีเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2489 - 2507   
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของ

ประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป : กรณีศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทําการศึกษา

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางกรอบการวิจัย โดยมีรายละเอียด

การศึกษา ดังนี้ 

2.1 บริบทงานท่ีศึกษา 

2.1.1 สังคมไรเงินสด 

2.1.2 การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน 

2.2.2 ทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Unified theory of acceptance 

and use of technology: UTAUT) 

2.2.3 สวนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Unified theory of 

acceptance and use of technology 2: UTAUT 2) 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 บริบทงานท่ีศึกษา 

 

2.1.1 สังคมไรเงินสด  

ภควันต (2561) ไดใหคํานิยาม สังคมไรเงินสด วาคือ แนวคิดสังคมเศรษฐกิจท่ี

ปราศการใชเงินสดเปนตัวขับเคล่ือน โดยใหความสําคัญกับเงินสดท่ีสามารถจับตองไดนอยลง และถูก

แทนท่ีดวยการใชเทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอรในการทําธุรกรรมทางการเงินแทน ซึ่งสาเหตุท่ีทํา

ใหสังคมไรเงินสดไดรับความสนใจมากข้ึน เนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีพัฒนาการมา

อยางตอเนื่อง ท้ังสมารทโฟน แอพพลิเคชัน และธุรกรรมออนไลน ท่ีไดรับการพัฒนาจากบริษัท 

Fintech ตางๆ  

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (ศวก., 2560) กลาววา กระบวนการท่ีจะทําใหประเทศกาว

ไปสูสังคมไรเงินสดได ตองไดรับแรงหนุนจากท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งสามารถสรุป

ปจจัยหลักในการผลักดันประเทศไทยใหเขาสูสังคมไรเงินสดอยางเปนรูปธรรม 3 ประการ ไดแก 
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(1) การผลักดันของภาครัฐ 

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ

อิ เล็กทรอนิกสแห งชาติ (National E-Payment Master Plan) ภายใตการดําเนินโครงการ 4 

โครงการ ไดแก ระบบพรอมเพย การขยายการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส และ E-Payment ภาครัฐ ผานการแจกบัตรสวัสดิการแหงรัฐแกผูมีรายไดนอย เปนตน 

(2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ผูท่ีเกี่ยวของในระบบการชําระเงิน ตางมุงพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันของ

ตนเองใหตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

และชิงสวนแบงตลาด รวมถึงการเติบโตของผูประกอบการ Fintech ท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมทาง

การเงินใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่องก็เปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเทคโนโลยีทางการเงินมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว 

(3) พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเนนเขาสูระบบออนไลนมากข้ึน 

We are Social (2018) ได ทําการสํารวจการเข าถึงอิน เทอร เน็ ตของ

ประชากรไทย พบวา ในป พ.ศ. 2561 ประชากรไทยเขาถึงอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีสูงถึง

รอยละ 71 รวมถึงการเขาถึงบริการทางการเงินระบบดิจิทัลก็เติบโตอยางกาวกระโดดเชนเดียวกัน ท้ัง

การใชบริการโมบายแบงกกิ้ง บัตรอิเล็กทรอนิกส และอีมันนี่ นอกจากนี้ กลุมนักทองเท่ียวตางชาติ ก็

เปนอีกตัวขับเคล่ือนสําคัญท่ีทําใหผูประกอบการในประเทศไทยเริ่มปรับตัวและนําเอาบริการทาง

การเงินระบบดิจิทัลมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการท่ีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ซึ่งเปนฐาน

นักทองเท่ียวหลักของประเทศไทยนิยมใชธุรกรรมแบบไรเงินสดผานแอพพลิเคชัน Alipay หรือ 

WeChatPay เปนตน  

โดยหากประเทศไทยเขาสูสังคมไรเงินสด คาดวาจะเกิดประโยชนตอหลายภาค

สวน ไมวาจะเปนภาคธุรกิจ ท่ีมีตนทุนและความเส่ียงในการถือเงินสดลดลง เนื่องจาก ความเส่ียงจาก

การทุจริตของพนักงานและความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมเงินสดจะมีโอกาสเกิดข้ึนนอยลง รวมถึง

สามารถลดตนทุนในการเบิกถอนเงินสดแตละครั้ง และตนทุนในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินจํานวน

มากๆ ได นอกจากนี้ ยังทําใหการสรุปธุรกรรมซื้อขายมีความสะดวกรวดเร็ว และมีความละเอียดมาก

ข้ึนดวย สําหรับภาคประชาชน เปนการลดปริมาณการถือเงินสด โดยสามารถเลือกชองทางการชําระ

เงินไดหลากหลาย และมีความสะดวกในการชําระเงินมากข้ึน (ศวก.,2560) อยางไรก็ดี การเขาสูสังคม

ไรเงินสดอยางเต็มรูปแบบ ก็อาจเกิดผลกระทบตอผูใชบริการไดเชนเดียวกัน อาทิ การสูญเสียความ

เปนสวนตัวทางการเงิน ความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมขอมูลสวนตัว และแนวโนมท่ีจะใชจายเกินตัว 
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จากการถูกกระตุนใหเกิดความตองบริโภคสินคาของผูประกอบการซึ่งผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมได

งายเพียงแคมีโทรศัพทเคล่ือนท่ี (ภควันต, 2561) 

2.1.2 การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) 

Sandra (2017) ใหคํานิยาม การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส วาคือ การทํา

ธุรกรรมทางการเงิน หรือการจายชําระคาสินคาและบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยปราศจาก

การใชเงินสด หรือเช็ค และใชเครื่องมือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทน อาทิ บัตรเครดิต บัตรเด

บิต กระเปาเงินออนไลน สมารทการด อีมันนี่ เปนตน สอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

ควบคุมดูแลธุรกิจทางชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 (2551, 16 กันยายน) ท่ีใหคํานิยามวา

เปน การโอนสิทธิครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงินหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ

ท่ีเปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือบางสวน  

โดยธนาคารแหงประเทศไทย (2551) ได จําแนกบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลเปน 8 ประเภท ดังนี ้

(1) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Money 

บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ โดยไมจําเปนตองระบุ

ช่ือ ซึ่งผูใชบริการตองมีเติมเงิน หรือชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา เพื่อนําไปใชชําระคาสินคา 

คาบริการ แทนการชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึกจํานวนเงินท่ีชําระไวลวงหนา 

(2) การใหบรกิารเครือขายบัตรเครดิต 

บัตรเครดิต คือ บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ โดย

ระบุช่ือผูใชบริการ เพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก ถอน 

โอน หรือทําธุรกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวกับเงิน และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินในภายหลัง  

สําหรับเครือขายบัตรเครดิต เปนการสงขอมูลธุรกรรมจากผูใชบริการไปยังผู

ใหบริการออกบัตร เพื่ออนมุัติการใชบัตรในการทํารายการ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

(3) การใหบรกิารเครือขายอีดีซ ี(EDC Network) 

อุปกรณสําหรับการรับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตร

เครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส ไปยังผูใหบริการท่ีเปนผูออกบัตร 

(4) การใหบริการสวิตซช่ิงในการชําระเงิน (Transaction Switching) 

บริการจุดเช่ือมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูให

บริการตามท่ีตกลงกัน 
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(5) การใหบรกิารหักบัญชี (Clearing) 

บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยันขอมูลตามคําส่ังการชําระเงินสําหรับนําไป

คํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการเพื่อใชขอมูลดังกลาวไปทําการ

ชําระดุลระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จดวย 

(6) การใหบรกิารชําระดุล (Settlement) 

บริการระบบการชําระเงินท่ีตกลงกันไวลวงหนาระหวางผูใชบริการกับผู

ใหบริการ โดยผูใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปนลูกหนี้ หรือรับชําระ

หนี้โดยวิธีอื่นใดตามท่ีตกลงกัน แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระ

เงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

(7) การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 

บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนเจาหนี้ 

(8) การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ หรือผานทางเครือขาย 

อณิยา ฉิมนอย (2561) ไดอธิบายถึงประโยชนของการใช E-Payment ผานโครงสราง

ตนทุนของเงินสด และ E-Payment วาหากเทียบตนทุนการชําระเงินดวยมูลคาธุรกรรมท่ีเทากันจะ

พบวาเงินสดแพงกวา E-Payment ถึง 3 เทา โดยเฉล่ียตนทุนของการใชเงินสดตอรายการอยูท่ี 1.26  

บาท ยังไมรวมตนทุนการบริหารจัดการและตนทุนทางสังคมตางๆ ขณะท่ีเฉล่ียตนทุนของการใช E-

Payment ตอรายการอยูท่ี 0.10 – 0.40 บาท ซึ่งสวนใหญจะเปนตนทุนในการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานระบบการชําระเงินกลางและตนทุนภายในของสถาบันการเงิน ดังนั้น หากประเทศไทย

สามารถผลักดันใหประชาชนให E-Payment ไดมากข้ึน จะชวยใหประเทศมีตนทุนธุรกรรมเงินสด

ลดลง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของเศรษฐกิจในการแขงขันระหวางประเทศได 
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ภาพท่ี 2.1 ตนทุนธุรกรรมเงนิสด เปรียบเทียบกับ ตนทุนธุรกรรม E-Payment  

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561 

 

ตารางท่ี 2.1 

ประโยชนจาก E-Payment  ในทุกภาคสวน (MoneyHub, 2017) 

 ประโยชนจาก E- Payment 

มุมประชาชน - รับ จาย โอน เงินงาย ไมตองเส่ียงในการถือเงินสดจํานวนมาก 

- ระบบ E-Payment มีการดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาใช ทําใหสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปลายทางไดกอนการทําธุรกรรม 

- คาธรรมเนียมตํ่าลง และมีการแจงเตือนทุกครั้งท่ีทําธุรกรรม 

- มีชองทางในการรับเงินจากภาครัฐไดงายข้ึน อาทิ เงินคืนภาษี และเบ้ียยังชีพ

คนชรา เปนตน  

มุมธุรกิจ - ขยายโอกาสทางการคา ลดขอจํากัดเรื่องระยะทาง 

- ลดตนทุนการจัดการดานเอกสารทางการเงิน 

- รับ จาย โอน เงินดวยตนทุนท่ีตํ่าลง 

มุมรัฐบาล - บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการเก็บขอมูลการทําธุรกรรมของ

ประชาชนและภาคธุรกิจท่ีอยางถูกตอง 

- การจัดเก็บภาษีไดเต็มจํานวน 

- ประหยัดตนทุนในการผลิตเหรียญและพันธบัตร 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

2.2.1 แนวคิดเจเนอเรชัน  

Karl Mannheim (1923, p.276-322) ไดศึกษาวา ผูคนในยุคหนึ่งๆ ท่ีเกิด และ

เติบโตทามกลางบริบทสังคม และประสบเหตุการณใหญๆ บางอยางรวมกัน จะมีลักษณะหนึ่งๆ 

ปรากฏข้ึน เพื่อนํามาใชในโลกอนาคตตอไป อาทิ เหตุการณสําคัญอยางสงครามโลก หรือนวัตกรรมท่ี

มีผลกับชีวิต จะมีอิทธิพลตอลักษณะผูคนท่ีเกิดในชวงนั้นๆ แมกระท่ังการท่ีคนเกิดตางพื้นท่ี ตาง

วัฒนธรรมกัน จะสงผลตอทัศนคติตอเหตุการณตางกัน แตก็เช่ือวาสุดทายจะมีความจําเพาะเจาะจงท่ี

เหมือนกันอยูดี  

โครงการสุขภาพคนไทย (2559, น.10-11) ใหนิยามคําวา เจเนอเรชัน วาเปน

การแบงกลุมคนตามชวงอายุ โดยกลุนคนท่ีมีชวงอายุตางกัน เกิดในยุคท่ีตางกันและเติบโตมาใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ทําใหมีลักษณะนิสัยท่ีแตกตางกันไป 

สวนคนท่ีเกิดในยุคเดียวกันจะมีประสบการณวัยเด็กท่ีหลอหลอมวิธีคิด โลกทัศน คานิยม มุมมองตอ

สังคม และการใชชีวิตของคนในรุนนั้น ทําใหมีอุปนิสัยบางอยางคลายคลึงกัน  

โดยการจัดกลุมเจเนอเรชันตามชวงอายุมีความสําคัญสําหรับผูประกอบธุรกิจ ใน

การกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อใหตรงตอบุคลิก ลักษณะนิสัย ของแตละกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน จึง

มีหลากหลายงานวิจัยท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับเจเนอเรชันในแงมุมตางๆ และมีกําหนดชวงอายุท่ี

แตกตางกัน ซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเจาะจงท่ีเจเนอเรชัน เอกซ และเจเนอชัน เบบ้ีบูม เทานั้น 

เนื่องจากเปนกลุมประชากรท่ีมีขนาดใหญ และอยูในชวงวัยท่ีมีความมั่นคงดานอาชีพ การงาน และมี

อํานาจในการจับจายใชสอยสูง ซึ่งสามารถอธิบายชวงอายุ และลักษณะของแตละเจเนอเรชัน ไดดังนี้ 

2.2.1.1 เจเนอเรชัน เอกซ  

Murphy Jr et al. (2010) ไดใหนิยามของเจเนอเรชัน เอกซ หมายถึง 

กลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2508 – 2523 สอดคลองกับการศึกษาของ Andrew Shoaff (2013) ท่ี

กําหนดเปนชวงปเดียวกัน และอางอิงวาเปนเกณฑท่ีสํานักสถิติประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

เลือกใช รวมถึงงานวิจัย และบทความตางๆ ท่ีมีการอางถึงเจเนอเรชัน นิยมใชเกณฑนี้ในการจัด

แบงกลุมในงานวิจัย สําหรับงานวิจัยในประเทศไทย พสุ เตชะรินทร (2551) ใหคํานิยามของเจเนอเรชัน 

เอ็กซ วาคือกลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2507 – 2524 ในขณะท่ี ชานนท ศิริธร (2554) ไดกําหนดวา

หมายถึง กลุมคนท่ีเกิดในป พ.ศ. 2507 – 2523 ซึ่งแมวางานวิจัยจะมีการระบุชวงอายุของเจเนอเรชัน

ไวหลากหลาย แตสวนใหญก็ยังคงอยูในชวงป พ.ศ. 2508 - 2523  
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ดังนั้น เจเนอเรชัน เอกซ ในงานวิจัยนี้ คือ กลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 

2508 – 2523 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และเริ่มมีเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวก

ในชีวิตประจําวันมากข้ึน อาทิ โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน จึงทําใหคนกลุมนี้มีความยืดหยุนในการ

ใชชีวิตสูง สามารถปรับตัวและรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดดี (รัชฎา อสิสนธิสกุล และออยอุมา 

รุงเรือง, 2548) รวมถึง เปนคนท่ีรักความอิสระ ชอบหาความรูดวยตัวเอง ใหความสําคัญกับความ

สมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว ตองการความมั่นคงในชีวิต (Scheef & Thielfoldt, 

2004) สําหรับประเทศไทย ตามขอมูลสถิติประชากรและบาน ป พ.ศ. 2560 พบวา กลุมคนท่ีอยู

ในชวงเจเนอเรชัน เอ็กซ มีจํานวน 16,581,314 คน หรือคิดเปนรอยละ 25.66 ของประชากรรวมท้ัง

ประเทศ (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) 

2.2.1.2 เจเนอเรชัน เบบี้บูม  

Duncan (2008) ไดใหนิยามของเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม หมายถึง กลุมคนท่ี

เกิดในชวงป พ.ศ. 2489 – 2507 หรือกลุมคนท่ีเกิดในชวงหลังยุคฟนตัวของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ Carlson (2009) Murphy et al. (2010) และ Williams and Page 

(2011) ท่ีกําหนดเปนชวงปเดียวกันอีกดวย สําหรับงานวิจัยในประเทศไทย พสุ เตชะรินทร (2551) ให

คํานิยามของเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม วาคือกลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2486 – 2507 ซึ่งแมวางานวิจัยจะ

มีการระบุชวงอายุของเจเนอเรชันไวหลากหลาย แตสวนใหญก็ยังคงอยูในชวงป พ.ศ. 2489 -2507  

ดังนั้น เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ในงานวิจัยนี้ คือ กลุมคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 

2489 – 2507 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากการส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ทําใหคนกลุมนี้มีความอดทนสูง และสูงานหนัก ใชชีวิตเรียบงาย มีความเช่ือมั่นในตัวเอง สามารถเปด

ใจยอมรับเทคโนโลยีไดบาง แตจะไมไลตามเทคโนโลยี ทําใหปจจุบันประชากรกลุมนี้มักเปนกลุมท่ีมี

ความมั่งคงทางการเงิน และมีกําลังซื้อสูง (วนันธร และคณะ, 2552) นอกจากนี้ แมวาประชากรกลุมนี้

จะไมมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีมากนัก แตเปนกลุมท่ีมีประสบการณในการซื้อสินคาสูง และมี

แนวโนมท่ีจะเรียนรูการใชงานระบบการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตไดไมยาก (Jones, 2009)  สําหรับ

ประเทศไทย ตามขอมูลสถิติประชากรและบาน ป พ.ศ. 2560 พบวา กลุมคนท่ีอยูในชวงเจเนอเรชัน 

เบบ้ีบูม มีจํานวน 7,052,035 คน หรือคิดเปนรอยละ 10.91 ของประชากรรวมท้ังประเทศ (ระบบ

สถิติทางการทะเบียน, 2560) 

 

 

 

Ref. code: 25616002030705MKC



14 

 

2.2.2 ทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Unified theory of acceptance 

and use of technology: UTAUT) 

Venkatesh, Morris, David, และ Davis (2003) ไดพัฒ นาทฤษฎี รวมการ

ยอมรับและการใชเทคโนโลยี ข้ึนเพื่อเปนทฤษฎีท่ีใชศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของมนุษย 

โดยการผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมการยอมรับ 8 ทฤษฎี เขาดวยกันเพื่อใหสามารถอธิบายถึงการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีของแตละบุคคลไดชัดเจนข้ึน  

โดยแบบจําลอง และทฤษฎี ท่ีนํามาผสมผสานกันใน UTAUT ไดแก 

(1) ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล (Theory of Reasoned Action : TRA)  

เปนทฤษฎีดานพฤติกรรมศาสตร ท่ีอธิบายสาเหตุของการแสดงออกทาง

พฤติกรรม ซึ่งเช่ือวาลวนเกิดจากการใชเหตุผล และความต้ังใจแสดงพฤติกรรมซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก

ทัศนคติ และบรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยูรอบตัว (Ajzen & Fishbein, 1975)  

 

 

ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล TRA  

ท่ีมา : Ajzen & Fishbein, 1975 

 

(2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB)  

เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาตอยอดมาจากทฤษฎี TRA ซึ่งเช่ือวาบุคคลอาจจะไม

สามารถแสดงพฤติกรรมสวนบุคคลออกมาไดหากพฤติกรรมนั้นมีความซับซอนเกินกวาความสามารถ

ในการควบคุมของบุคคลนั้นๆ จึงไดเพิ่มปจจัยการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมเขาไปประกอบการ

วิจัยเพิ่มเติม (Ajzen, 1985)  
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ภาพท่ี 2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน TPB 

ท่ีมา : Ajzen, 1985 

 

(3) แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model : 

TAM)  

เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาตอยอดมาจากทฤษฎี TRA เพื่อศึกษาพฤติกรรมความ

ต้ังใจท่ีจะใชงานระบบเทคโนโลยี ผาน 2 ปจจัย คือ การรับรูถึงประโยชนจากการใชงาน และ การรับรู

ความงายในการใชงาน ซึ่งแบบจําลองท่ีไดรับความนิยม และใชกันอยางแพรหลายในการศึกษาการ

ยอมรับเทคโนโลยีในแงมุมตางๆ (Davis, 1986)  

 
ภาพท่ี 2.4 แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรม TAM  

ท่ีมา : Davis, 1986 
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(4) แบบจําลองการใชประโยชนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Model of PC 

Utilization : MPCU) 

เปนแบบจําลองท่ีพัฒนามาจากทฤษฎี TPB เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ทางสังคม

ของแตละบุคคล ควบคูกับการใชปจจัยตามทฤษฎี TPB ซึ่งเหมาะสําหรับการนําไปศึกษาปฏิกิริยาทาง

อารมณและทัศนคติของมนุษยท่ีมีตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Thompson et al.,1991) 

 

ภาพท่ี 2.5 แบบจําลองการใชประโยชนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล MPCU  

ท่ีมา : Thompson et al., 991 

 

(5) ทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory : DOI)  

เปนการอธิบายถึงลักษณะของกลุมคนในสังคมท่ีมีการยอมรับและนํา

นวัตกรรมไปใชอยางเต็มท่ี เพราะเช่ือวานวัตกรรมเปนส่ิงท่ีมีประโยชน โดยศึกษาผานกระบวนการ

ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 4 ข้ันตอน คือ ข้ันความรู ข้ันการจูงใจ ข้ันตอนการตัดสินใจ และข้ันการ

ยืนยัน (Roggers, 1962) 

(6) แบบจําลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Model : MM)  

เปนการศึกษาเพื่อเสาะหาแรงจูงใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย 

(Davis, Bagozzi and Warchaw, 1992) เพื่อมุงไปสูเปาหมายท่ีตองการ โดยแรงจูงใจในแบบจําลอง

นี้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจภายใน ท่ีเกิดจากความสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคล และ

แรงจูงใจภายนอก ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีจะไดรับเมื่อดําเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่งสําเร็จ 
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(7) ทฤษฎีปญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory : SCT) 

เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของบุคคล 

(Bandura, 1986) ผานแรงขับเคล่ือน 5 ปจจัย คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพท่ีทําใหเกิดผลลัพธ 

ความคาดหวังในตัวบุคคลท่ีทําใหเกิดผลลัพธ ความเช่ือมั่นของผูใชงาน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการแสดง

พฤติกรรม และความวิตกกังวล ท่ีมีอิทธิพลตอ ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของบุคคล 

(8) ทฤษฎีผสมผสานระหวาง TAM และ TPB 

เปนการพัฒนาขยายเพิ่มเติมทฤษฎี TAM โดยการรวมบรรทัดฐานของบุคคลท่ี

อยูโดยรอบ และการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ จากทฤษฎี 

TPB เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความซับซอนไดมากยิ่งข้ึน เชน ขอจํากัดดานทักษะของแต

ละบุคคล เปนตน (Taylor & Todde, 1995) 

โดยทฤษฎีท้ังหมดท่ีอางถึงขางตนเปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับในการนําไปใชเปนกรอบ

อางอิงสําหรับอธิบายความต้ังใจและ/หรือการแสดงพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี แตเมื่องานวิจัย

ตองเลือกใชทฤษฎีพื้นฐานในงานวิจัย อาจทําใหตองคัดเลือกเฉพาะแบบจําลองหรือทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียง 

และละเลยแบบจําลองท่ีเปนทางเลือก ดังนั้น จึงเกิดการผสมผสานรวม 8 ทฤษฎีขางตนผานการ

คัดเลือกพื้นฐานความสัมพันธท่ีเดนชัดของปจจัยตางๆ จากท้ัง 8 ทฤษฎี เปนทฤษฎีรวมการยอมรับ

และการใชเทคโนโลยี เพื่อประโยชนในการลดขอจํากัด และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผลวิจัย โดย

วิเคราะหปจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy : 

PE) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy : EE) และ อิทธิพลของสังคม (Social 

influence : EE) สวนสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating conditions : FC) มี

ความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมการใช และมีตัวแปรกํากับ 4 ตัวแปร คือ เพศ (Gender) อายุ 

(Age) ประสบการณ (Experience) และ ความสมัครใจ (Voluntariness of use) 
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ภาพท่ี 2.6 ทฤษฎีรวมการยอมรับเทคโนโลยี UTAUT  

ท่ีมา : Venkatesh et al., 2003) 

 

2.2.3 สวนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Unified theory of 

acceptance and use of technology 2: UTAUT 2) 

Venkatesh, Thong, and Xu (2012) ศึกษาเพิ่ ม เติมวาแมวาแบบจําลอง 

UTAUT จะสามารถใชวิเคราะหการยอมรับการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

นําไปใชในงานวิจัยกันอยางแพรหลาย แตดวยปจจัยท่ีใชในการศึกษาของทฤษฎี UTAUT ยังไม

ครอบคลุมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีทําใหมีการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึง

ตองมีการขยายขอบเขตทฤษฎีเพื่อหาปจจัยสําคัญเพิ่มเติมใหคลอบคลุมถึงบริบทการใชเทคโนโลยี

ใหมๆ ของผูใชงานโดยเนนท่ีบริบทของผูบริโภคมากข้ึน โดยการเพิ่มปจจัย 3 ปจจัย คือ แรงจูงใจดาน

ความบันเทิง (Hedonic motivation) มูลคาราคา (Price Value) และความเคยชิน (Habit) รวมเปน

สวนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยี (UTAUT2) ท่ีมุงศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

ท่ีไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย 7 ปจจัย ดังท่ีจะกลาวในลําดับถัดไป และตัวแปรเสริม 3 ตัวแปร ไดแก 

เพศ อายุ และประสบการณ 

โดยปจจัย 7 ปจจัยของ UTAUT2 ไดแก 

(1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy: PE) คือ ความ

เช่ือวาเทคโนโลยีจะมีประโยชนและสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับผูใชได ไมวาจะเปน

การทํางานไดรวดเร็วข้ึน และ/หรือการเพิ่มคุณภาพของงาน 
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(2) ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) คือ ความยากงาย

ของการใชงานเทคโนโลยี โดยคาดหวังใหเทคโนโลยีนั้นไมมีความซับซอน สามารถเรียนรูไดโดยใช

ระยะเวลาไมนาน และสามารถใชงานไดงาย โดยไมตองใชความพยายามมากนัก 

(3) อิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI) คือ การรับรูของแตละบุคคลวา

สังคมรอบขางตัวผูใช เชน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน ไดใหความหวังตอการใชเทคโนโลยีนั้นๆ อยางไร 

(4) สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions: FC) 

คือ ความเช่ือของแตละบุคคลวาโครงสรางพื้นฐานขององคกร หรือสถานท่ีท่ีอาศัยอยู มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีมีสวนชวยใหการใชเทคโนโลยีนั้นๆ สะดวกสบาย และสามารถใชงานไดงายข้ึนได

หรือไม  

(5) แรงจูงใจดานความบันเทิง (Hedonic Motivation: HM) คือ ความสนุกหรือ

ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยี  

(6) มูลคาราคา (Price Value: PV) คือ การเปรียบเทียบประโยชนท่ีไดรับกับ

คาใชจายท่ีจายไปของแตละบุคคล วาเทคโนโลยีนั้นๆ มีความคุมคาเพียงใด  

(7) ความเคยชิน (Habit: HA) คือ การท่ีบุคคลมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรม

อัตโนมัติ จากส่ิงท่ีเรียนรูมาในอดีต หรือเคยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนความเคยชิน ซึ่งทําให

บุคคลนั้นๆ มีโอกาสท่ีจะเริ่มตนใชเทคโนโลยีใหมๆ ไดอีก 

 

ภาพท่ี 2.7 สวนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับเทคโนโลยี UTAUT2  

ท่ีมา : Venkatesh et al., 2012 
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สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2012) ไดศึกษาทฤษฎีการยอมรับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศผานงานวิจัยในอดีตท่ีใชทฤษฎี UTAUT และสวนขยายทฤษฏี UTAUT2 กลาว

วางานวิจัยทฤษฎี UTAUT และ UTAUT2 มีความเหมาะสมท่ีจะประยุกตใชศึกษาในบริบทการ

ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลมากกวาการศึกษาในบริบทขององคกร ดังนั้น จึงสามารถใชทฤษฎี 

UTAUT และ UTAUT2 อธิบายความต้ังใจและพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีตางๆ ของผูบริโภคได

เปนอยางดี 

 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  

การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยครั้งนี้ พบวา งานวิจัยสวนมาก มักใชแบบจําลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ สวนแบบจําลอง UTAUT มีการ

นําไปใชการศึกษาบางผานการประยุกตตัวแปรใหเขากับการศึกษาของแตละงานวิจัย โดยทุก

การศึกษา พบวา แบบจําลอง UTAUT มีความเหมาะสมท่ีใชศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบุคคล ซึ่งมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

1 Physicians' acceptance 

of pharmacokinetics-

based clinical decision 

support system 

Chang, I. C., 

Hwang, H. G., 

Hung, W. F., & 

Li, Y. C. (2007).  

/ ประเทศไตหวัน 

UTAUT 4 ปจจัย x x x x    - ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพเปน

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความต้ังใจแสดง

พฤติกรรมในการใชระบบ CDSS มากกวา

ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม  

2 User acceptance of 

Malaysian government 

multipurpose 

smartcard applications 

(My Kad Card) 

Loo, W. H., 

Yeow, P. H., & 

Chong, S. C. 

