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 เม่ือท ำกำรวิเครำะห์สมกำรเชิงถดถอยโดยศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดออนไลน์ 
และปัจจยัดำ้นกำรยอมรับเทคโนโลย ีพบว่ำ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งใจเลือกใชบ้ริกำรกำรช ำระ
เงินผ่ำนแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหำนคร คือ ปัจจยัด้ำนทศันคติ 
ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้และเขำ้ใจควำมง่ำยต่อกำรใชง้ำน และปัจจยัดำ้นกำรรับรู้และเขำ้ใจประโยชน์จำก
กำรใช้งำน โดยปัจจัยด้ำนทัศนคติมีอิทธิพลต่อกำรตั้ งใจเลือกใช้บริกำรกำรช ำระเงินผ่ำน
แอพพลิเคชัน่เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหำนคร มำกที่สุด นอกจำกน้ีผลกำรศึกษำ
พบว่ำ สมกำรถดถอยสำมำรถท ำนำยกำรตั้งใจเลือกใช้บริกำรกำรช ำระเงินผ่ำนแอพพลิเคชั่นเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหำนคร ไดถึ้งร้อยละ 73.9 
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 งานวิจยัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ฉบบันี� สาํเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยความช่วยเหลือ

อย่างดียิ�ง ดว้ยความกรุณาอย่างสูงของ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก อาจารยที์�ปรึกษา ที�ไดใ้ห้คาํปรึกษา 

คาํแนะนาํและเสนอขอ้คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จน

ทาํใหง้านวิจยัฉบบันี� เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�  

 กราบขอบพระคุณอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ที�ให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถนาํ

ความรู้มาใช้ในการทาํวิจยัครั� งนี�  ขอบพระคุณอาจารย ์ดร.จตุพร สุทธิวงษ ์ นายเอกรินทร์ วงษศิ์ริ 

นายธนพล ทิตอร่าม นายวีระชัย ตั�งวิจิตรสกุล ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และ

เพื�อนๆ ทุกคน ผูซึ้� งเป็นทั� งแรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการทาํวิจัยครั� งนี�

สาํเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ�งเป็น

ส่วนสาํคญัในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  จนทาํใหง้านวิจยันี�สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 อนึ�ง ผูวิ้จยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบันี�จะมีประโยชนแ์ละเป็นแนวทางสาํหรับผูที้�สนใจจะศึกษา

งานวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ขออภยัมา ณ ที�นี�  ดว้ย 
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บทที� � 

 บทนํา  

 

�.� ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  

ดว้ยการเจริญเติบโตทางดา้นเทคโนโลยีมีความกา้วกระโดดอย่างต่อเนื�อง นบัตั�งแต่การเริ�ม

ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ� งเทคโนโลยีทาํให้เกิดความหลากหลายในการสร้างนวตักรรมใหม่ เครือข่าย       

ไร้สายอยา่งอินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินชีวิต การพฒันามือถือจากเดิมเพื�อการ

สื�อสารทางเสียง กลายมาเป็นมือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถสื�อสารได้เกือบทุกมุมโลก โดย

เทคโนโลยีในสังคมไดป้รับเปลี�ยนการดาํเนินชีวิตของผูค้น เห็นไดจ้ากคนที�อาศยัอยู่ในตวัเมืองจะ

ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีมากกว่าคนที�อยู่นอกเมือง เพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ

เทคโนโลยีที�ผลักดันเข้าหาผูบ้ริโภคและกระตุน้ความต้องการใช้งานเพื�อการดําเนินชีวิต โดย

ภาพรวมปี ���� คนไทยใชเ้วลาบนอินเตอร์เน็ตมากขึ�นประมาณ �� ชั�วโมง � นาทีต่อวนั จากเดิมใน

ปี ���� ใช้อินเตอร์เน็ต � ชั�วโมง �� นาทีต่อวนั (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) ETDA, 2561) สมาร์ทโฟนจึงเป็นจุดเปลี�ยนโลกกลายเป็นสังคมออนไลน์ เพื�อ

เขา้ถึงขอ้มูลการสื�อสารแบบไร้ขอบเขต ดว้ยแอพพลิเคชั�นที�หลากหลาย มีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินชีวิตมากขึ� น ดังนั�นธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องขยบัและพัฒนาปรับเปลี�ยนรูปแบบ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนใหท้นัสมยั โดยวิธีการนาํเสนอรูปแบบใหม่ที�อาศยัเทคโนโลยีเพื�อที�

สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสิ�งสําคญัใน

การทาํธุรกิจในปัจจุบนั เพื�อเขา้ถึงกลุ่มคนได ้ และทาํให้ระบบแอพพลิเคชั�นในสมาร์ทโฟนมีการ

นาํเสนอรูปแบบที�หลากหลายมากขึ�น เพื�อเป็นช่องทางหนึ�งในการแข่งขนั 

  ดา้นธุรกิจการทาํธุรกรรมทางการเงินไดพ้ฒันารูปแบบระบบการชาํระเงินที�นาํเทคโนโลยี

มาใชม้ากขึ�น เพื�อตอบสนองความตอ้งการของพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป โดยธนาคาร

แห่งประเทศไทยซึ�งทาํหนา้ที�ดูแลปริมาณเงินในระบบการเงินรวมถึงระบบการชาํระเงินในประเทศ

ไทย อีกทั�งมีหนา้ที�ควบคุม ดูแลสถาบนัการเงินและผูใ้หบ้ริการทางดา้นการเงิน ซึ�งเป็นกลไกหนึ�งที�

สําคญั ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลระบบเม็ดเงินปริมาณใหญ่ และควบคุมผูใ้ห้บริการทาง

การเงินในการทาํหนา้ที�เป็นตวักลางให้แก่รายย่อย ซึ�งวิวฒันาการของระบบการเงินมีรูปแบบการ

ชาํระเงินที�พฒันามากยิ�งขึ�นตามระดบัของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ จากการแลกเปลี�ยนที�จบัตอ้ง

ไดเ้ป็นการแลกเปลี�ยนที�อยู่ในระบบ (ศูนยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ศคง), 2561) 
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ภาพที� 1.1 ระบบการชาํระเงินไทย 

 

วิวฒันาการของสื�อการการชําระเงินและมีการพฒันามากยิ�งขึ�น ระบบการชําระเงินมีรูปแบบที�

ทนัสมยัมากขึ�น (ศูนยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง), 2561) 

 

 

ภาพที� 1.2 วิวฒันาการของสื�อการการชาํระเงิน ศูนยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน 
 

ซึ� งการทาํธุรกรรมผ่านระบบชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบปี ���� กับปี ���� มีปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จาก 

�,���,��� พนัรายการ มาสู่ระดบั �,���,��� พนัรายการ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จาก 

���,��� พนัรายการ มาสู่ระดบั �,���,��� พนัรายการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
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ตารางที� 1.1 ปริมาณการชาํระเงินผา่นระบบการชาํระเงินและช่องทางต่างๆ  

 
 

 
ภาพที� 1.3 ปริมาณการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payments)   

 

 
ภาพที� 1.4 ปริมาณเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. เช็ค 114,558 115,761 123,453 120,541 118,790 120,455 118,754 113,783

   1.1 เช็คภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse) 1/ 39,435 41,833 48,723 46,969 46,103 49,418 49,309 48,001

   1.2 เช็คข้ามธนาคาร (Interbank) 75,123 73,928 74,730 73,572 72,687 71,037 69,446 65,782

2. การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) 1,125,880 1,380,146 1,729,371 2,026,438 2,286,124 2,589,801 3,205,320 4,171,254

2.1 การโอนเงินเพื�อลูกค้าผ่าน BAHTNET (BAHTNET- 3rd Party 2,156 2,537 2,756 3,054 3,224 3,438 3,819 4,028

2.2 การโอนเงินครั� งละหลายรายการ (Bulk Payment) 258,288 281,207 316,339 328,631 339,948 359,575 379,662 401,201

   การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (Direct credit) 157,171 170,284 196,552 203,592 209,189 221,409 228,825 238,541

   การหักเงินจากบัญชีภายในธนาคารเดียวกัน (Direct debit) 76,415 83,022 88,769 90,175 92,815 96,935 104,036 111,014

   การโอนเงินข้ามธนาคาร (ITMX Bulk Payment) 24,702 27,901 31,018 34,864 37,944 41,231 46,801 51,646

2.3 การโอนเงินรายยอ่ยข้ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer 109,556 124,832 150,440 173,909 199,632 235,635 298,975 463,249

   การโอนเงินรายยอ่ยข้ามธนาคารผ่านเครื�องเอทีเอ็ม 89,456 99,926 116,997 132,035 142,920 147,916 141,648 123,009

   การโอนเงินรายยอ่ยข้ามธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื�อนที�10,940 14,896 23,169 32,714 47,567 77,928 147,624 331,458

   การโอนเงินรายยอ่ยข้ามธนาคารผ่านสาขา 9,159 10,010 10,273 9,160 9,145 9,791 9,702 8,781

2.4 การโอนเงินภายในธนาคาร (รวมชําระค่าสินค้าบริการ) 263,397 310,197 391,704 451,228 522,730 644,584 929,005 1,431,777

   การโอนเงิน/ชําระเงินผ่านเครื�องเอทีเอ็ม 179,367 202,662 242,761 256,466 270,408 283,061 270,828 252,513

   การโอนเงิน/ชําระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื�อนที� 2/ 84,031 107,536 148,944 194,762 252,322 361,522 658,177 1,179,264

2.5 การชําระเงินด้วยบัตรพลาสติก (Payment cards) 271,024 313,167 364,458 400,405 432,657 463,217 517,561 598,784

   บัตรเดบิต 3/ 13,802 25,057 31,823 38,307 45,300 57,770 74,315 108,277

   บัตรเครดิต 4/ 257,222 288,110 332,635 362,098 387,358 405,448 443,245 490,507

2.6 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 5/ 221,459 348,206 512,085 669,211 787,932 883,352 1,076,298 1,272,216

รวมทั� งสิ�น 1,240,438 1,495,906 1,861,235 2,146,978 2,404,914 2,710,257 3,324,074 4,285,037
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โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้รับกลยุทธ์การชาํระเงิน เพื�อมุ่งสร้างระบบนิเวศน์หรือ 

Ecosystem ให้กับ Digital Payment โดยกําหนดแผนฉบับที�  � (พ.ศ.����-����) เพื�อพัฒนา

โครงสร้างพื�นฐาน รวมทั�งขยายการให้บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหค้รอบคลุมทั�วประเทศ 

โดยร่วมมือกบัผูใ้ห้บริการชาํระเงินและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2561) จากการผลกัดนัของทุกภาคส่วน จึงทาํให้ระบบการชาํระเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความเติบโต

สูงขึ�น ปัจจุบนั มีผูใ้หบ้ริการการชาํระเงินทั�งที�เป็นสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน จาํนวน 

�� ราย ที�ไดขึ้�นทะเบียนกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งมี � ประเภทบญัชี คือ บญัชี ก จาํนวน � ราย 

บญัชี ข จาํนวน � รายและบญัชี ค จาํนวน �� ราย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ� งการชาํระเงิน

ไม่เพียงแต่จะอยู่ในประเทศเท่านั�น ยงัร่วมกบัระบบของ Ali pay และ Wechat Pay (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2561) เพื�อประโยชน์ทางการคา้ขา้มประเทศไดค้ล่องตวัขึ�น การเติบโตของ e-Money 

จาก  ไตรมาส�  ปี ���� ที� ��,��� ลา้นบาท ซึ�งไตรมาส� ปี ���� พบวา่สูงขึ�นเป็น ��,��� ลา้นบาท 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 

 

ตารางที� 1.2 ขอ้มูลการเติบโตของเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

 
 

ประเทศไทยจึงเขา้สู่ยุคสงัคมไร้เงินสด ที�อาํนวยความสะดวกมากขึ�น การชาํระเงินดว้ยเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านแอพพลิเคชั�นออนไลน์จึงเป็นก้าวสําคัญในการเปลี�ยนยุค เพราะ

นอกจากสถาบนัการเงินที�ถือไดว้่าเป็นคนกลางดา้นการเงิน กลบักลายเป็นมีผูใ้ห้บริการชาํระเงินที�

เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money)

Q3/2560 p Q4/2560 p Q1/2561 p Q2/2561 p Q3/2561 p

จํานวนบัตร/บัญชี (ล้านบัตร/ล้านบัญชี) 

   ผูใ้ห้บริการที�เป็นสถาบันการเงนิ 2.12 2.58 6.82 8.68 13.78

   ผูใ้ห้บริการทิ�มิใช่สถาบันการเงนิ (non-bank) 46.06 50.59 54.45 58.71 66.15

รวมทั�งสิ�น 48.18 53.17 61.27 67.39 79.93

มูลค่าการเติมเงนิ (ล้านบาท)

   ผูใ้ห้บริการที�เป็นสถาบันการเงนิ 2,804.60 3,430.30 5,345.63 7,156.25 7,671.25

   ผูใ้ห้บริการทิ�มิใช่สถาบันการเงนิ (non-bank) 29,481.56 33,128.92 36,252.86 40,083.34 43,296.62

รวมทั�งสิ�น 32,286.16 36,559.22 41,598.49 47,239.59 50,967.87

มูลค่าการใช้จ่าย (ล้านบาท)

   ผูใ้ห้บริการที�เป็นสถาบันการเงนิ 2,718.65 2,932.93 3,148.62 4,361.55 5,574.28

   ผูใ้ห้บริการทิ�มิใช่สถาบันการเงนิ (non-bank) 29,289.35 32,639.47 35,974.09 39,899.47 43,114.29

รวมทั�งสิ�น 32,008.00 35,572.40 39,122.71 44,261.02 48,685.57
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นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน จึงเกิดการแข่งขนัสูงขึ�น ทาํให้คนไทยมีทางเลือกในการใช้บริการ

ชาํระเงินมากขึ�นดว้ย ส่งผลใหอ้งคก์รตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาแอพพลิเคชั�นที�ใหผู้บ้ริโภคยอมรับ 

 เนื�องจาก การแข่งขนัระหว่างผูใ้ห้บริการชาํระเงินผ่าน e-Money ค่อนขา้งรุนแรง ผูว้ิจยัจึง

สนใจปัจจยัที�มีผลต่อการตั�งใจใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

เพื�อการพฒันาแอพพลิเคชั�นใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และเพื�อเพิ�มโอกาสให้ผูบ้ริโภคในการใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�น e-Money ในการทาํธุรกรรมต่างๆ และใหผู้บ้ริโภคมีการบอก

ต่อกนัเพื�อเพิ�มอตัราการใชบ้ริการแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

 

ผูว้จิยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดดงัต่อไปนี�  

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�น

เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที� มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลนที์�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระ

เงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538) 

(ชูชยั สมิทธิไกร, 2561) 

(วิเชียร วงศณิ์ชชากุล, 2550) 

(Davis, F. D.,1989) 

(ณชัญธ์นนั พรมมา, 2556) 

1.3 กรอบแนวคดิการวิจยั 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   4. อาชีพ 
2. อาย ุ   5. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
3. ระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
6. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

 
การตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงิน
ผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์  