(2009). / ประเทศ

มาเลเซีย 

ประยุกต 

UTAUT 3 ปจจัย 

รวมกับ ความ

นาเช่ือถือ และ

ความกังวล 

x  x x    ประชากร อาชีพ 

ระดับการศึกษา 

และประสบการณ 

ประชาชนในประเทศมาเลเซียไมมีความ

ต้ังใจท่ีจะใชบัตร My Kad เน่ืองจากขาด

ความเขาใจในประโยชนท่ีจะไดรับจากการ

ใชงาน (PE) ขาดการสนับสนุนทางดาน

ทรัพยากรจากภาครัฐ (FC) และขาด

แรงจูงใจในการใชงานจากอิทธิพลทาง

สังคม (SI) 

3 A Study of online 

virtual fitting room 

adoption based on 

UTAUT 

Huang, N., & 

Qin, G. (2011) / 

ประเทศจีน 

ประยุกต 

UTAUT 4 ปจจัย 

รวมกับปจจัยการ

ยอมรับความ

เสี่ยง 

x x x x    - UTAUT ท้ัง 4 ปจจัยและปจจัยการยอมรับ

ความเสี่ยง มีผลตอความต้ังใจยอมรับการ

ใชงานหองลองเสื้อเสมือนจริง 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

4 Older-users' 

acceptance of smart 

card payment system : 

an investigation of an 

old-street vender 

Yu, S. C., Ting, 

C. J., Lu, H. C., 

& Fu, F. L. 

(2012, June). / 

ประเทศไตหวัน 

ประยุกต 

UTAUT 4 ปจจัย 

รวมกับปจจัยการ

รับรูถึงความ

นาเช่ือถือ 

x x x x    เพศ อายุ และ

การศึกษา 

เพศหญิงท่ีสูงอายุและการศึกษานอยจะไม

มีความต้ังใจท่ีจะยอมรับการใชบัตร

สมารตการด 

5 User acceptance of e-

government : 

integrating risk and 

trust dimensions with 

UTAUT Model 

Taiwo, A. A., 

Mahmood, A. 

K., & Downe, A. 

G. (2012, June)./ 

ประเทศมาเลเซยี 

ประยุกต 

UTAUT 4 ปจจัย 

รวมกับเจตคติ

เชิงบวก เจตคติ

เชิงลบ เจตคติ

ดานความเช่ือมั่น 

พ้ืนฐานของความ

เช่ือมั่น ความ

เช่ือมั่น และการ

ยอมรับความ

เสี่ยง 

x x x x     - ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

อิทธิพลของสังคม (SI) ความเช่ือมั่น และ

การยอมรับความเสี่ยง สงผลตอความต้ังใจ

ในการใชงานระบบบริหารจัดการภาครัฐใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

6 Estimating user's 

intensions and 

behaviors of electronic 

bidding systems 

Chen, J., & 

Chiang, Z. 

(2013, May). / 

ประเทศจีน 

UTAUT 4 ปจจัย x x x x    เพศ อายุ และ

ระยะเวลาในการ

ทํางาน 

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

อิทธิพลของสังคม (SI) และสภาพสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใชงาน สงผลตอ

การยอมรับความต้ังใจในการยอมรับระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

7 Mobile Technologies 

and service 

development impact 

on mobile internet 

usage in Latvia 

Fuksa, M. 

(2013). / ประเทศ

ลัตเวีย 

ประยุกตใช 

UTAUT2 6 

ปจจัย รวมกับ

ปจจัยการ

สนับสนุน

เทคโนโลยี 

x x x x  x x เพศ อายุ และ

ประสบการณ 

ปจจัยสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก (FC) 

การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี และ

ความเคยชิน (HA) มีผลตอความยอมรับ

การใชอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี

มากท่ีสุด 

8 Online drivers of 

consumer purchase of 

website airline tickets 

Escobar-

Rodríguez, T., & 

Carvajal-Trujillo, 

E. (2013).  / 

ประเทศสเปน 

UTAUT2 7 

ปจจัย 

x x x x x x x  - ปจจัยความเคยชิน (HA) มูลคาราคา (PV) 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) และ

สิ่งอํานวยความสะดวก (FC) สงผลตอ

ความต้ังใจในการใชงานระบบซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินออนไลนผานเว็บไซต 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

9 Study of Acceptance 

factors for electronic 

payment services 

Jansorn, T., 

Kiattisin, S., & 

Leelasantitham, 

A. (2013, 

September). / 

ประเทศไทย 

ประยุกต 

UTAUT 4 ปจจัย 

รวมกับ 

คาธรรมเนียม 

คุณภาพของ

ระบบ และความ

ปลอดภัย 

x x x x    เพศ และ อายุ  ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

คุณภาพของระบบ และความปลอดภัย 

สงผลตอการยอมรับการใชงานระบบ E-

Payment 

10 The moderating effect 

of Technology 

awareness on the 

relationship between 

UTAUT constructs and 

behavioral intention to 

use technology 

Abubakar, F. M., 

& Ahmad, H. B. 

(2013).  / 

ประเทศไนจีเรีย 

UTAUT 4 ปจจัย x x x x    ความตระหนักใน

เทคโนโลยี 

ความตระหนักในเทคโนโลยี สงผลตอ 

UTAUT ท้ัง 4 ปจจัย 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

11 Business intelligence : 

Applying the unified 

theory of acceptance 

and use of technology 

Pope, A.D. 

(2014) / ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

UTAUT 3 ปจจัย x x x      - ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (SI) สงผลตอความ

ต้ังใจในการใช Business Intelligence 

มากกวาปจจัยความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (PE) และความคาดหวังใน

การใชงาน (EE) 

12 Convergence or 

divergence? : a 

comparison of 

acceptance and use of 

technology for smart 

phones and tablets 

Hsieh, C. H., 

Wu, C. G., & 

Hsu, C. P. (2014, 

July). / ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

UTAUT2 7 

ปจจัย 

x x x x x x x - ความตองการใชงานระหวางโทรศัพท

สมารทโฟนและแทบเล็ต มีความแตกตาง

กัน โดยโทรศัพทสมารทโฟนตองการ

ทรัพยากรซอรฟแวรและความจุท่ีมากข้ึน

เพ่ือเปรียบเทียบความคุมคากอนการ

ตัดสินใจซื้อ สวนแทบเล็ตจะคํานึงถึง

ประโยชนท่ีชวยใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

13 UTAUT2 Influencing 

the behavioral 

intention to adopt 

mobile applications 

Kuan, A. L. K., 

Ann, H. N., 

Badri, M., 

Freida, E. N., & 

Tang, K. Y. 

(2014). / ประเทศ

มาเลเซีย 

UTAUT2 7 ปจจัย x x x x x x x - ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) 

แรงจงูใจดานความบันเทิง (HM) และความ

เคยชิน (HA) สงผลตอความต้ังใจท่ีจะใช

งานแอพพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ

ประชากรวัยหนุมสาวประเทศมาเลเซีย 

14 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

ความต้ังใจในการใชแอพ

พลิเคชัน BU Mobile 

กิตติศักด์ิ 

คุณาฤทธิพล. 

(2557)/ ประเทศ

ไทย 

UTAUT 3 ปจจัย x x x      - ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

สงผลตอความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชัน 

BU Mobile สวนความคาดหวังในการใช

งาน (EE) และอิทธิพลทางสังคม (SI) สงผล

ในทางตรงกันขาม 

15 A model of factor 

influencing consumer's 

intention to use E-

Payment system in 

Indonesia 

Junadi, S. 

(2015).  / 

ประเทศ

อินโดนีเซีย 

ประยุกต UTAUT 

3 ปจจัย รวมกับ

การรับรูถึงความ

ปลอดภัย และ

วัฒนธรรม 

x x x     - UTAUT 3 ท้ังปจจัย และปจจัยการรับรูถึง

ความปลอดภัย และวัฒนธรรม  สงผลตอ

ความต้ังใจในการใชงานระบบ E-

Payment 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

16 Elderly and Internet 

banking : an 

application of UTAUT2 

Arenas Gaitan, 

J., Peral Peral, 

B., & Ramón 

Jeronimo, M. 

(2015).  / 

ประเทศสเปน 

UTAUT2 7 ปจจัย x x x x x x x เพศ ปจจัยความเคยชิน (HA)  ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (PE) มูลคาราคา (PV) และ

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) สงผล

ตอการยอมรับการทําธุรกรรมออนไลนผาน

อินเทอรเน็ตของผูท่ีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป 

สวนปจจัยเร่ืองเพศไมสงผลตอการวิจัย 

17 Influences of gender 
and product type on 

online purchasing 

Pascual-Miguel, 
F. J. et al.  

(2015). / ประเทศ

สเปน 

ประยุกตใช 
UTAUT2 5 ปจจัย 

รวมกับปจจัยการ

รับรูถึงความเสี่ยง 

และการรับรูถึง

ความเช่ือมั่น 

x x x x x    - ผูซื้อสินคาเพศหญิงจะมีความสนใจใน
รูปแบบสินคาและคํานึงถึงความเสี่ยงใน

การซื้อสินคาออนไลนมากกวาเพศชาย 

18 Understanding mobile 

banking : The unified 
theory of acceptance 

and use technology 

combined with 

cultural moderators 

Baptista, G., & 

Oliveira, T. 
(2015). / ประเทศ

โมซัมบิก 

UTAUT2 7 ปจจัย x x x x x x x วัฒนธรรม ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

แรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) และความ
เคยชิน (HA) สงผลตอความต้ังใจในการใช

งานธุรกรรมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ของประชากรเพศชายในประเทศโมซัมบิก 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

19 It's about time : 

revisiting UTAUT 2 to 

examine consumers' 

intensions to use NFC 

mobile payments in 

hotels 

Morosan, C., & 

DeFranco, A. 

(2016)./ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ประยุกตใช 

UTAUT2 6 

ปจจัย รวมกับ

ปจจัยการรับรูถึง

ความปลอดภัย 

x x x x x  x  - ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

สงผลตอความต้ังใจในการยอมรับการใช

งานระบบการจายเงิน NFC สูงสุด สวน

อิทธิพลของสังคม (SI) แรงจูงใจดานความ

บันเทิง (HM) และ ความเคยชิน (HA) 

สงผลกระทบในระดับตํ่า 

20 Predicting the 
acceptance and use of 

information and 

communication 

technology by older 

adults. 

Isabel Maria 
Macedo (2017)/ 

ประเทศโปรตุเกส 

UTAUT2 7 
ปจจัย 

x x x x x x x เพศ ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE) 
อิทธิพลจากสังคม (SI) แรงจูงใจดานความ

บันเทิง (HM) และความเคยชิน (HA) สงผล

ตอการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารของคน

วัย 55 ปข้ึนไป โดยเพศไมมีผลตอการวิจัย 

21 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

ความต้ังใจใชบริการพรอม
เพยของเจาหนาท่ีปปง. 

ภาค 6 

ศรัญญา บุญคง, 

อัจฉรา ชีวะ
ตระกูลกิจ, และ

อภิญญา วน

เศรษฐ. (2561) / 

ประเทศไทย 

UTAUT 4 ปจจัย x x x x    เพศ อายุ 

การศึกษา และ
รายได 

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

และความคาดหวังในการใชงาน (EE) และ
อิทธิพลทางสังคม (SI) สงผลตอความต้ังใจ

ใชงานบริการพรอมเพย 

 

28 
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ตารางท่ี 2.2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย / ประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรเสริม ผลการวิจัย 
ทฤษฎ ี

ปจจัยที่ศึกษา (กรณีใช UTAUT) 

PE EE SI FC HM PV HA 

22 ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจ

ใชระบบชําระเงิน QR 

Code ในการกาวสูสังคมไร

เงินสด กรณีศึกษา 

ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ไทย 

กุลนาถ ภัททานุ

วัตร, และระพีพร 

ศรีจําปา. (2561) / 

ประเทศไทย 

UTAUT2 7 

ปจจัย 

x x x x x x x  - ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

(PE) อิทธิพลของสังคม (SI) สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใชงาน (FC) มูลคาตาม

ราคา (PV) และความเคยชิน (HA) สงผล

ตอความต้ังใจในการใชระบบชําระเงิน QR 

Code (กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 21-29 

ป) 

23 ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจ

ใชระบบคลาวดพีโอเอสข

องรานคาปลีกในกรุงเทพฯ 

นุชจมาศ ศิริคํา. 

(2561) / ประเทศ

ไทย 

UTAUT2 5 

ปจจัย 

x x x x  x   - ปจจัย UTAUT2 ท้ัง 5 ปจจัย สงผลตอการ

ใชงานระบบคลาวดพีโอเอส 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ของ

ประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยนําเสนอวิธีการวิจัย

ตามลําดับดังนี้  

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

3.2 การกําหนดประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและวิธีการเก็บขอมูล 

3.4 การทดสอบเครื่องมือเชิงปริมาณ 

3.5 วิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) ท่ีผนวกรวม

การวิจัยสองรูปแบบ คือ งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) เขาดวยกัน เพื่อนําไปสูผลการวิจัยท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยในระยะแรกจะ

เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

เพิ่มเติมจากงานวิจัยในอดีตเพื่อในการนําไปสรางกรอบงานวิจัย จากนั้นจึงนําไปทดสอบดวยงานวิจัย

เชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการทดสอดในวงกวางตอไป 

 

3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.2.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ ท่ีเกิด

ระหวางป พ.ศ. 2508 – 2523 และกลุมประชากรเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2489 - 

2507 ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามขอมูลสถิติประชากรและบาน ป พ.ศ. 2560 

พบวาประชากรท่ีเขาเกณฑดังกลาวมีจํานวนรวม 2,743,773 คน หรือคิดเปนรอยละ 4.25 ของ

ประชากรรวมท้ังประเทศ (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) ซึ่งในจํานวนดังกลาวผูวิจัยไมสามารถ

จําแนกไดวามีจํานวนประชากรท่ีใชเทคโนโลยี E-Payment จํานวนเทาไร 
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3.2.2 ขนาดกลุมตัวอยาง 

3.2.2.1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทางผูว ิจัยจะสุ มเลือกประชากรเจเนอเรชัน เอ ็กซ  และประชากร 

เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ประเภทละ 3 คน รวมจํานวน 6  คน เพื่อมาทําการสอบถามเชิงลึก (In-dept 

Interview) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 

ขอมูลพื้นฐานกลุมตัวอยางแตละเจเนอเรชัน 

เจเนอเรชัน ช่ือ เพศ/ อายุ อาชีพ 

เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม A ชาย / 62 ป ธุรกิจสวนตัว 

B หญิง / 61 ป แมบาน 

C ชาย / 57 ป พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เจเนอเรชัน เอ็กซ D ชาย / 41 ป พนักงานเอกชน 

E หญิง / 51 ป พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

F หญิง / 47 ป แมคา 

 

3.2.2.2 งานวิจัยเชิงปริมาณ 

จากท่ีกลาวถึงประชากรในขอ 3.2.1 ผูวิจัยพบวาประชากรมีขนาดใหญ 

และไมทราบจํานวนประชากรท่ีใชเทคโนโลยี E-Payment ท่ีแนนอน ดังนั้น การทํางานวิจัยทางดาน

สังคมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการวัดตัวแปรท่ีไมสามารถสังเกตได และมีการใชมาตรวัดแบบหลาย

รายการ ซึ่งสวนใหญใชลิเคิรทแบบ 5 ตัวเลือก แนะนําใหสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง และกําหนด

คาตัวแปร ดังนี้ (อัจฉราวรรณ, 2554)  

 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧∝2 𝑠𝑠2

𝑒𝑒2
 

 

โดยท่ี  n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

Z คือ คา Z-score ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

S คือ คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง เทากับ 1 

e คือ คาความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง เทากับ 0.10 
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𝑛𝑛 =
1.962 ∗  12

0.102  

 

n = 384 คน 

 

ดังนั้น  ขนาดกลุมตัวอย างท่ี ใช ในการวิ จัยครั้งนี้ เท ากับ 384 คน โดยมีค า

ความคลาดเคล่ือนท่ีรอยละ 5 โดยกระจายกลุมตัวอยางดวยวิธี Convenience Sampling โดยไม

อาศัยความนาจะเปนดวยการสอบถามประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ และประชากรเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม 

ท่ีอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการใชเครื่องมือการชําระเงนิในรูปแบบ E-Payment อยาง

นอย 1 ชนิด เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชและวิธีการเก็บขอมูล 

 

งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยแบบผสมผสานในรูปแบบ การวิจัยแบบข้ันตอนเชิงสํารวจ 

(Exploratory Sequential Design) ซึ่งเปนการวิจัยท่ีแบงเปน 2 ข้ันตอน ชวงแรกเปนการวิจัยหลัก

เพื่อสํารวจขอมูลโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และหลังจากนั้นจึงนําผลมาตอดวยการวิจัยเชิงปริมาณ

เพื่อยืนยันผลการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในวงกวางตอไป (Creswell, 2013) 

 

3.3.1 ชวงงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทางผูวิจัยจะสุมเลือกประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ และประชากรเจเนอเรชัน  

เบบ้ีบูม ประเภทละ 3 คน รวมจํานวน 6  คน เพื่อมาทําการสอบถามเชิงลึก (In-dept Interview) 

ประมาณ 30-45 นาที โดยใชการสัมภาษณแบบ Face-to-Face ผานคําถามปลายเปดเพื่อหาปจจัยท่ี

สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีของประชากรท้ัง 2 กลุม ซึ่งทางผูวิจัยจะเปนผูเก็บขอมูลเองท้ังหมด 

โดยมีการรางหัวขอและประเด็นคําถามไวคราวๆ ตามกรอบงานวิจัยและจากการทบทวนวรรณกรรม 

และผูวิจัยจะมีการถามคําถามเพิ่มเติมในระหวางการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวน ชัดเจน 

ถูกตอง โดยในการสัมภาษณจะมีการขออนุญาตกลุมตัวอยางในการบันทึกเสียง เพื่อนํามาถอดเทป

อยางละเอียดในการวิเคราะหผลสัมภาษณ  

โดยมีรางคําถามในการสัมภาษณ ตามตารางท่ี 3.2  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 

รางคําถาม ชวงงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

หัวขอ รางคําถาม 

ขอมูลพื้นฐาน ช่ือ, อายุ, ภูมิลําเนา, อาชีพ 

ขอมูลการใชระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

- รูจัก “ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส” หรือไม และเปนอยางไร 

- ปจจุบันใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสประเภทใดบาง และ

ทําไมถึงเลือกใชบริการนั้นๆ 

- ความถ่ีในการใชตอสัปดาห 

- มูลคาในการใชตอครั้ง, ประเภทของสินคาหรือบริการท่ีใชการชําระ

เงินดวยระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยท่ีมีผลตอการใช

ระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

- ทานเริ่มตนใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสไดอยางไร (เริ่มใช

ดวยตนเอง หรือมีใครแนะนําหรือไม) 

- สาเหตุท่ีทําใหใชเลือกใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

- ขอดี ขอเสีย ของการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชใน

ปจจุบัน และท่ีไมไดใช และเมื่อเทียบกับการใชเงินสด 

- ปจจัยอะไรท่ีจะทําใหทานเริ่มใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบท่ีทานไมเคยใชมากอน 

- ความคาดหวังท่ีตองการจากการใชบริการระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นอื่นๆ - ทานคิดวาสังคมไรเงินสดจะเกิดข้ึนในประเทศไดหรือไม อยางไร 

- ปญหาท่ีพบจากการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

- ขอเสนอแนะท่ีอยากใหผูใหบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส

ปรับปรุง 

 

โดยเริ่มตนเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ถึง 10 มีนาคม 2562  

3.3.2 ชวงงานวิจัยเชิงปริมาณ 

เมื่อไดผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงคุณภาพในชวงแรก ผูวิจัยจะนําผลท่ีไดมาขยาย

ผลในกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีมีรูปแบบคําถามปลาย

ปด (Close-Ended Question) เปนเครื่องมือในเก็บขอมูล โดยกระบวนการออกแบบสอบถามไดมา
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อปรับใหสอดคลองกับกรอบของ

งานวิจัยในครั้งนี้ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของ

กลุมตัวอยาง ไดแก ชวงป พ.ศ. ท่ีเกิด สถานท่ีพักอาศัย บริการ E-Payment ท่ีเคยใช ความถ่ีของการ

ใชบริการ E-Payment รวมถึงมูลคาการใชบริการ E-Payment ตอครั้ง เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐาน

ของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับการใชบริการ E-Payment  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามช้ีวัดเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสู

สังคมไรเงินสด เพื่อศึกษาความสําคัญแตละปจจัยผานการเลือกตอบแบบ Rating Scale ท่ี 5 ระดับ

คะแนน โดยนําตัวแปรท่ีไดจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมาสรางแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัยในวง

กวางตอไป 

สวน ท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เทคโนโลยี หรือบริการ E-Payment ท่ีมีอยูในปจจุบัน และขอเสนอแนะส่ิงท่ีตองการใหมีในอนาคต

สําหรับการท่ีจะผลักดันประเทศไทยเขาสูสังคมไรเงินสด 

โดยกระจายแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัยในวงกวาง จะแจกแบบสอบถาม

แบงเปน 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามออนไลน สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีความพรอมในการตอบ

แบบสอบถามแบบออนไลน และแบบสอบถามแบบกระดาษ สําหรับกลุมตัวอยางท่ีตองการความ

คลองตัวและความงายในการตอบแบบสอบถามแบบด้ังเดิม ในระหวางวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ถึง 14 

เมษายน 2562 รวมระยะเวลาเก็บขอมูลท้ัง 2 สวน ท้ังส้ิน 1 เดือนครึ่ง 

3.3.2.1 เกณฑท่ีใชในการประเมินความคิดเห็น 

แบบสอบถามใชการประเมินความคิดเห็นแบบเลือกระดับความเห็นดวย 

ตามแบบวิธีของ Likert Scales ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี ้

ระดับ 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ระดับ 2 คือ ไมเห็นดวย 

ระดับ 3 คือ เห็นดวยปานกลาง 

ระดับ 4 คือ เห็นดวย 

ระดับ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.3.2.2 เกณฑท่ีใชในการแปลคาเฉลี่ย 

โดยเกณฑการแปลคาเฉล่ีย ไดจากการแบงชวงความกวางอันตรภาคช้ัน

ใหมีขนาดเทาๆ กัน จากสูตรคํานวณ ดังนี ้
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ชวงหางอันตรภาคช้ัน =  𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚− 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
จํานวนระดับความคิดเห็น

   

=  
5 −  1

5
               =  0.8 

 

ดังนั้น ชวงหางอันตรภาคช้ัน มีคาเทากับ 0.8 จึงไดเกณฑการแปลคาเฉล่ีย 

ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมเห็นดวย 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวย 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 

 

ผูวิจัยมีการตรวจสอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนงานวิจัยในชวงการสํารวจเชิงปริมาณ ท่ี

จัดทําข้ึนมาเพื่อใชในการเก็บขอมูล โดยการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความถูกตองแลว ไปทดลองใช (Pre-Test) กับกลุม

ตัวอยางเปาหมายท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ตัวอยาง โดยทางผูวิจัยไดเลือก พนักงาน

เจเนอเรชัน เอ็กซ และพนักงานเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ท่ีทํางานในธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย เปนกลุมตัวอยางทดลอง เพื่อนํามาใชทดสอบหาคาความเช่ือมั่นกอนนําไปใชจริง 

โดยใชวิธี Cronbach’s Alpha ซึ่งตองมีคามากกวา 0.7 เพื่อยืนยันความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม 

Zabell, S. L. (2008) กลาววา กลุมตัวอยางขนาดเล็กท่ีสุดท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห

ทางสถิติเทากับ 30 ตัวอยาง เนื่องจาก เปนคาท่ีนอยท่ีสุดท่ีสามารถสรางเสนโคงปกติท่ีใหคาเฉล่ียและ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีความคาดเคล่ือนในระดับท่ียอมรับได ในการนํามาใชอธิบายคาทางสถิติท่ี

นาเช่ือถือใกลเคียงกับขนาดกลุมตัวอยางจริง ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางทดลองจํานวน 30 

ตัวอยางเชนเดียวกัน 
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3.5 วิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางแลว จะนํา

ขอมูลท่ีไดมาผานการตรวจสอบขอมูลเพื่อตัดชุดขอมูลท่ีมีความผิดพลาดออก และนําชุดขอมูลท่ีเหลือ

มาประมวลผลทางสถิติผานการใชโปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ใชแสดงขอมูลพื้นฐานประชากรของกลุมตัวอยาง ในขอคําถามประเภท อายุ ประเภท

บริการ E-Payment ท่ีใชบริการ และความถ่ีในการใชบริการ E-Payment เปนตน ซึ่งจะแสดงผลใน

รูปแบบ คารอยละ การแจกแจงความถ่ี และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้ ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีตอ

การเขาสูสังคมไรเงินสด เพื่อสรางกรอบแนวคิด จากนั้นจึงนําไปสรางแบบสอบถามเพื่อนําผลการวิจัย

ท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาทดสอบในวงกวางตอไป โดยกลุมตัวอยาง คือ ประชากรเจเนอเรชัน 

เบบ้ีบูม และเจเนอเรชัน เอ็กซ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

4.1 ชวงงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

4.1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 6 คน 

 

ตารางท่ี 4.1 

ขอมูลพื้นฐาน และรูปแบบ E-Payment ท่ีเคยใชของกลุมตัวอยาง 

ช่ือ เพศ/อายุ อาชีพ E-Payment ท่ีใชงาน 

A ชาย / 62 ป ธุรกิจสวนตัว บัตรเดบิต และบัตรเครดิต 

B หญิง / 61 ป แมบาน บัตรเดบิต, บัตรสวัสดิการภาครัฐ 

C ชาย / 57 ป พนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, Mobile 

Banking, Easy Pass  

D ชาย / 41 ป พนักงานเอกชน บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, Easy Pass 

E หญิง / 51 ป พนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, บัตรรถไฟฟา 

F หญิง / 47 ป แมคา บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, Mobile 

Banking 

 

4.1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

จากการทบทวนวรรณกรรมบทท่ี 2 และการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 6 คน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

4.1.2.1 ปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม 

ศรัญญา และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ

ต้ังใจใชบริการพรอมเพยของเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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แหงชาติ ภาค 6 และ Isabel Maria Macedo (2017) ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของ

ผูสูงอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ในประเทศโปรตุเกส พบวา ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม สงผลตอ

ความต้ังใจใชบริการพรอมเพย ในทางบวก และสงผลตอความต้ังใจในการใชเทคโนโลยีในทางบวก 

ตามลําดับเชนเดียวกัน ในขณะท่ีกิตติศักด์ิ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการใช

แอพพลิเคชัน BU Mobile พบวา ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลทางลบตอ

ความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชัน  

“E-Payment บางแบบมันก็ใชไมยาก มีแคบัตรใบเดียวก็ใชงานไดแลว 

อยางบัตรเครดิต บัตรรถไฟฟา ก็จะใชพวกนี้แหละ แตถาตองลงแอป ตองลงทะเบียนอีกเยอะแยะ ก็

จะไมใช มันวุนวายเกินไป จายเงินสดก็ได” (E,51 ป) 

“เคยซื้อสินคาในแอปขายสินคาท่ีช่ือชอปป แลวระบบใหลงทะเบียน 

Airpay เพื่อไดสวนลดเพิ่ม ก็เลยลองสมัคร แตข้ันตอนเยอะมากตองถายรูปคูกับบัตรประชาชนดวย 

ประมาณ 4-5 สเตปก็ยังไมจบ เลยยกเลิกแลวใหใชชําระเงินปลายทางเหมือนเดิม” (F,47 ป) 

“บัตรสวัสดิการภาครัฐ มันก็ใชงายดี เอาไปต๊ิดๆ ท่ีรานก็จายเงินไดแลว 

ข้ึนรถเมลก็ยื่นใหกระเปาต๊ิดเดียวก็เสร็จแลว” (B, 61 ป) 

4.1.2.2 ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ  

Arenas Gaitan et al. (2015) ได ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ก าร ใช เท ค โน โลยี

อินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุ ในประเทศสเปน และ กุลนาถ และคณะ (2561) ไดศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลตอการใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และการใชระบบชําระเงิน QR Code 

ตามลําดับ รวมถึง Isabel Maria Macedo (2017) ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของ

ผูสูงอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ในประเทศโปรตุเกส พบวา ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ มี

อิทธิพลตอความต้ังใจใชเทคโนโลยีเชนเดียวกัน 

“ทุกวันนี้ผมหาชองทางสะดวกสบาย รวดเร็ว ถามีการซื้อของขางทาง

แบบสแกนบารโคดก็ดีสิ ตอนนี้ผมใช Easy Pass เดินทางไดเร็วกวาคนใชเงินสด ใชบัตรเครดิตซื้อของ

ในซุปเปอรมารเก็ต ก็เร็วดี แคเสียเวลาตรงเซ็นช่ือ ยิ่งใชเยอะก็มีแตมสะสม เอาแตมมาแลกของ แลก

เงินสดคืนก็ได จะจายคาน้ําคาไฟ ก็ผานแอปไมมีคาธรรมเนียม ไมตองตอแถว ตี 3 ก็จายได ไมตอง

ออกจากบาน” (C, 57 ป) 

“ผูบริโภค และผูใหบริการมีตนทุนลดลงจากการเขาถึงการทําธุรกรรมท่ี

งาย และทุกสถานท่ี นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อนํามาพัฒนาบริการอยาง

ตอเนื่อง ในการตอบสนองผูบริโภคใหไดรับประโยชนสูงสุด” (D, 41 ป) 
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4.1.2.3 ปจจัยอิทธิพลทางสังคม  

Isabel Maria Macedo (2017) ท่ี ศึกษ าการ ใช เทค โน โลยี ใน ชี วิ ต 

ประจําวันของผูสูงอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป  ในประเทศโปรตุเกส พบวา ปจจัยอิทธิพลทางสังคม  

มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชเทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัยของ Loo (2009) ท่ีศึกษาปจจัยการ