(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยพฤตกิรรมการใช้บริการ 

1. ประเภทการซื�อสินคา้และบริการ 
2. สถานที�ใชแ้อพพลิเคชั�น 
3. พฤติกรรมดา้นความถี� 
4. ช่วงเวลาใชบ้ริการ 
5. จาํนวนเงินที�ใชบ้ริการ 

การยอมรับเทคโนโลยี 

1. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน 

2. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน 

3. ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน 

4. ดา้นทศันคติ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

ภาพที� 1.5 กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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1.4 สมมตฐิานของงานวิจัย 

สมมติฐานที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลนที์�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที� 4 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงิน

ผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

 

1.5 ขอบเขตของการวจิัย 

1. ศึกษากลุ่มประชากรที�ใช้สมาร์ทโฟน ซึ� งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่ทราบจํานวน

ประชากรที�แน่นอน การหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ W.G.cochran โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และสรุป  

2. การวิจยันี� ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจดัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีแบบสอบถาม

ออนไลน์ตามสะดวกใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง เดือนกมุภาพนัธ ์2562  

 

1.6 ตวัแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variable)  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  

1.2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

1.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์

1.4 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

การตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร 
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1.7 นิยามศัพท์ 

ผู ้วิจัยได้นําตัวแปรมากําหนดคํานิยามศัพท์เพื�อนําไปสร้างเครื� องมือวิจัยให้ได้คําตอบตาม

วตัถุประสงคที์�ตอ้งการ ดงัต่อไปนี�  

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  คือ เป็นส่วนหนึ�งของระบบการชําระเงินที�เป็นการเติมเงินดว้ยการ

นาํเงินใส่บตัรดว้ยวิธีการนาํเงินสดเติมที�เคาวเ์ตอร์หรือการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากหรือการตัด

บญัชีบตัรเครดิต เป็นรูปแบบของกระเป๋าเงินออนไลน์ที�ไร้เงินสดในมือ สามารถชาํระสินคา้และ

บริการ ในลกัษณะการชาํระผา่นแอพพลิเคชั�น และบาร์โคด้ คิวอาร์โคด้  

แอพพลิเคชั�น หมายถึง ระบบการใชง้านผ่านสมาร์ทโฟน ดว้ยการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบ

ออนไลน์ที�มีฟังคช์ั�นการใชง้านที�หลากหลาย 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ของผูใ้ชบ้ริการ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ หมายถึง ลกัษณะของการแสดงออกถึงความตอ้งการในการใชบ้ริการ 

การตลาดออนไลน์ หมายถึง การซื�อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถแลกเปลี�ยนสินค้าและ

บริการ ดว้ยการชาํระเงิน ซึ�งการตลาดจะมีสื�อที�น่าสนใจและมีกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะสําหรับ

การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การรับรู้ความสามารถของเทคโนโลยีที�อาํนวยความสะดวกและมี

ประโยชนต่์อการใชง้าน นาํมาซึ�งทศันคติที�ดีและการไวว้างใจในการใชง้าน 

การตั�งใจ หมายถึง การจดจ่อกบัสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ดว้ยการหาขอ้มูลหรือการรับรู้ เข้าใจ เพื�อประเมิน

คุณลกัษณะ นาํมาซึ�งความตอ้งการที�จะกระทาํสิ�งนั�น 

 

1.8 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

2. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

5. เพื�อนาํขอ้มูลการวิจยัมาพฒันารูปแบบแอพพลิเคชั�นใหดี้ยิ�งขึ�นในอนาคต 
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บทที� � 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

การทาํวิจยัเรื� อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 แนวคิดเกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์

2.5 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

2.6 แนวคิดที�เกี�ยวกบัการตั�งใจ 

2.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับแผนกลยุทธ์การชาํระเงิน เพื�อมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ หรือ 

Ecosystem ให้กบั Digital Payment โดยไดก้าํหนดแผนกลยุทธ์ระบบการชาํระเงิน ฉบบัที� 4 (พ.ศ.2562 

– 2564) ในงานเสวนา “กา้วต่อไปของ Digital Payment” โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาโครงสร้าง

พื�นฐานการชาํระเงินและบริการชาํระเงินให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั ราคาถูก และตรงความตอ้งการ

ของผูใ้ช้ทั�งประชาชน ธุรกิจ e-Commerce และ Social Commerce ที�เติบโตอย่างต่อเนื�อง รวมถึงธุรกิจ 

SME และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการใช้บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั�ว

ประเทศผา่นกรอบการพฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานการชําระเงินให้ได้มาตรฐานพร้อมเชื�องโยง (Interoperable 

infrastructure) โดยเพิ�มขีดความสามารถและความมั�นคงปลอดภยัของระบบการชาํระเงินสําคญัให้ได้

มาตรฐานสากล ยกระดับการใช้ ISO20022 เพื�อรองรับการส่งข้อมูลทางธุรกิจและการเชื�อมโยงกับ

ต่างประเทศ 
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2. การส่งเสริมนวตักรรมและบริการชําระเงิน (Innovation) โดยพัฒนาบริการที�ตอบโจทย์

กลุ่มเป้าหมายทั�งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

3. การส่งเสริมการเขา้ถึงและใช้บริการชาํระเงิน (Inclusion) โดยขยายการใช้ Digital Payment 

และความรู้ความเขา้ใจในทุกภาคส่วน 

4. การกาํกบัดูแลและบริหารความเสี�ยง (Immunity) สร้างภูมิคุม้กนัพร้อมรับมือภยัไซเบอร์และ

คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการอยา่งเหมาะสม 

5. การพฒันาขอ้มูลชาํระเงิน (Information) โดยเชื�อมโยงขอ้มูลการชาํระเงินอย่างบูรณาการและ

พฒันาการวเิคราะห์เชิงลึก 

การขบัเคลื�อนแผนกลยทุธ์ฯ ฉบบันี�  มีระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งปี 2562 – 2564 โดย ธนาคาร

แห่งประเทศไทยจะร่วมกบัสถาบนัการเงิน ผูใ้หบ้ริการชาํระเงิน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที�

เกี�ยวขอ้ง เพื�อผลกัดนัมาตรการต่างๆ ใหบ้รรลุผล ซึ� งจะช่วยยกระดบัโครงสร้างพื�นฐานการชาํระเงินให้

มีความมั�นคง ปลอดภยั รองรับการพฒันานวตักรรม เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ และสร้าง

โอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการเงินของประชาชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)  

 

 

ภาพที� 2.1 แผนกลยทุธ์การชาํระเงิน 
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เงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ ที�มูลค่าเงินจะถูกบนัทึกในชิพคอมพิวเตอร์ที�อยู่ภายในบตัรพลาสติก หรือ

สื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

ได้มีการชําระเงินล่วงหน้าแก่ผูใ้ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถนําไปใช้ชําระค่าสินค้า 

ค่าบริการหรือค่าอื�นใดแทนการชาํระดว้ยเงินสดตามร้านคา้หรือเว็บไซค์ที�รับชาํระเงินด้วย e-Money 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 

 

เงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที�เป็นที�รู้จกัในชื�อ Electronic Money หรือ e-Money) หมายถึง มูลค่า

เงินที�บนัทึกในสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบตัรพลาสติก เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ หรือ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ� งผูใ้ช้บริการได้ชําระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผูใ้ห้บริการ e-Money และ

สามารถใชช้าํระค่าสินคา้บริการไดต้ามร้านคา้ที�รับชาํระ ทาํใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งพกเงินสด

ให้ยุ่งยาก และไม่เสียเวลารอเงินทอนอีกดว้ย ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ� ง

ขึ�นอยูก่บัผูใ้หบ้ริการแต่ละราย เช่น เติมเงินกบัร้านคา้ที�มีสัญลกัษณ์เติมเงิน ทาํรายการผา่นตู ้ATM หรือ

ผา่นเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการ หรือผา่นระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ หรือบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิต

ของผูใ้ช้บริการที�ได้ผูกบญัชีไว ้และผูใ้ห้บริการ e-Money จะบนัทึกมูลค่าของเงินที�เติมลงในบตัร 

เครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบการเติมเงินได้

จากใบเสร็จรับเงิน SMS บนโทรศพัทมื์อถือ หรือ e-mail แลว้แต่กรณี ในปัจจุบนันี� มีเงินอิเล็กทรอนิกส์

หลายรูปแบบ เช่น บตัรโดยสารรถไฟฟ้า บตัรซื�ออาหารในศูนยอ์าหาร บตัรเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ บตัร

เติมเงินซื�อชั�วโมงอินเทอร์เน็ต บตัรชมภาพยนตร์ กระเป๋าเงินบนโทรศพัท์มือถือ บญัชีเงินสดบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับการชอ้บปิ� งออนไลน์ (ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ศคง), 2562) 

 

ระบบการชาํระเงินดว้ยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จึงเป็นนวตักรรมการชาํระเงิน

ด้วยวิธีการลดการถือเงินสดในการชําระเงิน ประกอบกับธุรกิจต่างๆได้ตอบรับการชําระเงินด้วย             

e-Money ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการการชาํระเงินทั�งที�เป็นสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงิน จาํนวน 

30 ราย ที�ไดขึ้�นทะเบียนกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งมี 3 ประเภทบญัชี คือ บญัชี ก จาํนวน 1 ราย, 

บญัชี ข จาํนวน 7 รายและบญัชี ค จาํนวน 22 ราย ตามขอ้มูลดงันี�  
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ตารางที� 2.1 ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการการชาํระเงิน e-Money  

 ชื�อบริษัท ประเภทบัญชี ชื�อทางการค้า ตราสัญลกัษณ์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค บตัรเงินสดเชลล ์
 

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค KTB e-Money Card 

KTB e-Money Gilf Card 

Welfare Care 
 

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค Krungsri Gift Card  

4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค K + WALLET 

K-Cash Card 

PTT TOP-UP CARD 

PTT Privilege Card 

Bangchak Cash Card 

 

5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค ESSO Prepaid Card 

PTT Top up Card 

PTT Prepaid Plus Card 

 Bangchak Prepaid Card 

 

6 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) บญัชี ค   

7 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ค SCB Virtual Prepaid Card 

SCB CASH 

SCB EASY APPLICATION 

SCB UP2ME 
 

8 บริษทั ทรู มนันี� จาํกดั บญัชี ค True Money wallet 

 

9 บริษทั ทีทูพี จาํกดั บญัชี ค DeepPocket 

Samsung Galaxy Gift Card 

 

10 บริษทั ทูซีทูพี พลสั  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บญัชี ค   
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ตารางที� 2.1 (ต่อ) 

 ชื�อบริษัท ประเภทบัญชี ชื�อทางการค้า ตราสัญลกัษณ์ 

11 บริษทัไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั บญัชี ค Thai Smart Card Co., Ltd. 

Smart Purse 

Smart Plus 

all smart pay 

 

12 บริษทั บลูเพย ์จาํกดั บญัชี ค Blue Pay Wallet 

 

13 บริษทับางกอก สมาร์ทการ์ด 

ซิสเทม จาํกดั 

บญัชี ค แรบบิท 

 

14 บริษทั เพยส์บาย จาํกดั บญัชี ค Paysbuy 
 

15 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) 

บญัชี ค Be Wallet 

บุญเติม 
 

16 บริษทัแรบบิท-ไลน์ เพย ์จาํกดั บญัชี ค Rabbit LINE Pay 
 

17 บริษทั เอม็โอแอล เพยเ์มนท ์

จาํกดั 

บญัชี ค ZGoldMOLPoints 

โซนี� เพลยส์เตชั�น พลสั 

โซนี� เพลยส์เตชั�น พรีเพดการ์ด 
 

18 บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด 

จาํกดั 

บญัชี ค บริษทั แอดวานซ์ เมจิคการ์ด 

จาํกดั 
 

19 บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั บญัชี ค บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั 

 
20 บริษทั แอร์เพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บญัชี ค Airpay 

 

21 บริษทัไอพี เพยเ์มนท ์โซลูชั�น 

จาํกดั 

บญัชี ค PayforU 
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ตารางที� 2.1 (ต่อ) 

 ชื�อบริษัท ประเภทบัญชี ชื�อทางการค้า ตราสัญลกัษณ์ 

22 บริษทั เฮลโลเพย ์จาํกดั บญัชี ค LAZADA WALLET Powerd by 

helloPay 
 

23 บริษทัเชฟรอน (ไทย) จาํกดั บญัชี ข Star CASH 

 

24 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

บญัชี ข BEM  M 

 

25 บริษทั บี ทู (ไทยแลนด)์ จาํกดั บญัชี ข ไอแอมบีทู 

 

26 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

จาํกดั (มหาชน) 

บญัชี ข MCASH 

 

27 บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

บญัชี ข Bts Sky Smartpass 

 

28 บริษทั โรบินสนั จาํกดั 

(มหาชน) 

บญัชี ข หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

 

29 บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 

จาํกดั 

บญัชี ข Central Gift Card 

 

30 บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชั�น 

จาํกดั 

บญัชี ก Café Amazon Smart Pay 
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ธนาคารกสิกรไทย (2560)ไดใ้ห้ขอ้มูลเกี�ยวกบัระบบชาํระเงินดิทลั ตวัช่วย SME ทาํเงิน ว่าผู ้

ให้บริการรายใหญ่ของประเทศจีน คือ WeChatPay และ Alipay ซึ� งครองส่วนแบ่งทางการตลาดรวม 

94% อีกทั� งยงัมีจํานวนบัญชีผู ้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านบัญชี และมียอดการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า 2.9 ล้านล้านดอลล่าฯ ขอ้มูลปี 2559  ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการในประเทศไทย

ร่วมกบั WeChatPay และ Alipay  เพื�อให้บริการรับชาํระเงิน เพื�อประโยชน์ทางการคา้ขา้มประเทศได้

คล่องตวัขึ�น  

ตารางที�  2.2 รายชื�อผูใ้หบ้ริการที�รับชาํระเงินผา่น WeChatPay และ Alipay (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2561) 

รายชื�อผู้ให้บริการ AliPay WeChatPay 

1 บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)    

2 บริษทั เพยส์บาย จาํกดั    

3 บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาํกดั  

4 บริษทั ทรู มนันี� จาํกดั    

5 บริษทั พระยาเปย ์จาํกดั    

6 บริษทั จีเอชแอล อีเปยเ์มน้ส์ จาํกดั    

7 บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

8 บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จาํกดั (มหาชน)  

9 บริษทั ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)   

10 บริษทั เน็กซ์โพสท ์จาํกดั   

11 บริษทั เอม็โอแอล เพยเ์มนท ์จาํกดั    

12 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

13 บริษทั ทรูซีทูพี (ประเทศไทย) จาํกดั  

14 บริษทั บลูเพย ์จาํกดั    

15 บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั   

16 บริษทั ไดนามิค เปยเ์มน้ท ์จาํกดั   

17 บริษทั ทรี เพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   

18 บริษทั โอมิเซะ จาํกดั    

19 บริษทั ไอพี เพยเ์มนท ์โซลูชั�น จาํกดั   

20 บริษทั เคเซอร์ เพยเ์มนท ์จาํกดั  

21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)   
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2.2 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) ลกัษณะของประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ที�นกัการตลาดนิยม

ใช้เพื�อแบ่งส่วนการตลาด ซึ� งลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ที�สําคญัประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้ซึ� งการวดัประชากรดว้ยสถิติ ตวัแปรที�สาํคญัดงันี�  