ยอมรับบัตร My Cad ของประชาชนในประเทศมาเลเซีย พบวา ประชาชนในประเทศไมมีความต้ังใจ

ท่ีจะใชบัตร My Cad เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการใชงานจากอิทธิพลทางสังคม 

“ลูกสาวเริ่มใชกอน แลวมาแนะนําใหผมใช แรกๆ ก็กังวลนะ เห็นขาวไม

ดีๆ มาเยอะ แตพอมาลองใช แลวใชดวยความระมัดระวังก็ไมเจอปญหาอะไร ตอนนี้ใชประจําเลย 

พวกชําระเงินออนไลนเนี่ย” (C, 57 ป) 

“แรกๆ ข้ึนรถไฟฟามาทํางาน ก็ใชกดบัตรตามตูปกตินี่แหละ แลวมาบน

กับนองๆ ท่ีทํางานวาคิวยาว นองมันก็แนะนําวาพี่ทําบัตร Rabbit สิ เติมเงินครั้งเดียวใชไดเปนเดือน 

ไมตองไปแถวทุกวัน เราก็กลัวเงินจะหายเติมเงินไปเยอะๆ นองมันบอกถาพี่ไมทําบัตรหายเงินก็ไมหาย 

เราก็เออลองใชดู” (E, 51 ป) 

4.1.2.4 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก  

Loo (2009) ท่ีศึกษาปจจัยการยอมรับบัตร My Cad ของประชาชนใน

ประเทศมาเลเซีย พบวา ประชาชนในประเทศไมมีความต้ังใจท่ีจะใชบัตร My Cad เนื่องจากขาดการ

สนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐานจากภาครัฐ สอดคลองกับ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย พบวา ปจจัย 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code เชนเดียวกัน 

“เรื่องนี้มันตองพัฒนาระบบใหทุกอยางพรอมกอนถึงเริ่มใช ในมุมมองพี่

บัตรท่ีเติมเงินไวใชจายอยางบัตร Rabbit หรือ บัตร 7-11 มีความเหมาะสมท่ีจะใชในสังคมไทยในยุค

ปจจุบันมากกวาและนาจะเปนจุดเช่ือมท่ีทําใหคนปรับตัวเขาหาสังคมไรเงินสดไดงายกวาการกระโดด

ไปใชสมารทโฟนสแกนคิวอารโคดแบบ Alipay นะ ปรับไปทีละกาวใหทุกคนในสังคมไมวา เด็ก ผูใหญ 

คนแก สามารถเดินไปพรอมๆ กันไดนี่แหละสําคัญ” (D, 41 ป) 

“ระบบนี้ก็สะดวกดีนะ เห็นลูกใชจายคาน้ํา คาไฟ ได แตโทรศัพทปามัน

ไมมีอินเทอรเน็ต ทําแบบเคาไมได ถาภาครัฐมีนโยบายไวไฟฟรี ใหท่ัวทุกพื้นท่ีก็นาจะดี ทําใหคนแบบ

ปา มีโอกาสไดใชพวกนี้กับเคามั่ง ตอนนี้ก็มีแตบัตรสวัสดิการภาครัฐนี่แหละ ท่ีใชแทนเงินสดกับเคา

ได” (B, 61 ป) 

4.1.2.5 ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง  

Morosan et al. (2016) ศึกษาเรื่อง ความต้ังใจในการยอมรับการใชงาน

ระบบจายเงินดวยเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย (NFC) ในโรงแรม ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา 
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ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง สงผลตอความต้ังใจในการยอมรับระบบ NFC สอดคลองกับ 

Baptista et al. (2015) ท่ีศึกษาเรื่องการยอมรับการทําธุรกรรมออนไลนผานอุปกรณเคล่ือนท่ีของ

ประชาชนในทวีปแอฟริกา พบวา ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง สงผลตอความต้ังใจในการใชงาน

ธุรกรรมออนไลนผานอุปกรณเคล่ือนท่ี เชนเดียวกัน 

“ผูบริโภคจะไดใช Platform สําหรับทําธุรกรรมท่ีมีการพัฒนาตาม

สถานการณปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เชน Doremon Theme, Line Theme, Kitty Theme เปนตน 

เพื่อสงเสริมและกระตุนการใชบริการอยางตอเนื่อง” (D, 41 ป) 

4.1.2.6 ปจจัยดานความคุมคา  

Arenas Gaitan et al. (2015) ได ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ก าร ใช เท ค โน โลยี

อินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุ ในประเทศสเปน และ Isabel Maria Macedo (2017) ท่ีศึกษา

การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ในประเทศโปรตุเกส พบวา ปจจัย

ดานความคุมคา สงผลตอความต้ังใจในการใชระบบชําระเงิน QR Code  และใชเทคโนโลยี ตามลําดับ 

สอดคลองกับ งานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใช

ระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยมูลคาราคา (PV) มีอิทธิพลตอความต้ังใจใช

ระบบชําระเงิน QR Code เชนเดียวกัน 

“จะใชบัตรเครดิต เฉพาะท่ีมีสวนลดหรืออะไรพิเศษ เชน จายผานบัตร

เครดิตมีสวนลด 15% อะไรแบบนี้ สวนใหญก็ใชเงินสดนั่นแหละใชเทาท่ีมีกอนดีกวา” (E, 51 ป) 

“รานคา รานอาหารหลายแหงก็จัดโปรโมชันรวมกับบัตรเครดิต ทําใหซื้อ

ของไดถูกลง มันมีประโยชนตรงนี้แหละ” (F, 47 ป) 

4.1.2.7 ปจจัยดานความเคยชิน  

ภัสสราณัฐ (2558) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลใหเกิด

ความต้ังใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชัน พบวา ในกลุมกลุมเจเนอเรชัน 

เอ็กซ ปจจัยความเคยชิน (HA) มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อมากท่ีสุด เนื่องจาก มีประสบการณในดาน

การใชเทคโนโลยี จึงเปนเหตุใหเกิดการกระทําตอเนื่อง รวมถึงงานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) 

ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัย

ความเคยชิน (HA) มีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code มากท่ีสุดเชนเดียวกัน 

“พี่ใช Easy Pass สะดวกมาก เติมเงินก็รูดบัตรเครดิตเอา ถาอะไรท่ีเรา

ใชประจําแลวมีอะไรแนวนี้พี่ก็จะใชนะ สะดวกกวาเยอะเลย โรงอาหารเราก็นาทํานะ เติมเงินเขาบัตร

เหมือนฟูดคอรทตามหาง จะไดไมตองมารอทอนตังตอคิวยาวๆ” (D, 41 ป) 
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4.1.2.8 ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง  

Taiwo (2012) ได ศึกษาระบบบ ริห าร จัดก ารภาครัฐใน รูปแบ บ

อิเล็กทรอนิกสในประเทศมาเลเซีย พบวา ปจจัยการยอมรับความเส่ียง สงผลตอความต้ังใจในการใช

งานระบบบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

“โดยเฉพาะเรื่องการโจรกรรมขอมูล เงินหายโอนออกไปเอง อันนี้เห็น

เปนขาวบอยมาก ถาสะดวกแตความเส่ียงสูงๆ ก็ไมใชดีกวา” (D, 41 ป) 

“ถายกเลิกเงินสดก็คงจําเปนตองใช แตถาเงินสดไมมีการยกเลิกก็จะใช

เงินสดตอไป เพราะยังไมมั่นใจในระบบผานโทรศัพท ถาเงินสดหายก็จะหายแคท่ีพกมา แตถาเปน

ระบบผานโทรศัพท มันอาจหายไดท้ังบัญชีเลยนะ และอาจโยงไปบัญชีอื่นอีก แตถาจะใหใชจริงๆ อาจ

เปดใหมอีก 1 บัญชี แลวเก็บเงินไวไมมาก ใหพอดีสัก 1-2 อาทิตย สวนโทรศัพทก็หาท่ีมันถูกๆ แต

รักษาความปลอดภัยดีๆ เอา เพราะโทรศัพทแพง โจรก็ขโมยอีก” (E, 51 ป) 

“ผมวามันก็ดีท่ีสะดวกข้ึน แตไมควรจะสะดวกไปเสียท้ังหมด ความเส่ียง

ตางๆ ก็ตองคํานึงถึงใหหมด ผมเลยยอมจายเงินสด หากราคาไมแพงมาก ไมรูสิผมคนรุนกอนดวยม้ัง 

ผมชอบความรูสึกเวลาไดจับเงิน นับแบงกจาย มันชัวรกวาวาเราจายแลว คนขายก็รับเงินแลว จบตรง

นั้น ไมตองมากดโคด กดรหัส รอยืนยันตัดเงินใหวุนวาย” (A, 62 ป) 

 

4.2 ชวงงานวิจัยเชิงปริมาณ  

 

4.2.1 ออกแบบแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามจากผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยท่ีมี

ผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ไดแก ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ปจจัยความคาดหวังใน

ความพยายาม (EE) ปจจัยอิทธิพลของสังคม (SI) ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) 

ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) ปจจัยมูลคาราคา (PV) ปจจัยความเคยชิน (HA) และปจจัย

การรับรูความเส่ียง (PR) ซึ่งสามารถออกแบบสอบถามโดยอางอิงรูปแบบคําถามจากการทบทวน

วรรณกรรม ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 

ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม 

ประเด็นคําถามในแตละปจจัย อางอิงจาก 

1. ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม  

1.1) การเรียนรูการใชบริการ E-Payment เปนเรื่องงาย Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

1.2) การเขาถึง E-Payment เปนเรื่องงาย 

1.3) การใชบริการ E-Payment เปนเรื่องงาย 

2. ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

2.1) E-Payment มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

2.2) E-Payment ชวยใหฉันชําระคาสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว 

2.3) E-Payment ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระคาสินคาและ

บริการ 

3. ปจจัยอิทธิพลทางสังคม  

3.1) บุคคลในครอบครัวแนะนําใหฉันใช E-Payment Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

3.2) บุคคลท่ีมิอิทธิพลตอพฤติกรรม แนะนําใหฉันใช E-Payment 

3.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความคิด แนะนําใหฉันใช E-Payment 

4. ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก  

4.1) ฉันมีทรัพยากรท่ีจําเปนตอการใช E-Payment  Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

4.2) ฉันมีความรูท่ีจําเปนตอการใช E-Payment 

4.3) การใช E-Payment สามารถใชงานรวมกับเทคโนโลยีอื่นท่ีใช

งานอยูได 

5. ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง  

5.1) การใช E-Payment เปนเรื่องสนุก Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

5.2) ฉันรูสึกพอใจในการใช E-Payment 

5.3) ฉันรูสึกเพลิดเพลินในการใช E-Payment 

6. ปจจัยความคุมคา  

6.1) การใช E-Payment มีตนทุนตอครั้งท่ีเหมาะสม Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

6.2) การใช E-Payment มีความคุมคา 

6.3) ราคาท่ีตองจายสําหรับ E-Payment ปจจุบันมีความคุมคา 
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ตารางท่ี 4.2 

ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม (ตอ) 

ประเด็นคําถามในแตละปจจัย อางอิงจาก 

7. ปจจัยความเคยชิน 

7.1) การใช E-Payment เปนเรื่องคุนเคยสําหรับฉัน Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

7.2) ฉันรูสึกติดกับการใช E-Payment 

7.3) ฉันตองใช E-Payment 

8. ปจจัยการรับรูความเสี่ยง  

8.1) การใช E-Payment มีความเส่ียงสูง Vijayasarathy (2004); 

Teo and Liu (2007) 8.2) ฉันมีความลังเลและกังวงในการใช E-Payment 

9. ปจจัยความต้ังใชงาน  

9.1) ฉันมีความต้ังใจท่ีจะใช E-Payment ตอไปในอนาคต Venkatesh et al. (2012); 

Arenas Gaitan et al. 

(2015) 

9.2) ฉันพยายามท่ีจะใช E-Payment ในชีวิตประจําวัน 

9.3) ฉันวางแผนท่ีจะใช E-Payment ใหบอยข้ึน 

 

เพื่ อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู วิ จัยไดทดลองแจก

แบบสอบถามจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยวิธี Cronbach’s 

Alpha พบวา ในทุกหัวขอคําถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูระหวาง 0.791 ถึง 0.950 ซึ่งมากกวา 

0.70 ในทุกหัวขอ ดังนั้น แสดงวาขอคําถามในแตละหัวขอมีการสอบถามในมิติเดียวกัน และมีความ

เช่ือมั่นท่ีสามารถยอมรับไดในทางสถิติ จึงมีความเหมาะสมในการนําชุดคําถามดังกลาวไปใชสอบถาม

กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญข้ึนได โดยรายละเอียดคาสัมประสิทธิ์แอลฟามีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 

สรุปคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแตละปจจัย

 
4.2.2 ผลของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดกระจายแบบสอบถามและไดรับการตอบกลับจํานวน 475 ชุด ซึ่ง

บางสวนเปนแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณและผูตอบแบบสอบถามไมตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัยจึงมี

คัดออกจํานวน 39 ชุด คงเหลือเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค

งานวิจัยจํานวน 436 ชุด ซึ่งเปนไปตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีกําหนดวาตองไดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 

384 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.2.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

จากแบ บ สอบ ถาม จําน วน  436 ชุ ด  สามารถ จําแน ก ลักษ ณ ะ

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ในสวนของชวงปเกิดหรือเจเนอเรชัน และเพศ ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 4.4 

 

  

ปจจัย คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ความคาดหวังในการใชงาน (Effort Expectancy) 0.943 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 0.950 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 0.904 

ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 0.791 

แรงจูงใจดานความบันเทิง (Hedonic Motivation) 0.849 

ความคุมคา (Price Value) 0.919 

ความเคยชิน (Habit) 0.889 

การรับรูความเส่ียง (Perceived Risk) 0.875 

ความต้ังใจใชงาน (Behavior Intension) 0.793 
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ตารางท่ี 4.4 

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร 

ขอมูลประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

เจเนอเรชัน (ชวงปเกิด) 

เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม (พ.ศ. 2489-2507 ) 111 25.50 

เจเนอเรชัน เอ็กซ (พ.ศ. 2508-2523 ) 325 74.50 

รวม 436 100.00 

เพศ 

ชาย 210 48.20 

หญิง 226 51.80 

รวม 436 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 

436 คน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเจเนอเรชัน เอ็กซ หรือบุคคลท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2508-2523 

จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 74.50 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมา คือ เจเนอเรชัน เบบ้ีบูม 

หรือบุคคลท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2489-2507 จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 25.50 นอกจากนี้ในสวน

ของเพศ แบงเปน เพศชาย 210 คน คิดเปนรอยละ 48.20 และเพศหญิง 226 คน คิดเปนรอยละ 

51.80 

4.2.2.2 ข อ มู ลพ ฤ ติ กรรมการใช เท ค โน โล ยี  E-Payment ขอ งผู ต อ บ

แบบสอบถาม 

ขอมูลพฤติกรรมการใช เทคโนโลยี  E-Payment ในงานวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบไปดวย ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเคยใช การจัดอันดับระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสท่ีใชงานบอย ความถ่ีในการในการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส และ

มูลคาในการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสตอครั้ง โดยทางผูวิจัยจะแสดงผลในภาพรวม

ท้ังหมด และแสดงผลแบงเปนเจเนอเรชันในบางขอคําถามเพื่อใหรายละเอียดท่ีชัดเจนข้ึน ดังนี้ 

(1) ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเคยใชบริการ 

โดยจากการสอบถามระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมตัวอยาง

เคยใชบริการ ซึ่งสามารถเลือกระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเคยใชบริการไดมากกวา 1 ตัวเลือก 

ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 

แสดงระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเคยใชบริการ 

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 
รวม 

จํานวน (คน) รอยละของกลุมตัวอยาง 

บัตรเดบิต 394 90.37 

บัตรเครดิต 393 90.14 

บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา 301 69.04 

Application ของธนาคาร 355 81.42 

Application ของเอกชน 155 35.55 

 

ตารางท่ี 4.6 

แสดงระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีเคยใชบริการ จําแนกตามเจเนอเรชัน 

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 
เจเนอเรชัน เบบี้บูม เจเนอเรชัน เอ็กซ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

บัตรเดบิต 97 87.39 297 91.38 

บัตรเครดิต 96 86.49 297 91.38 

บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไว

ลวงหนา 

74 66.67 227 69.85 

Application ธนาคาร 78 70.27 277 85.23 

Application เอกชน 24 21.62 131 40.31 

 

จากตารางท่ี 4.5 สรุปไดวา ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมตัวอยาง

นิยมใชมากท่ีสุด คือ บัตรเดบิต จํานวน 394 คน คิดเปนรอยละ 90.37 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด และ

บัตรเครดิต จํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 90.14 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ลําดับถัดมา คือ การ

ชําระเงินประเภท Application ของธนาคารพาณิชยตางๆ อาทิ SCB Easy, K Plus และ Krungthai 

Next เปนตน มีจํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 81.42 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด และการชําระเงิน

บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา อาทิ บัตรรถไฟฟา และบัตร Easy Pass เปนตน มี

จํานวน 301 คน หรือคิดเปนรอยละ 69.04 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ในขณะท่ีรูปแบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมตัวอยางเคยใชบริการนอยท่ีสุด คือ การชําระเงินในรูปแบบ Application ของ
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ภาคเอกชน อาทิ Rabbit Line Pay และ Air Pay เปนตน ซึ่งมีจํานวนเพียง 155 คน หรือคิดเปนรอย

ละ 40.31 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามตารางท่ี 4.6 ซึ่งจําแนกรูปแบบการใชบริการ

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสตามเจเนอเรชัน พบวา ท้ัง 2 เจเนอเรชัน มีประสบการณการใช

บริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกันมากนัก โดยเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม เคยใชบัตรเดบิต 

และบัตรเครดิต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.39 และ 86.49 ของกลุมตัวอยางเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม

ท้ังหมด ตามลําดับ สวนเจเนอเรชัน เอ็กซ เคยใชบัตรเดบิต และบัตรเครดิต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

91.38 และ 91.38 ของกลุมตัวอยางเจเนอเรชันเบบ้ีเอ็กซท้ังหมด ตามลําดับ เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี 

หากเปนรปูแบบการชําระเงินในรปูแบบ Application ท้ังของธนาคาร และเอกชน จะพบวา เจเนอเร

ชัน จะมีสัดสวนของผูท่ีเคยใชบริการมากกวาเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม   

ในลําดับตอมา ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางจัดอันดับประเภทของระบบการชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมตัวอยางใชบริการบอยเปนอันดับท่ี 1 ถึง 3 สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.7 

แสดงอันดับของประเภทระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชบริการบอย 

อันดับ เจเนอเรชัน เบบี้บูม เจเนอเรชัน เอ็กซ รวมท้ัง 2 เจเนอเรชัน 

1 บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเครดิต 

2 Application ธนาคาร Application ธนาคาร Application ธนาคาร 

3 บัตรเดบิต บัตรเดบิต บัตรเดบิต 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท้ังเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม 

และเจเนอเรชัน เอ็กซ มีอันดับการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน โดน

อันดับท่ี 1 คือ บัตรเครดิต เปนประเภทการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชบริการบอยท่ีสุด รองลงมา คือ 

การชําระคาบริการผาน Application ธนาคาร เปนอันดับท่ี 2 และ บัตรเดบิต เปนอันดับท่ี 3 

ตามลําดับ 

(2) ความถ่ีในการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางเลือกความถ่ีในการใชบริการระบบชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสเฉล่ียตอสัปดาห ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 

แสดงความถ่ีในการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

ความถ่ีในการใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ครัง้/สัปดาห 82 18.81 

2-3 ครั้ง/สัปดาห 168 38.53 

4-5 ครั้ง/สัปดาห 63 14.45 

6-7 ครั้ง/สัปดาห 123 28.21 

รวม 436 100.00 

 

ตารางท่ี 4.9 

แสดงความถ่ีในการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามเจเนอเรชัน 

ความถ่ีในการใชบริการ 
เจเนอเรชัน เบบี้บูม เจเนอเรชัน เอ็กซ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห 26 23.42 56 17.23 

2-3 ครั้ง/สัปดาห 47 42.34 121 37.23 

4-5 ครั้ง/สัปดาห 8 7.21 55 16.92 

6-7 ครั้ง/สัปดาห 30 27.03 93 28.62 

รวม 111 100.00 325 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.8 สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางใชบริการระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 2-3 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด คิดเปนจํานวน 168 คน หรือคิดเปนรอย

ละ 38.53 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมา คือ ใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 6-

7 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 123 คน หรือคิดเปนรอยละ 28.21 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามตารางท่ี 4.9 ซึ่งพิจารณาแยกตามเจ

เนอเรชัน พบวา ท้ัง 2 เจเนอเรชัน มีความถ่ีในการใชบริการไมแตกตางกัน โดย กลุมเจเนอเรชัน เบ

บ้ีบูม ใชบริการเฉล่ีย 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 42.34 ของกลุมตัวอยางเจเนอเรชัน เบบ้ีบูมท้ังหมด 

และกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ ใชบริการเฉล่ีย 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 37.23 ของกลุมตัวอยางเจ

เนอเรชัน เอ็กซท้ังหมด 
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(3) มูลคาในการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางท่ี 4.10 

แสดงมูลคาในการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเฉล่ียตอครั้ง 

มูลคาเฉลี่ยตอคร้ัง จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท  100 22.94 

501 – 1,000 บาท 168 38.53 

1,001 – 5,000 บาท 144 33.03 

5,001 – 10,000 บาท 12 2.75 

มากกวา 10,000 บาท 12 2.75 

รวม 436 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.10 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีมูลคาในการใชบริการระบบ

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเฉล่ียตอครั้งอยูในชวง 501 – 1,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 168 คน หรือ

คิดเปน 38.53 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด และอยูในชวง 1,001 – 5,000 บาท จํานวน 144 คน หรือ

คิดเปน 33.03 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  

(4) ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี 

ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี

ตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ซึ่งประเมินความคิดเห็นดวย Likert Scale 5 ระดับ สามารถสรุปขอมูล

ปจจัย และแปลผลระดับความคิดเห็นไดดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 

สรุปขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยท่ีเก่ียวของ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน  4.31 0.63 มากท่ีสุด 

1.1) การเรียนรูการใชบริการ E-Payment เปนเรื่อง

งาย 

4.27 0.69 มากท่ีสุด 

1.2) การเขาถึง E-Payment เปนเรื่องงาย 4.33 0.67 มากท่ีสุด 

1.3) การใชบริการ E-Payment เปนเรื่องงาย 4.34 0.71 มากท่ีสุด 

2. ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ  4.54 0.67 มากท่ีสุด 

2.1) E-Payment มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน 4.53 0.72 มากท่ีสุด 

2.2) E-Payment ชวยใหฉันชําระคาสินคาและบริการ

ไดอยางรวดเร็ว 

4.63 0.71 มากท่ีสุด 

2.3) E-Payment ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระ

คาสินคาและบริการ 

4.47 0.81 มากท่ีสุด 

3. ปจจัยอิทธิพลทางสังคม  2.75 1.26 ปานกลาง 

3.1) บุคคลในครอบครัวแนะนําใหฉันใช E-Payment 2.88 1.39 ปานกลาง 

3.2) บุคคลท่ีมิอิทธิพลตอพฤติกรรม แนะนําใหฉันใช 

E-Payment 

2.67 1.29 ปานกลาง 

3.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความคิด แนะนําใหฉันใช E-

Payment 

2.70 1.30 ปานกลาง 

4. ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก  4.34 0.71 มากท่ีสุด 

4.1) ฉันมีทรัพยากรท่ีจําเปนตอการใช E-Payment  4.53 0.80 มากท่ีสุด 

4.2) ฉันมีความรูท่ีจําเปนตอการใช E-Payment 4.25 0.76 มากท่ีสุด 

4.3 ) การใช  E-Payment สามารถใช งานรวมกั บ

เทคโนโลยีอื่นท่ีใชงานอยูได 

4.25 0.82 มากท่ีสุด 

5. ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง  3.55 0.88 มาก 

5.1) การใช E-Payment เปนเรื่องสนุก 3.26 1.09 ปานกลาง 

5.2) ฉันรูสึกพอใจในการใช E-Payment 4.03 0.87 มาก 

5.3) ฉันรูสึกเพลิดเพลินในการใช E-Payment 3.34 1.03 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11 

สรุปขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ปจจัยท่ีเก่ียวของ Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

6. ปจจัยดานความคุมคา  4.10 0.71 มาก 

6.1) การใช E-Payment มีตนทุนตอครั้งท่ีเหมาะสม 4.12 0.81 มาก 

6.2) การใช E-Payment มีความคุมคา 4.17 0.76 มาก 

6.3) ราคาท่ีตองจายสําหรับ E-Payment ปจจุบันมี

ความคุมคา 

4.01 0.81 มาก 

7. ปจจัยดานความเคยชิน  3.87 0.82 มาก 

7.1) การใช E-Payment เปนเรื่องคุนเคยสําหรับฉัน 4.10 0.84 มาก 

7.2) ฉันรูสึกติดกับการใช E-Payment 3.67 1.04 มาก 

7.3) ฉันตองใช E-Payment 3.84 0.92 มาก 

8. ปจจัยการรับรูความเสี่ยง  3.55 1.03 มาก 

8.1) การใช E-Payment มีความเส่ียงสูง 3.88 1.10 มาก 

8.2) ฉันมีความลังเลและกังวงในการใช E-Payment 3.23 1.17 ปานกลาง 

9. ปจจัยดานความต้ังใจใชงาน  4.02 0.86 มาก 

9.1) ฉันมีความต้ังใจท่ีจะใช E-Payment ตอไปใน

อนาคต 

4.25 0.85 มากท่ีสุด 

9.2) ฉันพยายามท่ีจะใช E-Payment ใน

ชีวิตประจําวัน 

4.03 0.94 มาก 

9.3) ฉันวางแผนท่ีจะใช E-Payment ใหบอยข้ึน 3.79 1.07 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11 สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีประเภท E-Payment ตอการเขาสูสังคมไร

เงินสด ในระดับ “มากท่ีสุด” 3 ปจจัย คือ ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ปจจัยส่ิงอํานวย

ความสะดวก (FC) และ ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน (EE) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.54, 4.34 

และ 4.31 ตามลําดับ โดยปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) ปจจัยดานความคุมคา (PV) ปจจัย

ดานความเคยชิน (HA) ปจจัยการรับรูความเส่ียง (PA) และปจจัยดานความต้ังใจใชงาน (BI) มีระดับ
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ความคิดเห็นในระดับ “มาก” ในขณะท่ีปจจัยอิทธิพลทางสังคม (SI) มีระดับความคิดเห็นในระดับ 

“ปานกลาง” เพียงปจจัยเดียว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 

นอกจากนี้จากการพิจารณารวมกับตาราง Correlation เพื่อพิจารณาความสัมพันธ

รวมกับความต้ังใจในการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีปรากฏในภาคผนวก 3 

สามารถอธิบายผลรายปจจัยไดดังนี้ 

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)  

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบ

การชําระเงินอิ เล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่ งสามารถอธิบายไดวา การใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ชวยใหการชําระเงินคาสินคาและบริการไดรวดเร็วข้ึน ซึ่งมีผลประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตประวัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Arenas Gaitan et al. (2015) ท่ีศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุ ในประเทศสเปน และงานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ี

ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลตอการใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และการใชระบบชําระเงิน QR 

Code ตามลําดับ  

ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC)  

ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใช

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การมีทรัพยากรท่ีจําเปนตอการ

ใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส อาทิ โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ข้ึนไป ระบบอินเทอรเน็ต 

รวมถึงเครื่องมือชําระเงินของรานคาตางๆ เปนตน และอุปกรณตางๆ ท่ีมีสามารถเช่ือมตอกับระบบ

การชําระเงินอิ เล็กทรอนิกส ได เลย มีผลตอความต้ังใจในการใชบริการระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ

ความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช

งาน (FC) มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส รวมถึงงานวิจัย

ของ Escobar-Rodriguez et al. (2013) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจจายเงินซื้อต๋ัว

เครื่องบินออนไลน พบวา ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

จายเงินซื้อต๋ัวเครื่องบินออนไลนเชนเดียวกัน 

ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE)  

ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบ

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่ งสามารถอธิบายไดวา การใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส เปนเรื่องท่ีตองมีการเรียนรูกอนการใชงาน ซึ่งหากเรียนรู และทําความเขาใจใน

วิธีการใชงานไดงาย ก็จะสงผลตอความต้ังใจในการใชบริการไดมาก แตหากการเรียนรู และทําความ

 

 

Ref. code: 25616002030705MKC



53 

 

เขาใจเปนเรื่องยาก ก็จะทําใหความต้ังใจท่ีจะใชบริการลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ 

(2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชัน BU Mobile พบวา ปจจัย

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลทางลบตอความต้ังใจในการใชแอพพลิเคชัน 

เชนเดียวกัน 

ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM)  

ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายไดวา หากระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส มี

การจัดกิจกรรมใหรวมสนุกในทุกๆ ครั้งท่ีมีการชําระเงิน หรือมีรูปแบบการชําระเงินท่ีทําใหผูใชงาน

รูสึกเพลิดเพลิน และพึงพอใจในการใชงาน ก็จะมีผลตอความต้ังใจในการใชบริการระบบชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสราณัฐ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความต้ังใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชัน พบวา ใน

กลุมเจเนอเรชัน เบบ้ีบูม ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (HM) มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อมากท่ีสุด 

เพราะความเพลิดเพลินใจสามารถตอบสนองความพึงพอใจได ซึ่งจะทําใหเกิดความต้ังใจซือ้ไดงายและ

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ปจจัยมูลคาราคา (PV)  

ปจจัยมูลคาราคา (PV) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ผูบริโภควัย 39 ปข้ึนไป เปนวัยท่ีมีประสบการณใน

การซื้อสินคาและบริการสูง ดังนั้น การเปล่ียนแปลงรูปแบบการชําระเงินจากเงินสด ท่ีใชมาตลอด 

เปน การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตองมีสิทธิประโยชน หรือความคุมคาใดๆ เพิ่มข้ึน จึงจะจูง

ใจใหใชบริการได  อาทิ การสะสมคะแนนแลกเงินคืน หรือใหสวนลดในการใชจายตอครั้ง เพื่อให

ผูใชบริการรูสึกวา การชําระดวยระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสมีความคุมคากวาการชําระดวยเงิน

สด สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใช

ระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยมูลคาราคา (PV) มีอิทธิพลตอความต้ังใจใช

ระบบชําระเงิน QR Code รวมถึงงานวิจัยของ Arenas Gaitan et al. (2015) ท่ีศึกษาเรื่อง การใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุ ในประเทศสเปน พบวา ปจจัยมูลคาราคา (PV) สงผล

ตอการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป 

ปจจัยความเคยชิน (HA) 

ปจจัยความเคยชิน (HA) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายไดวา หากผูใชบริการเคยมีการใชบริการระบบการชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากอน ก็มีโอกาสท่ีจะเริ่มใชบริการระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใหมๆ ท่ีไมแตกตางจากเดิมมากนัก เพราะมีความคุมเคยในการใชงานอยูแลว 

 

 

Ref. code: 25616002030705MKC



54 

 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสราณัฐ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความ

ต้ังใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชัน พบวา ในกลุมกลุมเจเนอเรชัน เอ็กซ 

ปจจัยความเคยชิน (HA) มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อมากท่ีสุด เนื่องจาก มีประสบการณในดานการใช

เทคโนโลยี จึงเปนเหตุใหเกิดการกระทําตอเนื่อง รวมถึงงานวิจัยของ กุลนาถ และคณะ (2561) ท่ี

ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code ในประเทศไทย พบวา ปจจัยความ

เคยชิน (HA) มีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงิน QR Code มากท่ีสุดเชนเดียวกัน 

ปจจัยการรับรูความเสี่ยง (PR)  

ปจจัยการรับรูความเส่ียง (PR) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบการชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกส ในเชิงลบ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา หากผูใชบริการเห็นวาการใชงานระบบการชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกสมีความเส่ียงสูง ก็มีจะมีความกังวลในการใชบริการ และมีโอกาสท่ีจะหลีกเล่ียงการ

ใชบริการหากไมมีจําเปนใดๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ Taiwo (2012) ไดศึกษาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในประเทศมาเลเซีย พบวา ปจจัยการยอมรับความเส่ียง สงผลตอ

ความต้ังใจในการใชงานระบบบริหารจัดการภาครฐัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยอิทธิพลของสังคม (SI)  

ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (SI) มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ในเชิงบวก โดยสัมพันธเพียง 0.145 สอดคลองกับความเห็นการยอมปจจัยท่ีอยูใน

ระดับ “ปานกลาง” ซึ่งสามารถอธิบายไดวาไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อนรวมงาน หัวหนา

งาน หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง แนะนําใหใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส มีผลตอความต้ังใจใน

การใชบริการคอนขางนอย หากความต้ังใจในการใชบริการนั้นมิไดเกิดดวยความตองการท่ีจะอยาก

ทดลองใชบริการดวยตนเอง  สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสราณัฐ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรม

และปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความต้ังใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชัน พบวา 

ในทุกเจเนอเรชัน ปจจัยอิทธิพลทางสังคม มีสัมพันธตอความต้ังใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตคอนขาง

นอย รวมถึงงานวิจัยของ Arenas Gaitan et al. (2015) ท่ีศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

แบงกกิ้งในกลุมผูสูงอายุ ในประเทศสเปน พบวา ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (SI) สงผลตอการใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง ในกลุมผูสูงอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป คอนขางนอยเชนเดียวกัน 

ดังนั้น จึงสามารถยืนยันไดวา ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปจจัยความคาดหวัง

ในความพยายาม ปจจัยอิทธิพลของสังคม ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน ปจจัยแรงจูงใจ

ดานความบันเทิง ปจจัยมูลคาราคา ปจจัยความเคยชิน และปจจัยการรับรูความเส่ียง สงผลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 39 ปข้ึนไป 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ของประชากรเจ

เนอเรชัน เอ็กซ ข้ึนไป กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธของ

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ของกลุมประชากรท่ีมีอายุต้ังแต 39 ป

ข้ึนไป เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการ

ส่ือสารการตลาดใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยทําการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ ผาน

การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางจํานวน 6 คนเพื่อหาปจจัยในการสรางกรอบงานวิจัย กอนนํามา

พัฒนาตอในเชิงปริมาณ โดยการออกแบบสอบถาม ซึ่งไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 436 ชุด 

จากนั้นจึงนํามาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติตามกรอบงานวิจัย โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได

ดังนี้ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ กลุมคนท่ีมีเกิดต้ังแตป พ.ศ. 2508 ข้ึนไป หรืออายุ

ต้ังแต 39 ป ข้ึนไป ท่ีอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจากขอมูลแบบสอบถาม พบวา จากกลุม

ตัวอยางจํานวน 436 คน สวนใหญอยูในชวงเจเนอเรชัน เอ็กซ หรือชวงอายุ 39 - 54 ป คิดเปนรอย

ละ 74.50 โดยเปนเพศหญิงรอยละ 51.80 และเพศชายรอยละ 48.20  

5.1.2 พฤติกรรมการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 436 คน พบวา ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุม

ตัวอยางเคยใชมากท่ีสุด คือ บัตรเดบิต บัตรเครดิต และการชําระเงินผาน Application ของธนาคาร 

คิดเปนรอยละ 90.37, รอยละ 90.14 และรอยละ 81.42 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ตามลําดับ แตหาก

พิจารณาในมุมการใชบริการบอย พบวา บัตรเครดิต มีการใชบอยท่ีสุด รองลงมา คือ การชําระเงิน

ผาน Application ของธนาคาร และบัตรเดบิต ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการ

ใชบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 38.53 และใชบริการ 6-7 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 

28.21 ซึ่งจากการพิจารณาขอมูล พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการ 6-7 ครั้งตอสัปดาห คือ กลุมท่ีมีการ

ใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนารวมดวย ซึ่งเปนบัตรท่ีเกี่ยวของกับการเดินทาง

จําพวก บัตรรถไฟฟา และบัตร Easy Pass เปนตน จึงทําใหตองมีการใชเปนประจําเกือบทุกวัน 
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นอกจากนี้ สําหรับมูลคาในการใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสตอครั้ง พบวา สวนใหญมีมูลคา

เฉล่ียตอครั้ง 501 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.53 และมูลคา 1,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 33.03 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  

5.1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

จากการงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีจํานวน 8 

ปจจัย คือ ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE) 

ปจจัยอิทธิพลของสังคม (SI) ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) ปจจัยแรงจูงใจดาน

ความบันเทิง (HM) ปจจัยมูลคาราคา (PV) ปจจัยความเคยชิน (HA) และปจจัยการรับรูความเส่ียง 

(PR) โดยปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับ “มากท่ีสุด” ตอการใชเทคโนโลยี E-Payment ไดแก 

ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)  ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) และปจจัย

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) สวนปจจัยท่ีมีความคิดเห็นระดับ “ปานกลาง” เพียงปจจัยเดียว 

คือ ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (SI)  โดยสามารถอธิบายความสัมพันธและขอแนะนําของภาคธุรกิจ ได

ดังนี้ 

5.1.3.1 ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) 

เปนปจจัยท่ี มีสัมพันธกับความต้ังใจใชบริการระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงจากการใชเงินสด มาใชระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการคาดหวังในเรื่องประสิทธิภาพ วาตองมีความสะดวกในการใชงาน และชวย

ใหการชําระคาสินคาและบริการรวดเร็วข้ึน รวมถึงตองลดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเงินสดดวย ดังนั้น 

ผูใหบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ตองใชการประชาสัมพันธถึงขอดี และทําใหผูใชบริการเห็น

ถึงขอดีจากการลดใชเงินสดจริงๆ อาทิ มีชองทางสําหรับผูใชการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ดังเชน 

การใชระบบ Easy Pass ของทางดวน หรือการใชบัตร Rabbit ของระบบขนสง BTS จะมีชองทาง

พิเศษ เปนตน 

5.1.3.2 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) 

เปนปจจัยท่ีมีผลท่ีมีผลตอความต้ังใจใชระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสมาก

เปนลําดับท่ี 2 เนื่องจาก การใชงานระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ตองมีอุปกรณท่ีเอื้ออํานวยตอการ

ใชงาน อาทิ โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีรองรับระบบ 3G ข้ึนไป รวมถึงตองสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได 

หรือตองมีบัตรอิเล็กทรอนิกส เฉพาะของผูใหบริการนั้นๆ ดังนั้น ผู ท่ีจะใชบริการตองมีอุปกรณ

ดังกลาวครบถวนตามการใหบริการของผูใหบริการแตละราย นอกจากนี้ ความพรอมของอุปกรณรับ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกสตามจุดบริการตางๆ ก็เปนเรื่องสําคัญท่ีผูใหบริการตองใหความใสใจ เพราะ

หากรานคาตางๆ หรือจุดชําระเงินตางๆ ไมเอื้ออํานวยใหผูใชบริการสามารถชําระเงินดวยระบบชําระ

เงินอิเล็กทรอนิกสได ก็อาจสงผลกระทบตอความต้ังใจใชบริการไดเชนเดียวกัน เพราะผูบริโภควัย 39 
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ปข้ึนไป มิใชวัยท่ีชอบทดลองส่ิงใหมๆ แตสามารถยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ ไดหากไดทดลองดวยตัวเอง 

วาส่ิงนั้นๆ มีประโยชนในการใชงานจริง ดังนั้น ผูใหบริการท้ังภาคธนาคาร ภาครัฐ และเอกชน จึงควร

ใหความสําคัญกับการหาพันธมิตรและติดต้ังเครื่องรับชําระเงินตามจุดบริการหลักๆ ควบคูไปกับการ

ประชาสัมพันธ เพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมตอการใชงานของผูบริโภค  

5.1.3.3 ปจจัยความคาดหวังในความพยายาม (EE) 

เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจใชบริการระบบชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสในเชิงลบ หมายถึง หากผูใชบริการตองใชความพยายามในการเรียนรูเพื่อใชงานระบบ

ชําระอิเล็กทรอนิกสมาก ก็จะทําใหความต้ังใจท่ีจะใชบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ ลดลง 

ดังนั้น ผูใหบริการควรมีการสราง Platform ของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสใหมีรูปแบบท่ีเขาใจ

งาย และสามารถใชงานไดโดยไมตองใชเวลาศึกษา ซึ่ง Platform ท่ีใชงานงายถือเปนขอไดเปรียบ

สําคัญของผูใหบริการท่ีจะใชเปนจุดขายเหนือคูแขงได   

นอกจากนี้ ปจจัยดานอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยี

และความต้ังใจใชบริการในระดับ “มาก” ถึง “ปานกลาง” ผูใหบริการควรมีการประชาสัมพันธ และ

จัดกิจกรรมใหรวมสนุกตางๆ อาทิ การใหสวนลดพิเศษ การใหเงินคืนสวนหนึ่ง (Cashback) หรือ การ

สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล เพื่อใหการใชบริการระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ มีความ

นาสนใจท่ีจะใชบริการมากข้ึน รวมถึงภาครัฐเองก็ควรผลักดันการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส

ผานสวัสดิการตางๆ ของภาครัฐ เพื่อเปนอีกหนึ่งแรงขับเคล่ือนนโยบายสังคมไรเงินสด โดยควรทําให

ประชาชนรูสึกวาการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องปกติเสมือนการใชเงินสด โดยอาจ

เริ่มดวยการเปล่ียนแปลงทีละนอยเพื่อใหผูใชบริการมีความคุนเคย และไมรูสึกเปล่ียนแปลงกะทันหัน

จนเกินไป อันจะสงผลดีตอการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหสามารถเขาสูสังคมไรเงินสดไดอยางยั่งยืน 

ท้ังนี้ บัตรสวัสดิการภาครัฐ เปนอีกหนึ่งตัวอยาง ท่ีทําใหเห็นความสําคัญ

ของปจจัยตางๆ ในการเปล่ียนแปลงจากสังคมเงินสด เปนสังคมไรเงินสด ตามผลการวิจัยครั้งนี้ โดย

บัตรสวัสดิการภาครัฐเปนหนึ่งในบัตรอิเล็กทรอนิกส ประเภทท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา ซึ่งภาครัฐได

มอบใหแกผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนกลุมประชากรท่ีมีการใชเงินสดในการซื้อสินคาและบริการใน

ชีวิตประจําวันเปนหลัก โดยภาครัฐจะเปล่ียนแปลงโดยการโอนเงินคาอุปโภคบริโภค คาเดินทาง 

รวมถึงเงินชวยเหลือตางๆ เขาบัตรสวัสดิการภาครัฐใบนี้ ซึ่งในระยะแรกกลุมประชากรท่ีไดรับบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ ยังไมคุนเคยกับใชบัตรอิเล็กทรอนิกส และไมเขาใจการใชงาน แตดวยการท่ีเปนแค

บัตรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งใชงานงายเพียงแคยื่นใหรานคาตางๆ เช็ดยอดเงินและตัดชําระเงิน จึงทําให

ผูใชบริการไมตองใชความพยายามในการเรียนรูมากนัก และสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว ตามปจจัย

ความคาดหวังในความพยายาม (EE) ประกอบกับ ใชความคุมคา (PV) จากสวัสดิการท่ีไดรับทําใหผูถือ

บัตรสวัสดิการภาครัฐตองพยายามท่ีจะปรับตัวเพื่อใชงานใหได นอกจากนี้ภาครัฐไดสรางส่ิงอํานวย
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ความสะดวกในการใชงาน (FC) ผานการประสานความรวมมือกับรานคาตางๆ ในการเปนรานคาธงฟา 

และรถเมลตางๆ ในการติดต้ังเครื่อง EDC เพื่อรับชําระเงินจากบัตรสวัสดิการภาครัฐ จึงทําใหผูมีบัตร

สวัสดิการภาครัฐสามารถใชงานไดงายข้ึน ปจจุบันบัตรสวัสดิการภาครัฐคอนขางประสบความสําเร็จ

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบริโภคจาก การใชเงินสด เปน ใชบัตรอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดการใชเงิน

สด ตามนโยบายของภาครัฐท่ีตองการผลักดันประเทศไทยเขาสูสังคมไรเงินสด 

 