เพศ (Sex) คือ ความแตกต่างทางเพศ มีลกัษณะของพฤติกรรมที�ต่างกนั จากแนวโน้มการรับรู้ ความคิด 

ค่านิยมและทศันคติที�ต่างกนั เพราะวฒันธรรมและสังคมกาํหนดบทบาท กิจกรรมที�ต่างกนั 

อายุ (Age) คือ ความแตกต่างของอายุที� ต่างกันในเรื� องของความคิดและพฤติกรรม คนอายุน้อยมี

ความคิดเสรีนิยมและมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนอายุมากกวา่ที�มีความอนุรักษนิ์ยมที�จะระมดัระวงัดว้ย

ประสบการณ์ชีวติที�ต่างกนั 

การศึกษา (Education) คือ ผูที้�มีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบมากกว่าผูมี้การศึกษาน้อยกว่า ด้วยความคิด 

ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม เพราะการรับขอ้มูลข่าวสารที�กวา้งขวางที�มีเหตุผล 

อาชีพและรายได ้(Occupation and Income) เป็นสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ที�มีปฏิกิริยาของผูรั้บ

สารต่อผูส่้งสาร ดว้ยวฒันธรรม ประสบการณ์และทศันติ ค่านิยมเป้าหมายที�ต่างกนั 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

วุฒิ สุขเจริญ (2555, อา้งถึง Kardes, Cronley, and Cline, 2011) ให้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึงกิจกรรมของผูบ้ริโภคทั�งหมดเกี�ยวกบัการซื�อ การใช ้การทิ�งสินคา้และบริการ รวมถึง

อารมณ์ จิตใจและการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที�มีต่อสินคา้และบริการ ที�เกิดขึ�นก่อนใช้ ขณะใช้ และ

ภายหลงักิจกรรมนั�น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นการนาํกิจกรรมต่างๆ มาแตกเป็นกิจกรรมยอ่ย 

เช่น การค้นคว้าข้อมูล การเปรียบเทียบคุณค่า ราคา ความพึงพอใจในการใช้สินค้า จากนั� นจึง

ทาํการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ซึ� งจะสามารถทราบถึงพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้การวางแผนการตลาดและการกาํหนดกลยุทธ์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล 
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ชูชัย สมิทธิไกร (2561) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาํของ

บุคคลที�เกี�ยวกบัการตดัสินใจเลือก การซื�อ การใช ้และการกาํจดัส่วนที�เหลือ ของสินคา้และบริการต่าๆ 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของตน (อา้งถึง Solomon, 2009) ซึ� งพฤติกรรมสามารถอธิบายไดด้งันี�  

การตดัสินใจเลือก หมายถึง กระบวนการทางจิตใจที�แสดงออกทางพฤติกรรมในการตดัสินใจ

ซื�อสินคา้และบริการ โดยรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ตั�งแตก การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซื�อ 

การซื�อ หมายถึง การไดม้าซึ� งสินคา้และบริการ ตั�งแต่การเลือกแหล่งที�จะซื�อ และวิธีการชาํระ

เงินค่าสินคา้และบริการ 

การใช ้หมายถึง การที�ผูบ้ริโภคไดป้ระโยชน์ตามที�ตอ้งการ หรือเป็นการรับบริการต่างๆ 

การกาํจดัส่วนที�เหลือ หมายถึง การทิ�ง หรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือนาํไปผลิตใหม่ 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลจาํแนกได ้2 ประเภทคือ  

1.พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทาํที�บุคคลสามารถสังเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้ 

2.พฤติกรรมภายใน คือ การกระทาํที�เกิดภายในสามารถสังเกตเห็นได ้เช่น ความรู้สึก ทศันคติ การรับรู้ 

ความคิด แต่สามารถวดัพฤติกรรมนี�ไดโ้ดยเครื�องมือทางจิตวทิยา เช่น แบบทดสอบ แบบวดัทั�ง 2 

พฤติกรรมต่างมีความสัมพนัธ์กนั พฤติภายนอกมกัเป็นสิ�งสะทอ้นพฤติกรรมภายในของบุคคล แต่อาจ

แปลความหมายผดิพลาดไดห้รือไม่ตรงความจริงผูส้ังเกตไม่รู้จริงเพียงแต่สันนิษฐานจากพฤติกรรม

ภายนอก จึงควรสังเกตพฤติกรรมภายนอกหลายแบบควบคู่กนัไป 

 แบบจาํลองแบบบูรณาการ เป็นการประมวลจากแนวคิดต่างๆ ทางดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ซึ� งกระบวนการบริโภคมี 4 ขั�นตอน คือ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 กิจกรรมของผู้บริโภค 

o ซื �อ 

o ใช้/บริโภค 

o ทิ �ง 

การตอบสนองของผู้บริโภค 
 

o อารมณ์ 

o จิตใจ 

o พฤติกรรม 

ภาพที� 2.2 แสดงขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามแนวคิดของ Kardes, Cronley และ Cline ที�

ครอบคลุมดา้นกิจกรรมและการตอบสนองของผูบ้ริโภค(ปรับปรุงจาก Kades, Cronley และ Cline, 2011,p.8) 



18 
 

1. การตดัสินใจซื�อ โดยเป็นขั�นตอนแรกที�ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการ จากนั�นจึง

สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัสินคา้และบริการ หลงัจากนั�นผูบ้ริโภคจะกาํหนดเกณฑ์ที�ใช้เพื�อประเมิน

ทางเลือก และประเมินทางเลือกต่างๆ และตดัสินใจเลือก 

2. การซื�อ คือ ขั�นตอนที�ดาํเนินการซื�อสินคา้หรือบริการ ซึ� งประกอบด้วยการเลือกแหล่งที�ซื�อ และ

วธีิการจ่ายเงิน 

3. การใช้ คือ ขั�นตอนที�นําสินค้าและบริการมาใช้เพื�อประโยชน์ตามต้องการ หรือรับบริการจาก

องคก์ารธุรกิจ และมีการกาํจดัส่วนที�เหลือในรูปแบบต่างๆ 

4. การประเมินหลงัการบริโภค คือ ขั�นตอนสุดทา้ยของกระบวนการบริโภค โดยพิจารณาตดัสินถึง

คุณภาพที�ไดจ้ากสินคา้และบริการนั�น มีความสอดคล้องกบัที�คาดหวงัหรือไม่ ซึ� งผลการประเมินให้

ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ และพบพฤติกรรมการประเมินอื�นๆ เช่น การซื�อซํ� า การเลิกซื�อ และ

การร้องเรียน 

ซึ� งกระบวนการบริโภคทั�ง 4 ขั�นตอนไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (ปัจจยัภายใน) หมายถึง ปัจจยัที�เกี�ยวกบัคุณลกัษณะภายในของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ 

การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ ความตอ้งการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมและวถีิชีวติ  

2. ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม (ปัจจยัภายนอก) หมายถึง ปัจจยัแวดล้อมบุคคล ได้แก่ ครอบครัว 

กลุ่มอา้งอิง ชนชั�นทางสังคม และวฒันธรรม 

3. ปัจจยัดา้นธุรกิจ (ปัจจยัภายนอก) หมายถึง ปัจจยัที�เกี�ยวกบัการดาํเนินองคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่ ส่วนผสม

ทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์องคก์าร และการบริหารความสัมพนัธ์  
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ภาพที� 2.3 กระบวนการของการซื�อการบริการ 

 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Analysis) 

Kotler (1997) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้านหาหรือวิจยัที�เกี�ยวกับ

พฤติกรรม การซื�อและบริโภค เพื�อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการซื�อการใชข้องผูบ้ริโภค คาํถามที�จะ

ช่วยให้สามารถจดักลยุทธ์การตลาดได้และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่าง

เหมาะสม มีดงันี�  ใครอยูใ่นตลาด ผูบ้ริโภคซื�ออะไร ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื�อ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ผูบ้ริโภคซื�ออยา่งไร ผูบ้ริโภคซื�อเมื�อใด และผูบ้ริโภคซื�อที�ไหน 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

อาจารยพ์ิมลพรรณ อุดมพนัธ์ (2560) พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commence) เป็นการ

ทาํธุรกรรมทางการคา้ของบุคคลและองคก์รธุรกิจ ผา่นเวบ็ไซด์ และแอพพลิเคชั�นบนอุปกรณ์เคลื�อนที�

โดยใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อา้งถึง Laudon, and Traver 2016, 50) และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือการ

ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตเพื�อซื�อขาย ส่งมอบสินคา้หรือบริการ (อา้งถึง Turban 

et al 2017, 405) 

ตระหนกัถึงความตอ้งการ

ประเมินทางเลือก

คน้หาขอ้มูล

ตดัสินใจขอรับการบริการ

ไดรั้บการบริการ

การประเมินหลงัการบริการ

การตั�งใจในอนาคต

กระบวนการก่อนซื�อ

กระบวนการรับการบริการ

กระบวนการหลงัการซื�อ
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ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) เป็นธุรกรรมการซื�อขายสินคา้และบริการ ความ

ร่วมมือทางธุรกิจ การบริการผูบ้ริโภค การทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร หรือระหวา่งคู่

คา้ทางธุรกิจ ซึ� งมีคาํจาํกดัความที�กวา้งกวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที�ไม่ใช่แค่การซื�อขายสินคา้และบริการ 

(Turban et al 2017, 6) 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการคา้ขายระหว่างบุคคลทั�วไป องค์กรธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 

หรือระหว่างองค์กร โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื�อกลาง ส่วนใหญ่นาํเสนอในรูปแบบเว็ปไซด์

หรือแอพพลิเคชั�น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ในการทาํธุรกรรมซื�อ

ขาย การชาํระเงิน รับส่งสินคา้ หรือกิจการอื�นที�นาํไปสู่การทาํธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

ความแตกต่างระหว่างพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายได้ว่าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ� งของ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มุ่งเนน้ส่วนกิจกรรมการซื�อขายระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย 

ในขณะที�ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั�งทุกกิจกรรมของกระบวนการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์” 

แนวคิดเกี�ยวกับการตลาดออนไลน์ หรือกลยุทธ์การตลาด สําหรับธุรกิจการค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตออนไลน์  

วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (����) ได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตัว การ

ใหบ้ริการส่วนบุคคล  โดยเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญักบัตลาดออนไลน ์

สุนิสา ตรงจิตร์ (2559)  ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ของ e-Commerce มี

รายละเอียดที�แตกต่างจาการทาํการตลาดแบบ Offline Marketing ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) แบ่งได ้2 ประเภท คือ สินคา้ดิจิตอล และสินคา้ที�ไม่ใช่ดิจิตอล  

2. ดา้นราคา (Price) คือ ราคาสินคา้หรือบริการที�มีราคาถูกหรือแพง ขึ�นอยูก่บัสินคา้ที�รวมค่าขนส่งแลว้ 

ถา้มีราคาที�มากขึ�นอาจทาํให้ไดรั้บความสนใจนอ้ยลง หรือควรตั�งราคาที�ต ํ�าเพื�อให้ผูบ้ริโภคเปลี�ยนใจ 

หรือหากไม่สามารถปรับราคาได ้เนน้ที�การสะดวกในการสั�งซื�อ แต่ตอ้งแจง้รายละเอียดราคาสินคา้

และค่าขนส่งดว้ย 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นการนาํเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ออนไลน์ เพื�อ

สามารถเลือกชมสินคา้และบริการต่างๆ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่งเสริมการขาย เพื�อสร้างการดึงดูดความสนใจให้

ติดตามอยา่งต่อเนื�อง การใหส่้วนลด ใหสิ้ทธิแก่สมาชิก 
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5. ด้านรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) คือ จรรยาบรรณที�ต้องรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตวั เป็น

นโยบายการปฏิบติัเพื�อรักษาความเป็นส่วนตวัที�ใหไ้ดว้ และสามารถเขา้ถึงและแกไ้ขไดเ้พียงผูเ้ดียว 

6. ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ที�ดีต่อผูบ้ริโภค ในการ

ปฏิบติัสิ�งที�ดี 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

ทฤษฎีแบบจาํลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรือ TAM) 

 Davis (1998) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจที�ใช้เทคโนโลยี 

นวตักรรมใหม่ ซึ� งเป็นปัจจยัที�ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้ โดยได้ดดัแปลงจาก

ทฤษฎีการกระทาํด้วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) ของ Ajzen และ Fishein 

(1980) ที�ทาํความเขา้ใจและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษยอ์ย่างมีเหตุผล โดยแบบจาํลองการยอมรับ

เทคโนโลยี หรือ TAM เป็นแนวคิดที�ไดรั้บการยอมรับและใชอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นตวัชี�ความสําเร็จของ

การใช้เทคโนโลยีโดยนาํตวัแปรต่างๆ จากแบบจาํลองด้านการยอมรับเทคโนโลยมาประยุกต์ใช้กบั

งานวิจยั ได้แก่ การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์ที�เกิดจากการใช้งาน การรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการ

นาํมาใชง้าน ความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน และทศันคติ ซึ� ง Davis (1989) กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ 

การรับรู้ความง่ายของการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นพฤติกรรมการตั�งใจทาํใหเ้กิดการใชง้าน 
 

 
ภาพที� 2.4 ทฤษฎีแบบจาํลองดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) 

 

1. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน (perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้เทคโนโลยี

ที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์ โดยเทคโนโลยมีีคุณค่าที�ทาํใหมี้คุณภาพที�ดียิ�งขึ�นในการปฏิบติังานนั�น  

Perceived
Usefulness

Perceived
Ease of Use

Attitude
Intention 

to Use
Actual 
to Use
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2. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน (perceived ease of use) หมายถึง วิธีการใช้งานที�ไม่

ซบัซอ้น และไม่ตอ้งอาศยัความมานะพยายาม ดงันั�นจึงเป็นสิ�งที�เขา้ใจไดร้วดเร็ว ซึ� งจะสามารถเรียนรู้

ขั�นตอนวธีิการใชง้านดา้นเทคโนโลยทีี�ง่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ี

3. ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน หมายถึง ระดบัความน่าเชื�อถือ ความมั�นใจ ที�ทาํให้รู้สึกมีความเสี�ยงที�

เกิดขึ�นนอ้ย เพื�อกระตุน้พฤติกรรมการยอมรับการใชง้าน 

4. ดา้นทศันคติ (attitude) หมายถึง ความเชื�อ ทศันติที�มีต่อเทคโนโลย ีการรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในระบบ

การใชง้านนั�น  

 

2.6 แนวคิดเกี�ยวกบัการตั�งใจ 

ณัชญธ์นนั พรมมา (2556) ความตั�งใจ คือ ความเต็มใจของบุคคลที�เกิดขึ�นจากการกระทาํ โดย

ใช้ทฤษฎีแนวคิดตามแผน (Theory of Planned Behavior) (อา้งถึง Ajzen, 1991) ที�สามารถอธิบายสิ�งที�

เกิดขึ�นก่อนทศันคติและคลอ้ยตามและการรับรู้ โดยทั�งสามอยา่งนี�  สามารถอธิบายความตั�งใจทางตรง

และทางออ้มไดใ้นหลายกรณี 

ความตั�งใจหมายถึง การที�ผูใ้ชง้านตั�งใจที�จะใชง้าน และมีความเป็นไดที้�ผูใ้ชย้อมรับการใชง้าน

ในอนาคต  

ความตั�งใจ หมายถึง ความพร้อมหรือความเป็นไปไดที้�จะแสดงพฤติกรรมการใช้งาน ความ

ตั�งใจเป็นความพยายาม แน่วแน่  เป็นตวับ่งชี� ในการพยายามจะกระทาํพฤติกรรมนั�น ซึ� งเป็นปัจจยัจูงใจ

ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม (Thakur, R.,2013) 

  

2.7 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ (2559) ได้ทาํการศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผา่นโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี�ยวชาญในอุตสาหกรรม e-Money ประเทศไทย  และศึกษาเชิงปริมาณ สํารวจผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติในการใช้งาน e-Money ส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริงและความ

ตั�งใจใชง้านในอนาคต ส่วนปัจจยัดา้นความน่าดึงดูดของทางเลือกอื�น การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประโยชน์ของทางเลือกอื�น การรับรู้ต้นทุนในการเปลี�ยนแปลง 

ภาพลกัษณ์ทางสังคม ผลกระทบภายนอกเครือข่ายทางออ้ม ผลกระทบภายนอกจากเครือข่ายทางตรง 
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ความปลอดภัยและความไว้วางใจ ได้ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้งาน e-Money บน

โทรศพัทมื์อถือ 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ปัจจยัที�มีผลต่อการซื�อสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชั�นออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อมี

จาํนวน 4 ปัจจยั ปัจจยัที�มากที�สุดคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการยอมรับ

เทคโนโลยี ปัจจยัที�รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเชื�อถือ รองลงมาคือปัจจยัดา้น

ราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ส่วนปัจจยัที�

น้อยที� สุดคือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื� อสารกับผู ้บริโภค และความมีชื�อเสียงของ

แอพพลิเคชั�น ส่วนดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่าอาชีพที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซื�อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั�นออนไลน์ที�แตกต่างกนั โดยกลุ่มนักศึกษามีค่าเฉลี�ยนการตดัสินใจซื�อ

มากกวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

 ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ไดท้าํการศึกษาเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนที�

แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ที�แตกต่างกนั โดยกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ย

ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ปัจจยัที�ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์และ

ความง่ายในการใชง้าน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามลาํดบั 

 โชติมา ชูกุล (2559) ไดท้าํการศึกษาเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั�น

เรียกรถยนต์โดยสารของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการ

บริการและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั�น เป็น 2 ปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

แอพพลิเคชั�นเรียกรถยนต ์และผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั�นไม่แตกต่างกนั โดยมีเพียง

ปัจจยัดา้นอายุที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั�น คือกลุ่มคนที�อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จะมี

ค่าเฉลี�ยนระดบัการใชบ้ริการแอพพลิเคชั�นมากกวา่กลุ่มที�มีอาย ุ30 ปีขึ�นไป 

ฤทยัภทัร ทาํว่อง (2557) ได้ทาํการศึกษาเรื� องการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นบนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตลาํปาง 1 ผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ธนาคาร

ออมสินมีกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัที�มาก โดยพบวา่ขั�นตอนการประเมิน
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หลงัการซื�อเป็นขั�นตอนที�มีระดบัการตดัสินใจมากที�สุด รองลงมาคือ ขั�นตอนการตดัสินใจใช้บริการ

และขั�นตอนการประเมินทางเลือก ตามลาํดบั และดา้นการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการตามลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ แตกต่างกนัตามอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพ  

 ธัญยากร ขวญัใจสกุล (����) ไดท้าํการศึกษาเรื� องปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความตั�งใจใช้บริการ

ชาํระเงินผา่นระบบโมบายแบงคกิ์�งและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัที�ส่งผลต่อความ

ตั�งใจใชบ้ริการชาํระเงินผา่นระบบโมบายเพยเ์มน้ตเ์รียงลาํดบัมากไปหานอ้ยดงันี�  การรับรู้ถึงประโยชน์

จากการใชง้านโมบายเพยเ์มน้ต ์รองลงมาคือความเชื�อมั�นไวใ้จในผูใ้ห้บริการโมบายเพยเ์มน้ต ์ถดัมาคือ

การรรับรู้ความง่ายในการใชง้านโมบายเพยเ์มน้ต์ การรับรู้ความง่ายในการใชง้านโมบายแบงก์กิ�งและ

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานโมบายแบงก์กิ�ง ถดัมาคือ และผลการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

ความตั�งใจในการใช้บริกาของแต่ละผูใ้ห้บริการต่างไม่ส่งผลเชิงลต่อความตั�งใจในการใช้บริการ

ระหวา่งระบบผูใ้หบ้ริการ  

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้

ผา่นทางสังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดที้�แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ส่วน

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์

พรชนก พลาบูลย ์(2558) ได้ทาํการศึกษาเรื�องการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้

เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�ส่งผลความตั�งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย โดยศึกษาผูที้�อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

370 คน ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือน 

15,000-25,000 บาท ซึ� งส่วนใหญ่รู้จกับริการพร้อมเพยจ์าก TV  โดยพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้

งาน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการใช้

งานส่งผลต่อการตั�งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพยข์อง

รัฐบาลไทย ร้อยละ 69 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้ทาํการศึกษาเรื� องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อ

สินคา้ผา่นสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) (คน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ) 

ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท โดยส่วนใหญ่เลือกซื�อเสื� อผา้ 
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เครื�องแต่งกายผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั� ง ครั� งละ 500-1,000 บาท ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้น

ความไวว้างใจและปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัสําคญัมาก ผลจาก

สมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัด้านความไวว้างใจและปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 

 สิริสุดา รอดทอง (2556) การตั�งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั�น ผลการวิจยัพบว่า

ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์อยู่ที�ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายและการรับรู้

ความสะดวกในการพกพาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซึ� งปัจจยัการรับรู้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคือมี

ค่าระหวา่ง 0.149-0.513 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.001 ซึ� งปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ปัจจยั

ดา้นการรับรู้ความง่ายและปัจจยัดา้นการรับรู้ความสะดวกพกพามีผลต่อความตั�งใจในการดาวน์โหลด

โมมายแอพพลิเคชั�น โดยมีค่าสัมประสิทธิ� อิทธิพลที�ระดบั 0.368 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่าง

กนัมีผลต่อความตั�งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั�นไม่แตกต่างกนั 

สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ได้ทําการศึกษาเรื� องปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื� อสินค้า

ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ผลการวิจยัพบวา่มี 8 ปัจจยัที�

มีอิทิธพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ออนไลน์ช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยคือ ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซด์และการนาํเสนอสินคา้, ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อในตราสินคา้, ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และ

ราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และการใหข้อ้มูลข่าวสาร โปรโมชั�น, ปัจจยัดา้นการรักษาความ

เป็นส่วนตวั และการให้บริการส่วนบุคคล, ปัจจยัการรับรู้ถึงแบรนด ์และปัจจยัดา้นสิทธิประโยชน์ของ

สินคา้และการต่อรองราคา ตามลาํดบั 
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บทที� 3 

วธิกีารดาํเนนิวจิัย 

 

การดาํเนินการวิจยันี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

 

วธีิดําเนินการวจิัยตามขั�นตอนดงันี� 

3.1 การออกแบบงานวิจยั 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั 

3.4 สมมติฐานการวิจยั 

3.5 เครื�องมือที�ใชใ้นงานวิจยั 

3.6 วิธีสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.7 ขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.8 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 การออกแบบงานวจิัย 

งานวิจัยนี� ศึกษาปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้วิธีเชิงสํารวจ ผ่านการเก็บขอ้มูลด้วย

แบบสอบถาม 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.2.1 ลกัษณะของประชากร 

ประชากร ศึกษากลุ่มประชากรที�อยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นผูใ้ชส้มาร์ทโฟน  

3.2.2 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

เนื�องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน การหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

จึงใช้สูตรของ W.G.Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเชื�อมั�นร้อยละ 95 และระดบัค่าความคาด

เคลื�อนร้อยละ 5 ซึ�งสูตรในการคาํนวณที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� คือ 
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สูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร 

ใชสู้ตรของ W.G.Cochran 

 

  

 
 

เมื�อ  

n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

P คือ สัดส่วนของประชากรที�ผูว้ิจยักาํลงัสุ่ม 0.50 

Z คือ ระดบัความเชื�อมั�นที�ผูวิ้จยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที�ระดบัความเชื�อมั�น ร้อยละ95  

e คือ ค่าความคลาดเคลื�อน = 0.05 
 

แทนค่า    

 

 

 

โดยขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน โดยกาํหนดระดบัค่าความเชื�อมั�นร้อยละ �� และระดบัค่าความ

คาดเคลื�อนร้อยละ �  ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 400 ตวัอยา่ง ซึ� งถือไดว้า่ผา่นเกณฑ์

ตามที�เงื�อนไขกาํหนดคือ ไม่นอ้ยกว่า 384 ตวัอยา่ง 

 

3.3 ตัวแปรที�ใช้ในงานวจิัย 

ตวัแปรอิสระ(ตวัแปรตน้) และตวัแปรตาม ที�ใชใ้นงานวิจยันี�  คือ 

3.3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ (Sex) 

2. อาย ุ(Age) 

3. ระดบัการศึกษา (Education) 

4. อาชีพ (Occupation) 

5. รายไดต่้อเดือน (Income) 

          P(1-P)Z2 
n =  
 e2 
 

         (0.5)(1-0.5)(1.96)2 
n =  
     (0.05)2 

 

   =    384.16 
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2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมเกี�ยวกบัการใชง้าน 

1. ประเภทของการซื�อสินคา้และบริการ 
2. สถานที�ใชบ้ริการ 
3. พฤติกรรมดา้นความถี� 
4. ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการ 
5. จาํนวนเงินที�ใชบ้ริการ 

 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

6. ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

 

4.  ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

1. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน 

2. ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน 

3. ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน 

4. ดา้นทศันคติ 

 

3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

 

3.4 สมมตฐิานของงานวิจัย 

สมมติฐานที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

1.1 เพศที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

1.2 อายุที� แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 
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1.3 ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

1.4 อาชีพที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

1.5 รายได้เฉลี� ยต่อเดือนที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที� 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

2.1 ปัจจยัดา้นประเภทของการซื�อสินคา้และบริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

2.2 ปัจจยัดา้นสถานที�ในการใช้แอพพลิเคชั�นที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

2.3 ปัจจยัดา้นความถี�ในการใช้บริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงิน

ผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

2.4 ปัจจยัช่วงเวลาในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

2.5 ปัจจยัดา้นจาํนวนเงินที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที� 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลนที์�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 
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3.5 ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

3.6 ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคลมีอิทธิพลการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานที� 4 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงิน

ผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4.1 ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้านมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4.2 ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4.3 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจของผูใ้ช้งานมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

4.4 ปัจจยัด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

 

3.5 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

งานวจิยันี� ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี�  

แบบสอบถามส่วนที�  1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

แบบสอบถามส่วนที�  2 ขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ประเภทการซื�อสินคา้และ

บริการ สถานที�ใชแ้อพพลิเคชั�น พฤติกรรมดา้นความถี� ช่วงเวลาใชบ้ริการจาํนวนเงินที�ใช ้

โดยแบบสอบถามส่วนที� 1 และ 2 จะมีหลายคาํตอบใหเ้ลือกในลกัษณะปลายปิด 

แบบสอบถามส่วนที� 3 เกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์ซึ� งประกอบดว้ยดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ � ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place), ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) , การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy), 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

แบบสอบถามส่วนที� 4 ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้และเขา้ใจประโยชนจ์ากการ

ใชง้าน, การรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน, ความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน, ทศันคติ  

แบบสอบถามส่วนที� 5 ขอ้มูลเกี�ยวกับการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  
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โดยแบบสอบถามส่วนที� 3, 4 และ 5 เป็นการประเมินระดบัความเห็น มีลกัษณะคาํตอบเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  �  ระดบั ซึ� งประกอบดว้ย  

5 หมายถึง  ความเห็นดว้ยมากที�สุด    

4 หมายถึง  ความเห็นดว้ยมาก  

3 หมายถึง  ความเห็นดว้ยปานกลาง    

2 หมายถึง  ความเห็นดว้ยนอ้ย    

1 หมายถึง  ความเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด   

 

การจดัชั�นหรือเกณฑข์องเบส (Best, John W., 1977) คะแนนเฉลี�ยสาํหรับแต่ละรายการวา่อยูร่ะดบั

ใด ใชว้ิธีการดงันี�  

 

เกณฑก์ารกาํหนดระดบัค่าคะแนนเพื�อนาํมาจดักลุ่ม โดยค่าเฉลี�ยของแต่ละรายการคือ การ

นาํคะแนนทั�งหมดของแต่ละรายการมาหาค่าเฉลี�ย แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑค์ะแนนเพื�อระบุ

วา่รายการใดอยู่ในเกณฑใ์ด ซึ� งแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงันี�  

 

ค่าเฉลี�ย 1.00 – 1.80  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 

ค่าเฉลี�ย 1.81 – 2.60  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉลี�ย 2.61 – 3.40  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย 3.41 – 4.20  อยูใ่นเกณฑ ์   เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลี�ย 4.21 – 5.00  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมากที�สุด 

 

        คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด 

อนัตรภาคชั�น =  

                                  จาํนวนชั�น 
 
 

 5 - 1 
=  

        5 
 
     =     0.8 
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3.6 วธีิสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

3.7.1 ทาํการศึกษาเอกสารทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัที� เกี�ยวข้อง เพื�อเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

3.7.2 การวิเคราะห์ความตรงด้านเนื�อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยนํา

แบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเนื�อหา

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective 

congruence: IOC)  

 

ผลการวเิคราะห์ความตรงด้านเนื�อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

 ใช้วิธีวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 

เกณฑ์การวัดค่า IOC หากมีค่ าตั� งแต่ 0.05 ขึ� นไป จะแสดงว่าคําถามมีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์หรือตรงตามเนื�อหา โดยผลการวิเคราะห์ค่าที�ไดใ้นแต่ละขอ้คาํถามในแบบสอบถาม

ฉบบัสมบูรณ์ มีค่าดชันีระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 คือ 0.98 ซึ� งมีค่าเป็นบวกและเขา้ใกล ้1.00 แสดงว่า

คาํถามทั�งหมดสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ ซึ�งแสดงวา่แบบสอบถามฉบบันี� มีความตรงกบั

เนื�อหา 

 

โดยมีผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามเพื�อหาความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา 

1) ดร.รุ่งโรจน์  สงสระบุญ  อาจารย ์มหาวิทยาลยัสยาม 

2) อาจารยไ์พรัช บุญสุวรรณ  อาจารย ์มหาวิทยาลยัสยาม 

3) ผศ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั 

  

ขั�นตอนการตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื�อหา ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี IOC มีดง้นี�  

 

1. ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบเนื�อหา สาํนวนของภาษา และความสอดคลอ้ง

ของคาํถามกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื�อหา โดยใหค้ะแนน ดงันี�  

คะแนน  +1  =  แน่ใจว่าคาํถามมีความเหมาะสม 

คะแนน  0   =   ไม่แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 

คะแนน  -1  =  แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 
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2. นาํคะแนนที�ไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร 