5.2 ขอจํากัดงานวิจัย  

 

การเก็บขอมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ ขอบเขตการศึกษา คือ กลุมตัวอยางในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเทานั้น ทําใหผลวิจัยในครั้งนี้ไมเหมาะสมในการนําไปใชอางอิงในพื้นท่ีโซนจังหวัด

อื่นๆ เนื่องจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความพรอมของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส และมี

โครงสรางพื้นฐานดานระบบอินเตอรเน็ตท่ีเอื้ออํานวยในการใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

มากกวาโซนพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ จึงทําใหบริบท และสภาวะแวดลอมของกลุมตัวอยางท่ีตอบ

แบบสอบถามอาจแตกตางกันออกไปตามความพรอมของแตละพื้นท่ี 

นอกจากนี้ งานวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ท่ี

อาจมีการเปล่ียนแปลงตามแตละชวงเวลา ซึ่งงานวิจัยนี้ ไดใหนิยามของเทคโนโลยีการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส เฉพาะเทคโนโลยีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการใชอยางแพรหลายอยูใน

ปจจุบัน (ส้ินสุดป 2562) เทานั้น ดังนั้น หากภายหลังจากงานวิจัยช้ินนี้มีการเผยแพร ผู ท่ีจะนํา

งานวิจัยนี้ไปใชประโยชนตอ อาจจะตองคํานึงถึงความทันสมัย และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสควบคูไปดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.3.1 ขอเสนอแนะดานวิชาการ 

การศึกษาครั้งตอไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมตัวอยางในพื้นท่ี

จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาทิ ศึกษาในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคใต 

ภาคตะวันออก เปนตน เพื่อใหสามารถเขาใจกลุมตัวอยางในแตละพื้นท่ี ซึ่งมีความพรอมเรื่อง

โครงสรางพื้นฐานในการรองรับการชําระอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) แตกตางกัน ทําใหบริบทในการ

ตอบแบบสอบถามของแตละกลุมประชากรจะแตกตางกันออกไป ซึ่งหากขยายผลการศึกษาได

ครอบคลุมทุกภูมิภาคจะทําใหเขาใจปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด ใน
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ภาพรวมท้ังประเทศวามีความแตกตางกันหรือไม และปจจัยใดคือปจจัยหลักท่ีมีสงผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดโดยรวมของประเทศไทย 

นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวมของทุกเครื่องมือการ

ชําระเงิน ท่ีเกี่ยวของกับการเขาสูสังคมไรเงินสด ดังนั้น การวิจัยในครั้งตอไป จึงควรทําการวิจัย

เฉพาะเจาะจงในแตละเครื่องมือการชําระเงิน เชน บัตรเครดิต การชําระเงินผานระบบ Mobile 

Banking ของธนาคาร หรือการชําระเงินผานระบบเครือขายของภาคเอกขน เปนตน โดยเปน

การศึกษาในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทําความเขาใจเชิงลึกในรายผลิตภัณฑ ในการนําไป

พัฒนา ปรบัปรุง ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะดานธุรกิจ 

ผลจากการงานวิจัยในครั้งนี้ไดปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเห็นวาปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ปจจัยความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (FC) และปจจัยความ

คาดหวังในความพยายาม (EE)  ดังนั้น หากผูใหบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนภาค

ธนาคาร ภาครัฐ หรือเอกชน จะเจาะตลาดกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุต้ังแต 39 ปข้ึนไป ควรใหความสําคัญ

กับ 3 ปจจัยนี้เปนอยางมาก เนื่องจากเปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหผูบริโภคท่ีมีอายุต้ังแต 39 ปข้ึนไป 

ตัดสินใจท่ีใชบริการ โดย 

1. ผูใหบริการระบบชําระเงินอิ เล็กทรอนิกสควรประชาสัมพันธถึงขอดี 

ประโยชนของการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส วาชวยอํานวยความสะดวกในแงมุมตางๆ ได

อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับการใชเงินสด เพื่อสรางการรับรูในมุมความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

2. ผูใหบริการท้ังภาคธนาคาร ภาครัฐ และเอกชน ควรใหความสําคัญกับการหา

พันธมิตรและติดต้ังเครื่องรับชําระเงินตามจุดบริการหลักๆ ใหครอบคลุมตอพื้นท่ีกลุมเปาหมายมาก

ท่ีสุด ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ เพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมตอการใชงาน

ของผูบริโภคไดอยางทันทวงที  

3. ผูใหบริการควรมีการสราง Platform ของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

ใหมีรูปแบบท่ีเขาใจงาย และสามารถใชงานไดโดยไมตองใชเวลาศึกษา ซึ่ง Platform ท่ีใชงานงายถือ

เปนขอไดเปรียบสําคัญของผูใหบริการท่ีจะใชเปนจุดขายเหนือคูแขงได   

นอกจากนี้ ผู ใหบริการระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสควรเริ่มเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมผูใชบริการกลุมนี้ทีละนอย โดยนําเสนอบริการท่ีใกลเคียงบริการเดิมใหทดลองใชบริการ

กอน จากนั้นจึงคอยเพิ่มระดับเทคโนโลยี เพื่อใหผูใชบริการมีความคุนเคย และไมรูสึกเปล่ียนแปลง

กะทันหันจนทําใหรูสึกไมคุนเคย เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มักจะเริ่มใชบริการระบบชําระเงิน
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อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดวยตนเอง หากเห็นเทคโนโลยีนั้นๆ มีประโยชนและมีความเส่ียงในระดับท่ี

ยอมรับได ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงควรทําใหผูบริโภคกลุมนี้เห็นประโยชนท้ัง 3 ขอขางตนดวยตนเองใหได

มากท่ีสุด จึงจะเปนประโยชนตอการเริ่มใชบริการ จากนั้นจึงเสริมดวยปจจัยอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนใน

การใชบริการตอไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ของประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ และเบบ้ีบูม:  

กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรโครงการปริญญาโททาง

บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสู

สังคมไรเงินสดของประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ และเบบ้ีบูม คําตอบของทานจึงเปนเพียงความคิดเห็น

ท่ีไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด โดยขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามชุดนี้ จะถือเปนความลับ และใชเพื่อ

การศึกษาเทานั้น ผูวิจัยจะนําเสนอผลในภาพรวมเทานั้น จึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบ

แบบสอบถามครบถวนและตามความเปนจริง 

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1   ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

สวนท่ี 3   ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

สวนท่ี 4   ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

โดยใหทานทําเครื่องหมายถูก (/) ในขอท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. ทานเกิดในชวงป พ .ศ. ใด  

□  พ .ศ . 2589 – 2507  □  พ .ศ . 2508 – 2523  

2. เพศ 

□  ชาย     □  หญิง 

3. ปจจุบันทานอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือไม 

□  ใช     □  ไมใช 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

1. ทานเคยใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใดบาง ( เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

□  บัตรเดบิต /บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card/ATM Card) 

□  บัตรเครดิต (Credit Card) 

□  บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา อาทิ บัตรรถไฟฟา, easy pass เปนตน 

□  การรับ โอน ชําระเงิน ผาน Application Mobile Banking ของธนาคาร 

□  การชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน Application ของผูใหบริการเอกชน อาทิ Airpay, 

True wallet เปนตน 

2. ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1  )เลือกตอบ 1 คําตอบ) 

□  บัตรเดบิต /บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card/ATM Card) 

□  บัตรเครดิต (Credit Card) 

□  บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา อาทิ บัตรรถไฟฟา, easy pass เปนตน 

□  การรับ โอน ชําระเงิน ผาน Application Mobile Banking ของธนาคาร 

□  การชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน Application ของผูใหบริการเอกชน อาทิ Airpay, 

True wallet เปนตน 

3. ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุดเปนอันดับท่ี 2  )เลือกตอบ 1 คําตอบ) 

□  บัตรเดบิต /บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card/ATM Card) 

□  บัตรเครดิต (Credit Card) 

□  บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา อาทิ บัตรรถไฟฟา, easy pass เปนตน 

□  การรับ โอน ชําระเงิน ผาน Application Mobile Banking ของธนาคาร 

□  การชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน Application ของผูใหบริการเอกชน อาทิ Airpay, 

True wallet เปนตน 

4. ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุดเปนอันดับท่ี 3 (เลือกตอบ 1 คําตอบ) 

□  บัตรเดบิต /บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card/ATM Card) 

□  บัตรเครดิต (Credit Card) 

□  บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติมเงินไวลวงหนา อาทิ บัตรรถไฟฟา, easy pass เปนตน 

□  การรับ โอน ชําระเงิน ผาน Application Mobile Banking ของธนาคาร 

□  การชําระเงินคาสินคาหรือบริการผาน Application ของผูใหบริการเอกชน อาทิ Airpay, 

True wallet เปนตน 
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5. ความถ่ีในการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ตอสัปดาห ( เลือกตอบ 1 คําตอบ) 

□  นอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 

□  2-3 ครั้ง ตอสัปดาห 

□  4-5 ครั้ง ตอสัปดาห 

□  6-7 ครั้ง ตอสัปดาห 

6. มูลคาในการชําระคาสินคาและบริการ โดยใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเฉล่ียตอครั้ง  

(บาทตอครั้ง) ______________________ 

 

สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

กรุณาระบุวาทานเห็นดวยกับขอความดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ระดับความคิดเห็น 

1 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็น

ดวย 

3 

เฉยๆ 

4 

เห็น

ดวย 

5 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

3.1 ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน (Effort Expectancy) 

1) ฉันคิดวาการเรียนรูการใชบริการระบบชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองงาย 

     

2) ฉันสามารถเขาถึงระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสได

โดยงาย 

     

3) ฉันคิดวาการใชบริการระบบชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิส

เปนเร่ืองงาย 

     

3.2 ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

1) ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิสมีประโยชนตอ

ชีวิตประจําวัน 

     

2) ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิสชวยใหฉันชําระคา

สินคาและบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

     

3) ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิสชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการชําระคาสินคาและบริการตางๆ ใหกับฉัน 
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ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ระดับความคิดเห็น 

1 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็น

ดวย 

3 

เฉยๆ 

4 

เห็น

ดวย 

5 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

3.3 ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

1) บุคคลในครอบครัวฉัน แนะนําใหฉันใชระบบการชาํระ

เงินอิเล็กทรอนิกส 

     

2) บุคคลท่ีมิอิทธิพลตอพฤติกรรมของฉัน แนะนําใหฉันใช

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิส 

     

3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของฉัน แนะนําใหฉันใช

ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิส 

     

3.4 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

1) ฉันมีทรัพยากรท่ีจําเปนตอการใชงานระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ( เชน มือถือ ระบบอินเทอรเน็ตฯ ) 

     

2) ฉันมีความรูท่ีจําเปนตอการใชงานระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

     

3) การใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสสามารถใชงาน

รวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีฉันใชงานอยูในปจจุบันได 

     

3.5 ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (Hedonic Motivation) 

1) การใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเปนเร่ือง

สนุก 

     

2) ฉันรูสึกพอใจในการใชงานระบบการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

     

3) ฉันรูสึกเพลิดเพลินในการใชงานระบบการชาํระเงิน

อิเล็กทรอนิกส 

     

3.6 ปจจัยดานความคุมคา (Price Value) 

1) การใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสมีตนทุนตอคร้ังท่ี

เหมาะสม 

     

2) การใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสมีความคุมคา      

3) ราคาท่ีตองจายสําหรับระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิส

ปจจุบันมีความคุมคา 
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ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ระดับความคิดเห็น 

1 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็น

ดวย 

3 

เฉยๆ 

4 

เห็น

ดวย 

5 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

3.7 ปจจัยดานความเคยชิน (Habit) 

1) การใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองคุนเคย

สําหรับฉัน 

     

2) ฉันรูสึกติดกับการใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส      

3) ฉันตองใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส      

3.8 ปจจัยการรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) 

1) การใชระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสมีความเสี่ยงสูง      

2) ฉันมีความลังเลและกังวงในการใชระบบการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส 

     

3.9 ปจจัยดานความต้ังใชงาน (Behavior Intension) 

1) ฉันมีความต้ังใจท่ีจะใชระบบการชาํระเงินอิเล็กทรอนกิส

ตอไปในอนาคต 

     

2) ฉันพยายามท่ีจะใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิส

ในชีวิตประจําวัน 

     

3) ฉันวางแผนท่ีจะใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนกิส

ใหบอยข้ึน 

     

 

3.10 ทานคิดวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอการใชงานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส คือ 

□  ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน (Effort Expectancy) 

□  ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

□  ปจจัยอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

□  ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

□  ปจจัยแรงจูงใจดานความบันเทิง (Hedonic Motivation) 

□  ปจจัยดานความคุมคา (Price Value) 

□  ปจจัยดานความเคยชิน (Habit) 

□  ปจจัยการรับรูความเส่ียง (Perceive Risk) 
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สวนท่ี 4  ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. ทานมีความกังวลตอการใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ในเรื่องใดบาง 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ทานตองการใหผูใหบริการระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ปรับปรุง หรือพัฒนาในเรื่อง

ใด เพื่อใหทานสามารถใชบริการระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางไรความกังวล 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

--ขอขอบพระคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม-- 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

 

 

  

Correlations 
 EE PE SI FC HM PV HA PR BI 
EE Pearson 

Correlation 
1 .470** .112* .520** .420** .553** .514** -.416** .318** 

Sig. (2-tailed)  .000 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

PE Pearson 
Correlation 

.470** 1 .113* .474** .423** .533** .531** -.313** .528** 

Sig. (2-tailed) .000  .018 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

SI Pearson 
Correlation 

.112* .113* 1 -.012 .182** .133** .235** -.039 .145** 

Sig. (2-tailed) .020 .018  .806 .000 .006 .000 .414 .002 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

FC Pearson 
Correlation 

.520** .474** -.012 1 .458** .443** .412** -.526** .494** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .806  .000 .000 .000 .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

HM Pearson 
Correlation 

.420** .423** .182** .458** 1 .395** .688** -.552** .592** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

PV Pearson 
Correlation 

.553** .533** .133** .443** .395** 1 .496** -.413** .455** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .000  .000 .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

HA Pearson 
Correlation 

.514** .531** .235** .412** .688** .496** 1 -.523** .640** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

PR Pearson 
Correlation 

-.416** -.313** -.039 -.526** -.552** -.413** -.523** 1 -.451** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .414 .000 .000 .000 .000  .000 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

BI Pearson 
Correlation 

.318** .528** .145** .494** .592** .455** .640** -.451** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000  
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ นางสาวนันทน ีลักษมีการคา 

วันเดือนปเกิด 15 พฤษภาคม 2535 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2556: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนง เจาหนาท่ีสินเช่ือ  

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 

ประสบการณทํางาน 2556-ปจจุบัน: เจาหนาท่ีสินเช่ือ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
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