 

IOC = ∑R 

             N 
 

  เมื�อ   IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 

 ∑R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมด 

 N คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

ตารางที� 3.1 ค่าความตรงเชิงเนื�อหา (Testability of Item Variable Congruence Index : IOC) 
 

ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

1 เพศ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2 อาย ุ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3 ระดบัการศึกษา +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4 อาชีพ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6 ท่านเลือกใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) ในการซื�อสินคา้

และบริการใดมากที�สุด 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7 สถานที�ที�ท่านใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) ในการซื�อสินคา้

บ่อยที�สุด 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8 ความถี�ในการใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) (จาํนวนครั� ง/

สัปดาห์) 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

9 ช่วงเวลาใดที�ใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

10 โดยส่วนใหญ่ใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) ในการชาํระ

สินคา้/บริการ ต่อครั� งเท่าใด 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11 ขอ้มูลทางการเงินใน e-Money มีความ 

ถูกตอ้งและสามารถเชื�อถือได ้

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

12 แอพพลิเคชั�น e-Money มีกราฟฟิคดี

ไซนส์วยงาม น่าใชง้าน ใชง่้าย 

-1 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

13 ระบบการประมวลผลของ

แอพพลิเคชั�น e-Money มีการ

ประมวลผลที�รวดเร็ว 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

14 ขอ้มลูในแอพพลิเคชั�น e-Money มี

การอพัเดตอย่างสมํ�าเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

15 มีความหลากหลายในแอพพลิเคชั�นให้

เลือกใชบ้ริการ เช่น การทาํธุรกรรม

ทางการเงิน, การซื�อตั�วหนงั, การ

จ่ายเงินตามร้านคา้ 

 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

16 ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชั�น            

e-Money มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

17 การใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชั�น              

e-Money สามารถลดค่าใชจ่้ายในการ

ทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่า

ติดต่อ สื�อสาร 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

18 แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใชไ้ด ้

ทุกที� ทุกเวลา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

19 แอพพลิเคชั�น e-Money ช่วยประหยดั 

เวลา ลดขั�นตอนในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินต่างๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

20 มีร้านคา้Online และOffline รับชาํระ

ดว้ย QR Code หรือ Bar Code อยา่ง

มากมาย 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

21 โปรโมชั�นสาํหรับการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชั�นอย่าง

ต่อเนื�อง เช่น ลดราคา, Cash back 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

22 มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอยา่ง

เพียงพอและใหท่้านทราบไดอ้ยา่ง

ต่อเนื�อง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

23 มีสื�อโฆษณา ที�น่าสนใจ น่าติดตาม +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

24 การจดัเก็บขอ้มูลการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน ไวอ้ยา่งปลอดภยั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

25 สามารถเชค็รายละเอียดการทาํ

ธุรกรรมยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

26 การเขา้ใชง้านแอพพลิเคชั�น e-Money 

ตอ้งใชร้หสัผ่าน เพื�อป้องกนัขอ้มูล

ส่วนตวั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

27 มีการใหข้อ้มูล ข่าวสาร โปรโมชั�น 

โดยตรง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

28 มีช่องทางการติดต่อ Contact Center 

ตลอด 24 ชั�วโมง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

29 ในกรณีที�มีปัญหาในการใชง้าน

แอพพลิเคชั�น e-Money ฝ่ายบริการ

ลูกคา้สามารถแกปั้ญหาใหก้บัท่านได้

อยา่งรวดเร็ว 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

30 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money ไดร้ับความ

สะดวก รวดเร็วมากกว่าการการชาํระ

ดว้ยเงินสด 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

31 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใช้

งานไดทุ้กที� ทุกเวลาแบบทนัที 

(เรียลไทม)์ กบัร้านคา้ต่างๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

32 สามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั�นดว้ย

สมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

33 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิเคชั�น           

e-Money สามารถลดขั�นตอนการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

34 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�น           

e-Money สามารถลดภาระการถือ    

เงินสดไวที้�ตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

35 แอพพลิชั�น e-Money สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นการชาํระ

เงินใหแ้ก่ท่านได ้

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

36 สามารถเรียนรู้การใชง้านดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

37 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สาํหรับท่าน

เป็นเรื�องง่ายเพราะสามารถใชง้านได้

อยา่งต่อเนื�อง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

38 การเขา้ถึงขั�นตอนในการใชบ้ริการ

ดว้ยระบบแอพพลิเคชั�น e-Money 

ผา่นสมาร์ทโฟนเป็นเรื�องง่าย 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

39 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�น           

e-Money เป็นวิธีการที�สะดวกต่อการ

ดาํเนินชีวิตมากขึ�น 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

40 แอพพลิชั�น e-Money มีระบบรักษา

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูใ้ชง้านที�ดี สามารถสร้างความมั�นใจ

ในการใชง้าน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

41 แอพพลิชั�น e-Money มีความซื�อสตัย์

ต่อผูใ้ชง้านสามารถเก็บขอ้มูลส่วนตวั

ของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุคนที� 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

42 แอพพลิชั�น e-Money สามารถดูแล

ขั�นตอนการใชบ้ริการซื�อสินคา้และ

บริการ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ 

   1.0 ใชไ้ด ้

43 การใชบ้ริการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�น e- Money เป็นวิธีที�

ทนัสมยั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

44 การใชบ้ริการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�น e- Money เป็น

ประสบการณ์ที�ดีน่าสนใจสาํหรับท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

45 ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการชาํระ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�น e- Money เพื�อ

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

46 ท่านมีความสนใจในการใชบ้ริการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�น e-Money 

ในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

47 ท่านตั�งใจจะใชบ้ริการซื�อสินคา้ดว้ย

แอพพลิเคชั�น e-Money เป็นหนึ�ง

ช่องทางในการชาํระเงินของท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

48 ท่านจะแนะนาํผูอ้ื�นใหใ้ชบ้ริการชาํระ

เงินทางแอพพลิเคชั�น e-Money 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.7 ขั�นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย        

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน ์โดยมีขั�นตอน ดงันี�   

 3.6.� สร้างแบบสอบถามใน Google Docs โดยมีการแจง้วตัถุประสงค์ของการวิจยัและขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3.6.2 เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามผ่าน 

Google Docs ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

 3.6.� ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นของแบบสอบถามและนาํไปวิเคราะห์

ทางสถิติต่อไป 

 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS Version21  

 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง นาํเสนอเป็นความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 ใช ้Independent Sample T-test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามปัจจัยส่วนบุคคล และการ

วิเคราะห์ความแตกต่างของตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Money) ตามพฤติกรรมการใช้บริการ บริการ ในกรณีที�ข้อมูลมีการกระจายตัวปกติ (Normal 

Distribution) แต่ในกรณีที�ข้อมูลกระจายตัวไม่ปกติ (Non-Normal Distribution) ใช้การวิเคราะห์ 

Kruskall-Wallis Test เป็นการทดสอบตวัแปร � กลุ่มขึ�นไป และใช ้Mann-Whitney U-test เป็นการ

ทดสอบตวัแปร � กลุ่ม 

 

2.2 ใช ้Multiple Regression Analysis เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการตลาด

ออนไลน์กบัการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

และเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีกบัการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 
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สูตรการคํานวณ 
 

สูตรการหา ค่าเฉลี�ย (��) 
 

�� = �
��

�

�

���

 

 

สูตรการหา ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

�. �. = �
(� − �̅)�

� − 1
 

 

เมื�อ 

�̅ คือ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต 

� คือ ขอ้มูลที�วดั (1,2,3,….,n) 

n คือ จาํนวนขอ้มูลทั�งหมด 

 
สูตรการหา Multiple Regression Analysis (MRA) 

� = �� + ���� + ����+. . . +���� + � 

เมื�อ 

Y คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

X คือ ตวัแปรพยากรณ์ (Independent Variable) 

�� คือ ส่วนตดัแกน Y 

��, ��, … ��  คือ สัมประสิทธิ� การถดถอยเชิงเสน้ 

k คือ จาํนวนตวัแปรพยากรณ์ 

e คือ ค่าความคลาดเคลื�อน 
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สัญลกัษณ์และคําย่อ 
 

_

x  แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) 

S.D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t แทน ค่าสถิติที�ใชท้ดสอบสมมติฐาน (t-test : Independent Samples) 

* แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

** แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.00 

R แทน ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R2 แทน ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

AR2 แทน ประสิทธิภาพในการทาํนายที�ปรับแลว้ (Adjusted R Square) 

� แทน ค่าสัมประสิทธิ� ความถดถอย (Regression Coefficients) 

Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ� ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) 

S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error of the Estimate) 

p ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปอนัดบัที� 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

งานวจิยันี� ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และทาํการวเิคราะห็ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ผลการวเิคราะห์ดงันี�  

 

4.1 ผลการวเิคราะห์จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  

4.2 ผลการวเิคราะห์จาํนวนและร้อยละขอ้มูลของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ  

4.3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.4 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

4.5 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดออนไลน ์

 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัด้านการ

ยอมรับเทคโนโลย ี

4.7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อการ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

4.8 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  

4.9 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจยัดา้นการ

ยอมรับเทคโนโลยีที� มีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  
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4.1 ผลการวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได ้และอาชีพ 
 

ตารางที� 4.1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 133 33.25 

หญิง 267 66.75 

อายุ 18 - 22 ปี 35 8.75 

23 - 30 ปี 78 19.50 

31 - 40 ปี 215 53.75 

41 - 50 ปี 55 13.75 

51 - 60  ปี 14 3.50 

มากกวา่ 60 ปี 3 0.75 

ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 1.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 1.50 

อนุปริญญา/ปวส. 7 1.75 

ปริญญาตรี 236 59.00 

ปริญญาโท 132 33.00 

ปริญญาเอก 15 3.75 

อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 41 10.25 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 49 12.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 213 53.25 

แม่บา้น/พอ่บา้น 17 4.25 

ธุรกิจส่วนตวั 35 8.75 

อาชีพอิสระ 31 7.75 

อื�น ๆ 14 3.50 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ)  

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ (ต่อเดือน) ตํ�ากวา่ 15,000 บาท 59 14.75 

15,000 -30,000 บาท 132 33.00 

30,001 - 50,000 บาท 116 29.00 

50,001- 100,000 บาท 68 17.00 

100,001 บาทขึ�นไป 25 6.25 

 

ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที�สุด จาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 และ

เพศชาย 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 โดยพบวา่กลุ่มอายุที�มากที�สุด อยูใ่นช่วง 31-40 ปี จาํนวน 215 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมาคืออายุช่วง 23-30 ปี  จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาช่วง

อายุ 41-50 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 รองลงมาช่วงอายุ 18-22 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.75 รองลงมาช่วงอาย ุ51-60 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และอายุมากกวา่ 60 ปี จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.75  ระดบัการศึกษาที�มากที�สุด คือ ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

59 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือรับดบัปริญญาเอก 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 รองลงมาคือระดบัอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.75 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และนอ้ยที�สุดคือ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ� งพบวา่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน

มากที�สุด จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 49 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 รองลงมา

ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.75 รองลงมาเป็นพ่อบา้น/แม่บา้น จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และกลุ่มอาชีพ

อื�นๆ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 โดยระดบัรายไดที้�มากที�สุด อยูใ่นช่วง 15,000-30,000 บาทต่อ

เดือน จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือระดับรายได้ที�  30,001-50,000 บาทต่อเดือน 

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือระดบัรายไดที้� 50,000-100,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือระดบัรายไดต้ํ�ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 

และนอ้ยที�สุดคือระดบัรายไดที้� 100,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  



45 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์จํานวนและร้อยละข้อมูลของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ไดแ้ก่ ประเภทของ

การซื�อสินคา้และบริการ สถานที�ใช้บริการ ความถี�ในการใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ และ

จาํนวนเงินที�ใชบ้ริการ 

 

ตารางที� 4.2 จาํนวนและร้อยละของประเภทของการซื�อสินคา้และบริการ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประเภทของการซื�อ

สินค้าและบริการ 

สินคา้อุปโภคบริโภค 75 18.75 

ธุรกรรมทางการเงิน 244 61.00 

การเดินทาง 28 7.00 

สุขภาพและความงาม 10 2.50 

แฟชั�น 16 4.00 

เทคโนโลย ี 7 1.75 

บนัเทิง 17 4.25 

อื�น ๆ 3 0.75 

รวม 400 100.00 
 

ประเภทของการใช้บริการชาํระเงินมากที�สุดคือ ธุรกรรมทางการเงิน จาํนวน 244 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61 รองมาคือค่าสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 รองมาคือการเดินทาง 

จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รองมาคือเพื�อความบนัเทิง จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 รองมาคือ

แฟชั�น จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รองมาคือสุขภาพและความงาม จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.50 รองมาคือเทคโนโลย ีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และนอ้ยสุดคือกลุ่มอื�นๆ จาํนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.75  
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ตารางที� 4.3 จาํนวนและร้อยละของสถานที�ใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานที�ใช้บริการ บา้น 193 48.25 

ที�ทาํงาน 95 23.75 

สถานศึกษา 5 1.25 

ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าทั�วไป/ร้าน

สะดวกซื�อ 
53 13.25 

ระหวา่งเดินทาง 33 8.25 

ที�สาธารณะ 16 4.00 

อื�น ๆ 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 

สถานที�ใชบ้ริการมากที�สุดคือ ที�บา้น จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองมาคือที�ทาํงาน 

จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองมาคือห้าสรรพสินคา้/ร้านคา้ทั�วไป/ร้านสะดวกซื�อ จาํนวน 53 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 รองมาคือระหว่างเดินทาง จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 รองมาคือที�

สาธารณะ จาํนวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยที�สุดคือสถานศึกษา จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.25 และอื�นๆ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  

 

ตารางที� 4.4 จาํนวนและร้อยละของความถี�ในการใชบ้ริการ (ต่อเดือน) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ความถี�ในการใช้บริการ 

(ต่อเดือน) 

1 ครั� ง 95 23.75 

2-5 ครั� ง 217 54.25 

6-10 ครั� ง 53 13.25 

มากกวา่ 10 ครั� ง 35 8.75 

รวม 400 100.00 
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ความถี�ในการใชบ้ริการมากที�สุด คือความถี�ที� 2-5 ครั� งต่อเดือน จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.25 รองมาคือความถี� 1 ครั� งต่อเดือน จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองมาคือความถี� 6-10 ครั� ง

ต่อเดือน จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และนอ้ยที�สุดคือความถี�มากกว่า 10 ครั� งต่อเดือน จาํนวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  

 

ตารางที� 4.5 จาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ 06.01 – 12.00 น. 70 17.50 

12.01 – 18.00 น. 178 44.50 

18.01 – 00.00 น. 150 37.50 

00.01 – 06.00 น. 2 0.50 

รวม 400 100.00 

 

ช่วงเวลาที�ใชบ้ริการมากที�สุดคือ ช่วง 12.01-18.00 น. จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รอง

มาคือช่วง18.01-00.00 น. จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองมาคือช่วง 06.00-12.00 น. จาํนวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และนอ้ยที�สุดคือช่วงเวลา 00.01-06.01 น. จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

 

ตารางที� 4.6 จาํนวนและร้อยละของความถี�ในการใชบ้ริการ (ต่อเดือน)  

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

จํานวนเงินที�ใช้บริการ 

(ต่อครั�ง) 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 94 23.50 

500 – 1,000 บาท 158 39.50 

1,001 – 1,500 บาท 48 12.00 

1,501 – 2,000 บาท 38 9.50 

2,001 บาทขึ�นไป 62 15.50 

รวม 400 100.00 
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จาํนวนเงินที�ใช้จ่ายมากที�สุดอยู่ในช่วง 500-1,000 บาทต่อครั� ง จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.50 รองมาคือจาํนวนเงินที�ใช้บริการน้อยกว่า 500 บาทต่อครั� ง จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 

รองมาคือจาํนวนเงินที�ใชบ้ริการ 2,001 บาทขึ�นไป จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 รองมาคือจาํนวน

เงินที�ใช้บริการ 1,101-1,500 บาทจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที�สุดคือจาํนวนเงินที�ใช้

บริการ 1,501-2,000 บาท จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ตารางที� 4.7 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

เพศ ร้อยละ ( ) (S.D.) P-Value 

ชาย 33.25 4.30 0.66 0.089 

หญิง 66.75 4.18 0.70 

 

จากตารางที� 4.7 เพศชายมีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.30 และเพศหญิงมีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.18 โดยไม่

พบว ่า เพ ศที �แตกต่างก นัมีผล ต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  
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ตารางที� 4.8 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ

อายุ ร้อยละ ( ) (S.D.) P-Value 

18 - 22 ปี 8.75 4.12 0.59 0.427 

23 - 30 ปี 19.50 4.23 0.62 

31 - 40 ปี 53.75 4.26 0.72 

41 - 50 ปี 13.75 4.16 0.77 

51 - 60  ปี 3.50 4.00 0.54 

มากกวา่ 60 ปี 0.75 4.22 0.38 

จากตารางที� 4.8 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที� 4.9 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 1.00 4.67 0.38 0.099 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1.50 4.22 0.50 

อนุปริญญา/ปวส. 1.75 3.67 1.15 

ปริญญาตรี 59.00 4.16 0.70 

ปริญญาโท 33.00 4.31 0.64 

ปริญญาเอก 3.75 4.44 0.65 

 

จากตารางที� 4.9 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจ

เลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.10 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ  

อาชีพ ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

นกัเรียน/นกัศึกษา 10.25 3.99 0.60 0.018* 

ขา้ราชการ/พนกังาน  

รัฐวสิาหกิจ 
12.25 4.21 0.74 

พนกังานบริษทัเอกชน 53.25 4.27 0.71 

แม่บา้น/พอ่บา้น 4.25 4.31 0.74 

ธุรกิจส่วนตวั 8.75 4.01 0.67 

อาชีพอิสระ 7.75 4.23 0.54 

อื�น ๆ 3.50 4.57 0.46 

* P-value < 0.05 

 

จากตารางที� 4.10 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั 

ที�ระดับนัยสําคัญที�ระดับ 0.05 โดยอาชีพอื�นๆ มีค่าเฉลี�ย ( ) ที � 4.57 ซึ� งมากที�สุด รองลงมาคือ

แม่บา้น/พ่อบา้น มีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.31  รองลงมาคืพนกังานบริษทัเอกชน มีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.27 

รองลงมาคืออาชีพอิสระ ซึ� งมีค ่า เฉลี�ย  ( ) ที� 4.23 รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.21 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตวัมีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 4.01 โดยค่าเฉลี�ยที�

น้อยสุดคือนักเรียน/นักศึกษา มีค่าเฉลี�ย ( ) ที� 3.99 
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ตารางที� 4.11 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้

รายได้ ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

ตํ�ากวา่ 15,000 บาท 14.75 4.01 0.76 0.017* 

15,000 -30,000 บาท 33.00 4.16 0.68 

30,001 - 50,000 บาท 29.00 4.26 0.69 

50,001- 100,000 บาท 17.00 4.38 0.62 

100,001 บาทขึ�นไป 6.25 4.40 0.59 

* P-value < 0.05 

 

จากตารางที� 4.11 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั ที�ระดบั

นยัสําคญัที�ระดบั 0.05 ซึ� งพบวา่กลุ่มที�มีรายไดต่้อเดือน 100,000 บาทขึ�นไป จะมีค่าความตั�งใจเลือกใช้

บริการมากที�สุด ค่าเฉลี�ย ( ) 4.40 รองลงมาคือรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 50,001- 100,000 บาท มีค่าเฉลี�ย 

( ) 4.38 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 -50,000 บาท ค่าเฉลี�ย ( ) 4.26 รองลงมาคือ

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,000 -30,000 บาท ค่าเฉลี�ย ( ) 4.16 และรายไดต่้อเดือนตํ�ากวา่ 15,000 บาท 

ค่าเฉลี�ย ( ) 4.01 ตามลาํดบั 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

ตารางที� 4.12 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการดา้นประเภท

ของการซื�อสินคา้และบริการ 

 ประเภทของการซื�อสินค้าและ

บริการ 
ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

สินคา้อุปโภคบริโภค 18.75 4.12 0.83 0.190 

ธุรกรรมทางการเงิน 61.00 4.30 0.64 

การเดินทาง 7.00 4.01 0.48 

สุขภาพและความงาม 2.50 3.90 0.74 

แฟชั�น 4.00 4.21 0.68 

เทคโนโลย ี 1.75 4.10 0.96 

บนัเทิง 4.25 4.16 0.75 

อื�น ๆ 0.75 4.33 0.67 

 

จากตารางที� 4.12 พบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นประเภทของการซื�อสินคา้และ

บริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์                 

(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.13 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นสถานที�ใช้

บริการ 

 สถานที�ใชบ้ริการ ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

บา้น 48.25 4.28 0.61 0.431 

ที�ทาํงาน 23.75 4.21 0.69 

สถานศึกษา 1.25 3.87 0.56 

หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ทั�วไป/

ร้านสะดวกซื�อ 
13.25 4.14 0.75 

ระหวา่งเดินทาง 8.25 4.07 0.66 

ที�สาธารณะ 4.00 4.08 1.18 

อื�น ๆ 1.25 4.47 0.87 

 

จากตารางที� 4.13 พบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นสถานที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั

มีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร ที�ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที� 4.14 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการดา้นความถี�

การใชบ้ริการ 

 ความถี�การใช้บริการ  

(ต่อเดือน) 
ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

1 ครั� ง 23.75 3.93 0.78 0.00** 

2-5 ครั� ง 54.25 4.27 0.64 

6-10 ครั� ง 13.25 4.28 0.66 

มากกวา่ 10 ครั� ง 8.75 4.62 0.47 

** P-value < 0.01 
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จากตารางที� 4.14 พบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นความถี�การใชบ้ริการที�แตกต่าง

กนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั ที�ระดบันยัสําคญัที�ระดบั 0.05 โดยความถี�ในการใช้บริการที�มีค่าเฉลี�ย    

( ) มากที�สุดคือความถี�มากกว่า 10 ครั� งต่อเดือน ซึ� งมีค่าเฉลี�ย ( ) = 4.62  รองลงมาคือความถี�    

�-�� ครั� งต่อเดือน ค่าเฉลี�ย ( ) �.�� ช่วงความถี� �-� ครั� งต่อเดือน ค่าเฉลี�ย ( ) �.�� และนอ้ยสุดคือ

ความถี� � ครั� งต่อเดือน ค่าเฉลี�ย ( ) 3.93 

 

ตารางที� 4.15 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นช่วงเวลา

การใชบ้ริการ 

 ช่วงเวลาในการใช้บริการ ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

06.01 – 12.00 น. 17.50 4.10 0.75 0.204 

12.01 – 18.00 น. 44.50 4.23 0.64 

18.01 – 00.00 น. 37.50 4.29 0.66 

00.01 – 06.00 น. 0.50 2.67 2.36 

 

จากตารางที� 4.15 พบว่าปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านช่วงเวลาการใช้บริการที�

แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์                 

(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.16 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการดา้นจาํนวน

เงินที�ใชบ้ริการ 

จํานวนเงินที�ใช้บริการ 

(ต่อครั�ง) 
ร้อยละ ( )  (S.D.) P-Value 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 23.50 4.12 0.70 0.104 

500 – 1,000 บาท 39.50 4.19 0.69 

1,001 – 1,500 บาท 12.00 4.35 0.60 

1,501 – 2,000 บาท 9.50 4.20 0.59 

2,001 บาทขึ�นไป 15.50 4.34 0.76 

 

จากตารางที�  4.16 พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจาํนวนเงินที�ใช้บริการที�

แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์                 

(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่แตกต่างกนั 

 

4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ 

 

ตารางที� 4.17 ตารางแสดงค่าเฉลี�ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที�การตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ( )  (S.D.) ระดับความคิดเห็น 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 4.06 0.59 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) 4.26 0.72 เห็นดว้ยมากที�สุด 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.34 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.61 0.79 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 4.14 0.63 เห็นดว้ยมาก 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personal) 3.61 0.73 เห็นดว้ยมาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มีทั� งหมด � ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ปัจจยัด้านราคา (Price) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) ปัจจยัด้านการให้บริการส่วน

บุคคล (Personal) ผลการศึกษาค่าเฉลี�ยการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในแต่ละดา้นแสดงในตารางที� 4.17 พบวา่ ปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ยการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สูงสุดคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) ค่าเฉลี�ย ( ) 4.34 รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคา ค่าเฉลี�ย ( ) 4.26  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ค่าเฉลี�ย ( ) 4.06 ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ค่าเฉลี�ย ( ) 4.14 และน้อยสุดคือปัจจยัการ

ส่งเสริมการตลาดและดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลมีค่าเฉลี�ย ( ) เท่ากนัที� 3.61 

 

4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลย ี

 

ตารางที� 4.18 ตารางแสดงปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลปัจจยัที�มีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

การยอมรับเทคโนโลย ี ( )  (S.D.) ระดับความคิดเห็น 

การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน 4.36 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด 

การรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน 4.27 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด 

ความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน 3.93 0.74 เห็นดว้ยมาก 

ทศันคติ 4.28 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด 

 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้

และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน ความไวว้างใจของผูใ้ช้งาน และทศันคติ ผลการศึกษาค่าเฉลี�ยการ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในแต่ละดา้นแสดงใน

ตารางที� 4.18 ผลพบวา่ ปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ยการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สูงสุดคือปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน ค่าเฉลี�ย ( ) 

4.36 รองลงมาปัจจยัดา้นทศันคติ ค่าเฉลี�ย ( ) 4.28 ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน 

ค่าเฉลี�ย ( ) 4.28 และปัจจยัดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน ค่าเฉลี�ย ( ) 3.93 ตามลาํดบั 
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4.7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

 

ตารางที� 4.19 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อ

การตั�งใจเลือกใช ้บ ริการการชําระเงินผ ่านแอพพลิเคชั �นเงินอิเล ็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 

การตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

B S.E. � t P-value 

ค่าคงที� 0.634 0.204   3.116 0.002 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 0.210 0.067 0.182 3.116 0.002* 

ปัจจยัด้านราคา (Price) 0.243 0.052 0.256 4.712 0.000** 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 0.166 0.061 0.150 2.747 0.006 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.076 0.046 0.088 1.679 0.094 

ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 0.151 0.063 0.138 2.380 0.018 

ปัจจยัด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personal) 0.021 0.053 0.022 0.394 0.694 

* P-value < 0.05, ** P-value < 0.001, R2 = 0.460, AR2 = 0.452 

 

จากตารางที� 4.19 พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

มากที�สุดคือปัจจยัดา้นราคา ( � = �.���) และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( � = 0.182)  

ซึ� งอยูใ่นรูปแบบสมการดงันี�   

Y = �.��� + �.��� (ปัจจยัดา้นราคา) + �.��� (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์  

 

ซึ� งอธิบายได้ว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ร้อยละ �� ส่วนที�เหลืออาจเกิดจาก

อิทธิพลของตวัแปรอื�นๆ 
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4.8 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจัยปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

 

ตารางที� 4.20 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการ

ตั�ง ใ จ เ ล ือ ก ใ ช ้บ ริก า ร ก า ร ชํา ร ะ เ ง ิน ผ ่า น แ อ พ พ ลิเ ค ชั �น เ ง ิน อ ิเ ล ็ก ท ร อ นิก ส์ ( e-Money) ใ น

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

การตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

B S.E. � t P-value 

ค่าคงที� 0.018 0.130   0.135 0.892 

ด้านการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใช้งาน 0.173 0.065 0.156 2.660 0.008* 

ด้านการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน 0.298 0.058 0.284 5.114 0.000** 

ด้านความไวว้างใจของผูใ้ช้งาน 0.041 0.031 0.044 1.310 0.191 

ด้านทศันคติ 0.471 0.048 0.448 9.801 0.000** 

* P-value < 0.05, ** P-value < 0.001, R2 = 0.740, AR2 = 0.737 

 

จากตารางที� 4.20 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

มากที�สุดคือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ( � = 0.448) ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน ( � = 

0.284) และปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน ( � = 0.156)  

 

ซึ� งรูปแบบสมการดงันี�   

Y = 0.018 + 0.471 (ปัจจยัดา้นทศันคติ) + 0.298 (ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน) + 

0.173 (ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน) 
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4.9 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์       

(e-Money) 

ทาํการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ร่วมกบัปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

เพื�อหาปัจจยัใดที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Money) มากที�สุด 

 

ตารางที� 4.21 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจใช้บริการการชาํระเงิน

ผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

การตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

B S.E. � t P-value 

ค่าคงที� 0.045 0.128   0.352 0.725 

ด้านทศันคติ 0.475 0.048 0.452 9.886 0.000** 

การรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน 0.323 0.055 0.307 5.848 0.000** 

การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใช้งาน 0.176 0.065 0.158 2.702 0.007* 

* P-value < 0.05, ** P-value < 0.001, ค่าคงที� = 0.045, R2 = 0.739 

 

เมื�อทาํการวเิคราะห์สมการเชิงถดถอยโดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และ

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี พบวา่ ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความ

ง่ายต่อการใชง้าน และปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน ซึ� งเป็นปัจจยัดา้นทศัคติมี

อิทธิพลต่อการการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

มากที�สุด โดยไม่พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการ

การชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) นอกจากนี� ผลการศึกษาพบว่า สมการ

ถดถอยสามารถทาํนายการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์         

(e-Money) ไดถึ้งร้อยละ 73.7 แสดงดงัตารางที� 4.21 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านทศันคติ             

( � = 0.452) ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน ( � = 0.307) และปัจจยัดา้นการรับรู้

และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน ( � = 0.158) 

 

ซึ� งรูปแบบสมการดงันี�   

Y= �.��� + �.��� (ดา้นทศันคติ) + �.���(ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน) + �.��� (ดา้น

การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน)  
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บทที� 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ซึ� งสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผล ดงันี�  

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั� นเงิน

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.75 มีอายุระหว่าง       

31-40 ปี  ร้อยละ 53.75 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59 ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 53.25 โดยระดบัรายไดใ้นระหว่าง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 33 ผล

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละอาชีพมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระ

เงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จากการวิจยัพบวา่ รายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

ที�แตกต่างกนั ซึ� งพบว่ากลุ่มที�มีรายไดต่้อเดือน 100,000 บาทขึ�นไป จะมีค่าความตั�งใจเลือกใช้บริการ

มากที�สุด ค่าเฉลี�ย 4.40 รองลงมาคือรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 50,001- 100,000 บาท ค่าเฉลี�ย 4.38 รายได้

ต่อเดือนระหว่าง 15,000 -30,000 บาท ค่าเฉลี�ย 4.16 รายไดต่้อเดือนตํ�ากว่า 15,000 บาท ค่าเฉลี�ย 4.01 

ตามลาํดบั 

และปัจจยัส่วนบุคคคลด้านอาชีพที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงิน

ผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที�แตกต่างกนั ซึ� งพบว่าอาชีพในกลุ่มอื�นๆ มีค่าความ

ตั�งใจเลือกใชบ้ริการมากที�สุด ที�ค่าเฉลี�ย 4.57 รองลงมาคือกลุ่มแม่บา้น/พอ่บา้น ที�ค่าเฉลี�ย 4.31 รองลงมา

คืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที�ค่าเฉลี�ย 4.27 อาชีพอิสระ ค่าเฉลี�ย 4.23 ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกิจ ค่าเฉลี�ย 4.21 ธุรกิจส่วนตวั ค่าเฉลี�ย 4.01 และนกัเรียน/นกัศึกษา ค่าเฉลี�ย 3.99 ตามลาํดบั ซึ� ง
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ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ และระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

 

5.1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการด้าน

ธุรกรรมทางการเงินมากที�สุด ร้อยละ 61 สถานที�ใช้บริการคือบ้าน ร้อยละ 48.25 ความถี�ในการใช้

บริการคือ 2-5 ครั� งต่อเดือน ร้อยละ 54.25 โดยช่วงเวลาที�ใชบ้ริการมากที�สุดคือ 12.01-18.00 น. ร้อยละ 

44.50 จาํนวนเงินชาํระค่าบริการระหวา่ง 500-1,000 บาทต่อครั� ง ร้อยละ 39.50 ผลการศึกษาพบวา่ดา้น

ความถี�ในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�แตกต่างกนั โดยพบว่ากลุ่มที�มีการใช้งานความถี�ต่อ

เดือนมากกวา่ 10 ครั� ง จะมีค่าความตั�งใจเลือกใชบ้ริการมากที�สุด ที�ค่าเฉลี�ย 4.62 รองลงมาคือช่วงความถี�

ต่อเดือน 6-10 ครั� ง ค่าเฉลี�ย 4.28 ช่วงความถี�ต่อเดือน 2-5 ครั� ง ค่าเฉลี�ย 4.27 และน้อยสุดคือความถี�ต่อ

เดือน 1 ครั� ง ค่าเฉลี�ย 3.93 

โดยปัจจยัดา้นประเภทการซื�อสินคา้และบริการ สถานที�ใช้บริการ ช่วงเวลาที�ใช้บริการ และ

จํานวนเงินที�ใช้บริการ ไม่มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

 

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ยการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร สูงสุดคือ ช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลี�ย 4.34 

รองลงมาคือดา้นราคา ค่าเฉลี�ย 4.26  ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉลี�ย 4.06 ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ค่าเฉลี�ย 

4.14 และนอ้ยสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลมีค่าเฉลี�ยเท่ากนัที� 3.61  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร มากที�สุดคือปัจจยัดา้น

ราคา ( � = 0.256) และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(� = 0.182) รูปแบบสมการดงันี�   
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Y = 0.634 + 0.243 (ปัจจยัดา้นราคา) + 0.210 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์  

 

ซึ� งอธิบายได้ว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที�ร้อยละ 46 ส่วนที�เหลืออาจเกิดจาก

อิทธิพลของตวัแปรอื�นๆ 

 

5.1.4 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลปัจจัยที�มีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงิน

ผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน การรับรู้

และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน ความไวว้างใจของผูใ้ช้งาน และทศันคติ ผลการศึกษาค่าเฉลี�ยการ

ตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผลพบว่า ปัจจยัที�มี

ค่าเฉลี�ยการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สูงสุดคือ 

ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน ค่าเฉลี�ย 4.36 รองลงมาปัจจยัดา้นทศันคติ ค่าเฉลี�ย 

4.28 ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี�ย 4.28 และปัจจยัดา้นความไวว้างใจ

ของผูใ้ชง้าน ค่าเฉลี�ย 3.93 ตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร มากที�สุดคือ ปัจจยัดา้น

ทศันคติ ( � = 0.448) ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน ( � = 0.284) และปัจจยัดา้น

การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน (  � = 0.156) ซึ� งรูปแบบสมการดงันี�   

 

Y = 0.018 + 0.471 (ปัจจยัดา้นทศันคติ) + 0.298 (ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน) + 

0.173 (ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน)  

 

5.1.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยทีี�มีอทิธิพลปัจจัยที�มีผล

ต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร 

 การวิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) มากที�สุด จึงทาํการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยโดยศึกษาปัจจยัส่วนประสม
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ทางการตลาดออนไลน์ และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการ

ตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเ งินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) มากที� สุด                         

( � = 0.452) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน ( � = 0.307)  และปัจจยั

ด้านการรับรู้และเข้าใจประโยชน์จากการใช้งาน ( � = 0.158) โดยไม่พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเ งิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี�ผลการศึกษาพบวา่ สมการถดถอยสามารถทาํนายการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ได้ถึงร้อยละ 73.9 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ตวัแปรอิสระที�มีอาํนาจในการทาํนายการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ซึ� งรูปแบบสมการดงันี�   

 

Y= 0.045 + 0.475 (ดา้นทศันคติ) + 0.323(ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน) + 0.176 (ดา้น

การรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน) 

 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที�แตกต่างกนั ซึ� งพบวา่กลุ่มอาชีพ

อื�นๆ มีผลต่อความตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินมากที�สุด กลุ่มอาชีพที�รองลงมาคือ กลุ่มแม่บา้น/

พ่อบา้น ซึ� งสาเหตุอาจเพราะแม่บา้น/พ่อบา้น อาจมีความรับผิดชอบในหน้าที�ดูแลครอบครัวและชาํระ

ค่าใชจ่้ายภายในบา้น และดว้ยเวลาส่วนใหญ่อยูใ่นบา้น จึงอาจใชส้มาร์ทโฟนมากกวา่และเป็นสาเหตุให้

ใช้วิธีการชาํระเงินดว้ย e-Money แทนการออกไปทาํธุรกรรมนอกบา้น โดยการศึกษาดา้นอาชีพนั�นมี

ความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ที�ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการซื�อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั�นออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ� ง

ผลการวิจยัดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบวา่อาชีพที�แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่น

ทางแอพพลิเคชั�นออนไลน์ที�แตกต่างกนั  

ส่วนปัจจัยด้านรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที�แตกต่างกนั ซึ� งพบวา่กลุ่มที�มีรายไดต่้อเดือนเกิน 100,000 

บาท มีผลต่อการตั�งใจในการใชบ้ริการการชาํเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) มาก
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ที�สุด อาจเพราะผูมี้รายไดสู้ง มีสภาพคล่องและความสามารถในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากกวา่ผูที้�มี

รายได้ตํ�า สอดคล้องกบังานวิจยัของชัญญาพทัธ์ จงทวี (2558) ได้ทาํการศึกษาเรื� องปัจจยัที�ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า 

ผูใ้ช้บริการที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile 

Banking ที�แตกต่างกนั อาจพิจารณาไดว้า่รายไดมี้ความสาํคญัต่อการชาํระเงินออนไลน ์

ในการศึกษานี� ไม่พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การศึกษา มีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ� งงานวิจยัของปิยมาภรณ์ ช่วยชู

หนู (2559) ได้ทาํการศึกษาเรื� องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที�

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั จึงมีความสอดคลอ้ง

กนัในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ดงันั�นปัจจยัดา้นนี�อาจไม่ใช่ปัจจยัที�กาํหนดการตั�งใจและตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการทางสังคมออนไลน์  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการพบวา่ ดา้นความถี�ที�แตกต่างมีผลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที�แตกต่างกนั ซึ� งพบว่าความถี�ต่อเดือน

มากกว่า 10 ครั� งมีผลต่อความตั�งใจเลือกใช้บริการมากที�สุด ซึ� งความถี�ในการใช้บริการบ่งบอกถึง

พฤติกรรมในการตั�งใจได ้เพราะเป็นช่วงความถี�ที�สูงสุด อีกทั�งผลการวิจยัพบว่าความถี�ที�รองลงมาอยู่

ระดบัใกลเ้คียงกนัคือความถี�ช่วง 6-10 ครั� ง ความถี�การใชง้านจึงอาจเป็นพฤติกรรมที�แสดงถึงการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แต่ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การใช้งานด้านประเภทการซื�อสินคา้และบริการ สถานที�ใช้แอพพลิเคชั�น ช่วงเวลาใช้บริการ และ

จาํนวนเงินที�ใช้ ที�แตกต่างกันมีผลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ไม่แตกต่างกนั  

ในการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และดา้น

ราคามีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

อาจเป็นเพราะแอพพลิเคชั�นที�มีความหลากหลายน่าสนใจทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการใชบ้ริการที�

ต่างกนัจึงมีผลต่อการตั�งใจใชบ้ริการ แต่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นรักษาความเป็นส่วนตวั ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ไม่มี

อิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  
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ในการศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นทศันคติ ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อ

การใช้งาน ดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ� งจากการศึกษาไม่พบวา่ดา้นความไวว้างใจ

ของผูใ้ช้งานมีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์       

(e-Money) ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยัของพรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ทาํการศึกษาเรื� องการยอมรับ

นวตักรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�ส่งผลความตั�งใจของประชาชน

ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย โดยศึกษาผูที้�

อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของ

สังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการตั�งใจของประชาชนใน

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย ร้อยละ 69 อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที� 0.05 ซึ� งงานวิจยัเป็นรูปแบบการชาํระเงินที�อาจเป็นประโยชน์ และดว้ยการรับรู้ความง่ายต่อการ

ใชง้าน จึงเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการที�ต่างกนั  

ในการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์      

(e-Money) พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการ

การชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) แต่ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้น

ทศันคติ ดา้นการรับรู้และเขา้ใจความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใชง้าน

มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ� ง

ดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั�งใจเลือกใช้บริการการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอิเล็กทรอนิกส์    

(e-Money) มากที�สุด ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของวิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ไดท้าํการศึกษา

เรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ผลจากสมมติฐาน

พบว่าปัจจยัด้านทศันคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ� งการมีทศันคติที�ดีนาํไปสู่การตั�งใจใชบ้ริการได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

การศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อการตั� งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผูป้ระกอบการหรือนักพฒันาแอพพลิเคชั�น สามารถนาํขอ้มูลการวิจยัไป

ประเมินเพื�อพฒันากลยุทธ์ที�สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซึ� งปัจจยัดา้นอาชีพและรายไดเ้ป็นปัจจยั
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ที�สําคญัต่อการตั�งใจใชบ้ริการ และพฤติกรรมการใช้บริการที�ความถี�สูงที�สุด บ่งบอกถึงพฤติกรรมใน

การตั�งใจใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทศันคติเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการมากที�สุด 

หากมุ่งเน้นการส่งเสริมดา้นการสื�อสารดา้นประโยชน์ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

มากยิ�งขึ�น ทศันคติที�ดีต่อแอพพลิชั�นทาํใหเ้กิดการยอมรับอาจส่งผลดีในการบอกต่อได ้ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 

1. การทาํวิจยัครั� งต่อไปควรเปลี�ยนหรือเพิ�มตวัแปรอื�นๆ เช่น พิจารณาปัจจยัด้านการมุ่งเน้น

บริการลูกคา้มากขึ�น 

2. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพื�นที�อื�น เช่น ต่างจงัหวดั หรือการเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ�น 

3.ดว้ยเทคโนโลยีที�เติบโตอยา่งรวดเร็ว ควรพิจารณาแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในอนาคต 

เพื�อการทาํวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) 



แบบประเมนิค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)  

เรื�อง ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์  

(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

คาํชี�แจง :  โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเดน็ขอ้คาํถามเพื�อใชใ้นแบบสอบถามปัจจยัที�มี

อิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�นเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ใน

กรุงเทพมหานคร เมื�อพิจารณาแลว้ใหใ้ส่เครื�องหมายลง         ในช่องความคิดเห็น โดยใชเ้กณฑก์าร

พิจารณา ดงันี�  

 

                             + 1    หมายถึง      สอดคลอ้ง 

                                0    หมายถึง     ไม่แน่ใจ 

                              -1    หมายถึง     ไม่สอดคลอ้ง 

 

ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

1 เพศ       

2 อาย ุ         

3 ระดบัการศึกษา         

4 อาชีพ         

5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน         

6 ท่านเลือกใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน์ 

(e-Money) ในการซื�อสินคา้และบริการ

ใดมากที�สุด 

        

7 สถานที�ที�ท่านใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) ในการซื�อสินคา้

บ่อยที�สุด 

        

8 ความถี�ในการใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน ์(e-Money) (จาํนวนครั� ง/

สัปดาห์) 

        



ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

9 ช่วงเวลาใดที�ใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน์ (e-Money) 

    

10 โดยส่วนใหญ่ใชง้านแอพพลิเคชั�น

ออนไลน์ (e-Money) ในการชาํระ

สินคา้/บริการ ต่อครั� งเท่าใด 

    

11 ขอ้มลูทางการเงินใน e-Money มี

ความถูกตอ้งและสามารถเชื�อถือได ้

        

12 แอพพลิเคชั�น e-Money มีกราฟฟิคดี

ไซนส์วยงาม น่าใชง้าน ใชง่้าย 

    

13 ระบบการประมวลผลของแอพพลิเคชั�น 

e-Money มีการประมวลผลที�รวดเร็ว 

    

14 ขอ้มลูในแอพพลิเคชั�น e-Money มีการ

อพัเดตอยา่งสมํ�าเสมอ 

    

15 

 

มีความหลากหลายในแอพพลิเคชั�นให้

เลือกใชบ้ริการ เช่น การทาํธุรกรรม

ทางการเงิน, การซื�อตั�วหนงั, การ

จ่ายเงินตามร้านคา้ 

    

16 ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน e-Money มีความ

เหมาะสม 

    

17 การใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชั�น          

e-Money สามารถลดค่าใชจ่้ายในการ

ทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่า

ติดต่อสื�อสาร 

    

18 แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใชไ้ด้

ทุกที� ทุกเวลา 

    



ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

19 แอพพลิเคชั�น e-Money ช่วย

ประหยดัเวลา ลดขั�นตอนในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 

    

20 มีร้านคา้Online และOffline รับชาํระ

ดว้ย QR Code หรือBar Code อยา่ง

มากมาย 

    

21 มีโปรโมชั�นสาํหรับการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชั�นอย่าง

ต่อเนื�อง เช่น ลดราคา, Cash back 

    

22 มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอย่าง

เพียงพอและใหท่้านทราบไดอ้ยา่ง

ต่อเนื�อง 

    

23 มีสื�อโฆษณา ที�น่าสนใจ น่าติดตาม     

24 การจดัเก็บขอ้มูลการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน ไวอ้ย่างปลอดภยั 

    

25 สามารถเชค็รายละเอียดการทาํธุรกรรม

ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 

    

26 การเขา้ใชง้านแอพพลิเคชั�น e-Money 

ตอ้งใชร้หสัผ่าน เพื�อป้องกนัขอ้มูล

ส่วนตวั 

    

27 มีการใหข้อ้มูล ข่าวสาร โปรโมชั�น 

โดยตรง 

    

28 มีช่องทางการติดต่อ Contact Center 

ตลอด 24 ชั�วโมง 

    

 

 



ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

29 ในกรณีที�มีปัญหาในการใชง้าน

แอพพลิเคชั�น e-Money ฝ่ายบริการ

ลูกคา้สามารถแกปั้ญหาใหก้บัท่านได้

อยา่งรวดเร็ว 

    

30 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money ไดร้ับความ

สะดวก รวดเร็วมากกว่าการการชาํระ

ดว้ยเงินสด 

    

31 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใชง้าน

ไดทุ้กที�ทุกเวลาแบบทนัที (เรียลไทม)์ 

กบัร้านคา้ต่างๆ 

    

32 สามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั�นดว้ย

สมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

    

33 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิเคชั�น             

e-Money สามารถลดขั�นตอนการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน 

    

34 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�นe-Money 

สามารถลดภาระการถือเงินสดไวที้�

ตนเอง 

    

35 แอพพลิชั�น e-Money สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นการชาํระ

เงินใหแ้ก่ท่านได ้

    

36 สามารถเรียนรู้การใชง้านดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money เขา้ใจง่าย 

    

 



ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

37 การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สาํหรับท่าน

เป็นเรื�องง่ายเพราะสามารถใชง้านได้

อยา่งต่อเนื�อง 

    

38 การเขา้ถึงขั�นตอนในการใชบ้ริการดว้ย

ระบบแอพพลิเคชั�น e-Money ผา่น

สมาร์ทโฟนเป็นเรื�องง่าย 

    

39 การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�น e-Money 

เป็นวิธีการที�สะดวกต่อการดาํเนินชีวิต

มากขึ�น 

    

40 แอพพลิชั�น e-Money มีระบบรักษา

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวัของ

ผูใ้ชง้านที�ดี สามารถสร้างความมั�นใจ

ในการใชง้าน 

    

41 แอพพลิชั�น e-Money มีความซื�อสตัยต่์อ

ผูใ้ชง้านสามารถเก็บขอ้มูลส่วนตวัของ

ลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

    

42 แอพพลิชั�น e-Money สามารถดูแล

ขั�นตอนการใชบ้ริการซื�อสินคา้และ

บริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ 

    

43 การใชบ้ริการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�น e- Money เป็นวิธีที�

ทนัสมยั 

    

44 การใชบ้ริการชาํระเงินผา่น

แอพพลิเคชั�น e- Money เป็น

ประสบการณ์ที�ดี น่าสนใจสาํหรับท่าน 

    



ขอ้ รายการขอความคิดเห็น 

 

ระดบัความคิดเห็น หมายเหตุ 

สอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ ไม่

สอดคลอ้ง 

+1 0 -1 

45 ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการชาํระเงิน

ผา่นแอพพลิเคชั�น e- Money เพื�อใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

    

46 ท่านมีความสนใจในการใชบ้ริการชาํระ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�น e-Money ในการ

ทาํธุรกรรมต่างๆ 

    

47 ท่านตั�งใจจะใชบ้ริการซื�อสินคา้ดว้ย

แอพพลิเคชั�น e-Money เป็นหนึ�ง

ช่องทางในการชาํระเงินของท่าน 

    

48 ท่านจะแนะนาํผูอ้ื�นใหใ้ชบ้ริการชาํระ

เงินทางแอพพลิเคชั�น e-Money 

    

 

       

ลงชื�อ.........................................................ผูป้ระเมิน 

  ( ........................................................ ) 

                                                                       ตาํแหน่ง ....................... ....................... ......... 

                                                                                       ................/.................../................. 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย  

 

การวจิัยเรื�อง “ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลเิคชั�นเงิน

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร” 

 

แบบสอบถามนี� เป็นส่วนหนึ�งของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื�อประโยชนท์างดา้นการศึกษาเท่านั�น 

........................................................... 

 

คําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชี�แจงกรุณาทาํเครื�องหมาย  ใน  ○ ที�ตรงกบัท่านมากที�สุด 

 

1. ท่านมีที�อยูอ่าศยั ทาํงาน หรือกาํลงัศึกษาในกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่ 

○   1) ใช่ (ขา้มไปทาํขอ้ถดัไป)  ○   2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

   

2. ท่านใชโ้ทรศพัท ์Smart Phone ใช่หรือไม่ 

○   1) ใช่ (ขา้มไปทาํขอ้ถดัไป)  ○   2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที� 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที�มอีทิธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงนิอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

คาํชี�แจงกรุณาทาํเครื�องหมาย    ใน  ○ ที�ตรงกบัท่านมากที�สุด 

 

1. เพศ 

○   1) ชาย  ○   2) หญิง  

2. อาย ุ

○   1) ตํ�ากว่า �� ปี ○   2) 18 - 22 ปี 

○   3) 23 - 30 ปี  ○   4) 31 - 4� ปี 

○   5) 41 - 50 ปี  ○   6) 51 - 60 ปี  

○   7) มากกวา่ �� ปี    

 

3. ระดบัการศึกษา 

○   1) มธัยมศึกษาตอนตน้ ○   2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

○   3) อนุปริญญา/ปวส.  ○   4) ปริญญาตรี 

○   5) ปริญญาโท  ○   6) ปริญญาเอก 

 

4. อาชีพ 

 ○   1) นกัเรียน/นกัศึกษา     

○   2) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

○   3) พนกังานบริษทัเอกชน 

○   4) แม่บา้น/พ่อบา้น 

○   5) ธุรกิจส่วนตวั 

○   6) อาชีพอิสระ 

○   7) อื�น ๆ (ระบุ).............................. 

 

5. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

○   1) ตํ�ากว่า 15,000 บาท ○   2) 15,000 -30,000 บาท 

○   3) 30,001 - 50,000 บาท ○   4) 50,001- 100,000 บาท 

○   5) 100,001 บาทขึ�นไป 
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ส่วนที� � ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการที�มอีิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั�นเงนิอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

 

6. ท่านเลือกใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน ์(e-Money) ในการซื�อสินคา้และบริการใดมากที�สุด 

○   1) สินคา้อุปโภคบริโภค ○   2) ธุรกรรมทางการเงิน  

○   3) การเดินทาง  ○   4) สุขภาพและความงาม 

○   5) แฟชั�น   ○   6) เทคโนโลย ี

○   7) บนัเทิง    ○   8) อื�น ๆ โปรดระบุ............... 

 

7. สถานที�ที�ท่านใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน ์(e-Money) ในการซื�อสินคา้บ่อยที�สุด 

○  1) บา้น   ○  2) ที�ทาํงาน 

○  3) สถานศีกษา  ○  4) หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ทั�วไป/ร้านสะดวกซื�อ 

○  5) ระหวา่งเดินทาง  ○  6) ที�สาธารณะ 

○  7) อื�น ๆ โปรดระบุ...............   

 

8. ความถี�ในการใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน ์(e-Money) (จาํนวนครั� ง/สปัดาห์) 

○  1) � ครั� ง   ○  2) 2-5 ครั� ง 

○  3) 6-10 ครั� ง   ○ 4) มากกวา่ �� ครั� ง 

 

9. ช่วงเวลาใดที�ใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน์ (e-Money)  

○  1) 06.01 – ��.�� น.   ○ 2) 12.01 – ��.�� น. 

○  3) 18.01 – ��.�� น.   ○ 4) 00.01 – ��.�� น. 

 

10. โดยส่วนใหญ่ใชง้านแอพพลิเคชั�นออนไลน ์(e-Money) ในการชาํระสินคา้/บริการ ต่อครั� ง

เท่าใด 

○ 1) นอ้ยกวา่ ��� บาท   ○ 2) 500 – �,��� บาท 

○ 3) 1,001 – 1,500 บาท   ○ 4) 1,501 – �,��� บาท 

○ 5) 2,001 บาทขึ�นไป 
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ส่วนที� � ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

คาํชี�แจง : พิจารณาเลือกโดยทาํเครื�องหมาย   ในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

5    หมายถึง  เห็นดว้ยมากที�สุด 

4    หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3    หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2    หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

1    หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

ที�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชําระเงนิผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

11. ขอ้มลูทางการเงินใน e-Money มีความ 

ถูกตอ้งและสามารถเชื�อถือได ้

    

12. แอพพลิเคชั�น e-Money มีกราฟฟิคดีไซน์

สวยงาม น่าใชง้าน ใชง่้าย 

    

13. ระบบการประมวลผลของแอพพลิเคชั�น         

e-Money มีการประมวลผลที�รวดเร็ว 

    

14. ขอ้มลูในแอพพลิเคชั�น e-Money มีการ

อพัเดตอยา่งสมํ�าเสมอ 

    

15.  มีความหลากหลายในแอพพลิเคชั�นให้

เลือกใชบ้ริการ เช่น การทาํธุรกรรมทางการ

เงิน, การซื�อตั�วหนงั, การจ่ายเงินตามร้านคา้ 

    

16. ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�น e-Money มีความ

เหมาะสม 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

ที�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการ

ชําระเงนิผ่านแอพพลิเคชั�นเงินอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

17. การใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชั�น              

e-Money สามารถลดค่าใชจ่้ายในการทาํ

ธุรกรรมต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าติดต่อ 

สื�อสาร 

    

18. แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใชไ้ด ้

ทุกที� ทุกเวลา 

    

19. แอพพลิเคชั�น e-Money ช่วยประหยดั 

เวลา ลดขั�นตอนในการทาํธุรกรรมทางการ

เงินต่างๆ 

    

20. มีร้านคา้Online และOffline รับชาํระดว้ย 

QR Code หรือ Bar Code อย่างมากมาย 

    

21. มีโปรโมชั�นสาํหรับการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชั�นอย่างต่อเนื�อง 

เช่น ลดราคา, Cash back 

    

22. มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอยา่ง

เพียงพอและใหท่้านทราบไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

    

23. มีสื�อโฆษณา ที�น่าสนใจ น่าติดตาม     

24. การจดัเก็บขอ้มูลการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน ไวอ้ยา่งปลอดภยั 

    

25. สามารถเชค็รายละเอียดการทาํธุรกรรม

ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 
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ส่วนที� � ข้อมูลเกี�ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยทีี�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงิน

ผ่านแอพพลเิคชั�นเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ที�มอีิทธิพลต่อการตั�งใจเลือกใช้

บริการการชําระเงินผ่านแอพพลเิคชั�นเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มากที�สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

26. การเขา้ใชง้านแอพพลิเคชั�น e-Money 

ตอ้งใชร้หสัผา่น เพื�อป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั 

    

27. มีการใหข้อ้มูล ข่าวสาร โปรโมชั�น 

โดยตรง 

    

28. มีช่องทางการติดต่อ Contact Center 

ตลอด 24 ชั�วโมง 

    

29. ในกรณีที�มีปัญหาในการใชง้าน

แอพพลิเคชั�น e-Money ฝ่ายบริการลกูคา้

สามารถแกปั้ญหาใหก้บัท่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

    

การยอมรับเทคโนโลยีที�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลเิคชั�น

เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

30. การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money ไดรั้บความสะดวก 

รวดเร็วมากกวา่การการชาํระดว้ยเงินสด 
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การยอมรับเทคโนโลยทีี�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลเิคชั�น

เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

31. การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สามารถใชง้านไดทุ้ก

ที� ทุกเวลาแบบทนัที (เรียลไทม)์ กบัร้านคา้

ต่างๆ 

    

32. สามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั�นดว้ย

สมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

    

33. การชาํระเงินดว้ยแอพพลิเคชั�น e-Money 

สามารถลดขั�นตอนการทาํธุรกรรมทางการเงิน  

    

34. การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�น e-Money 

สามารถลดภาระการถือเงินสดไวที้�ตนเอง  

    

35. แอพพลิชั�น e-Money สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นการชาํระเงินใหแ้ก่ท่านได ้ 

    

36. สามารถเรียนรู้การใชง้านดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money เขา้ใจง่าย 

    

37. การใชบ้ริการชาํระเงินดว้ยระบบ

แอพพลิเคชั�น e-Money สาํหรับท่านเป็นเรื�อง

ง่ายเพราะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

    

38. การเขา้ถึงขั�นตอนในการใชบ้ริการดว้ย

ระบบแอพพลิเคชั�น e-Money ผา่นสมาร์ท

โฟนเป็นเรื�องง่าย 
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การยอมรับเทคโนโลยทีี�มีอทิธิพลต่อการตั�งใจ

เลือกใช้บริการการชําระเงนิผ่านแอพพลเิคชั�น

เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

39. การชาํระเงินดว้ยแอพพลิคชั�น e-Money 

เป็นวิธีการที�สะดวกต่อการดาํเนินชีวิตมากขึ�น  

    

40. แอพพลิชั�น e-Money มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้านที�ดี 

สามารถสร้างความมั�นใจในการใชง้าน 

    

41. แอพพลิชั�น e-Money มีความซื�อสัตยต่์อ

ผูใ้ชง้านสามารถเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้

ไวเ้ป็นความลบั 

    

42. แอพพลิชั�น e-Money สามารถดูแลขั�นตอน

การใชบ้ริการซื�อสินคา้และบริการ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

    

43. การใชบ้ริการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�น 

e- Money เป็นวิธีที�ทนัสมยั 

    

44. การใชบ้ริการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชั�น 

e- Money เป็นประสบการณ์ที�ดี น่าสนใจ

สาํหรับท่าน 

    

45. ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการชาํระเงิน

ผ่านแอพพลิเคชั�น e- Money เพื�อใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
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ส่วนที� 5 ข้อมูลเกี�ยวกับการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลเิคชั�นเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  

(e-Money) 

 

** ขอบพระคุณที�กรุณาตอบแบบสอบถาม ** 

 

 

 

 

ข้อมูลเกี�ยวกับการตั�งใจเลือกใช้บริการการชําระ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�นเงนิอิเล็กทรอนิกส์         

(e-Money) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

46. ท่านมีความสนใจในการใชบ้ริการชาํระ

เงินผ่านแอพพลิเคชั�น e-Money ในการทาํ

ธุรกรรมต่างๆ 

    

47. ท่านตั�งใจจะใชบ้ริการซื�อสินคา้ดว้ย

แอพพลิเคชั�น e-Money เป็นหนึ�งช่องทางใน

การชาํระเงินของท่าน 

    

48. ท่านจะแนะนาํผูอ้ื�นใหใ้ชบ้ริการชาํระเงิน

ทางแอพพลิเคชั�น e-Money 
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ประวตัผิู้วจิัย 

 

นางสาวนุชนาฏ สุทธิวงษ์ เกิดวนัที�  22 สิงหาคม พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร เมื�อปีการศึกษา 2547 และได้ศึกษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม ในปีการศึกษา 2560  

 

ประวตักิารทํางาน  

  

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2561   บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั  

 ตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์
  

พ.ศ. 2561 –  ปัจจุบนั   บริษทัหลกัทรัพย ์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส  

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

     ตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์

  

......................................................................  
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