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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานประกอบด้วย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิง อายุ 20 – 29 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน การตัง้ใจในการใช้งาน และการใช้งานจริง อยู่ในระดับดีมาก ความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัดี ผู้บริโภค
ท่ีมีอาย ุรายได้ตอ่เดือน และอาชีพ แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน และ
ความตัง้ใจในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงูทิศทางเดียวกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความ
คิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมีความสัมพันธ์ในระดับสูงทิศทาง
เดียวกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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The purpose of this research is to study the technology acceptance model 

and the lifestyle related to the determination to live in a cashless society among 400 
consumers in the Bangkok metropolitan area A questionnaire was used tool to 
collect the data and the statistics used for data analysis included percentage mean and 
standard deviation. The hypotheses testing consisted of a t-test, a one-way analysis of 
variance, and the Pearson product moment correlation coefficient. The results of the 
analysis were as follows: the majority of the consumers were female, from 20 to 29 years 
of age, held a Bachelor's or less company employees and an average monthly income 
of 15,001 to 25,000 Baht. In term of assessment Technology Acceptance Model found 
that the factor of perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention to 
use, the actual system and also opinions on lifestyle is the opinion use were at a very 
good level. Consumers of different ages, monthly income and occupation differed in 
terms of their determination to live in a cashless society with a statistically level 
significant.01. The results of the technology Acceptance Model demonstrated the role of 
perceived usefulness and intentions to use were correlated with determination 
for living in a cashless society ,similarly to the lifestyle results , with opinions at a high 
level and in the same direction with a statistically significant level .01.  
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สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสงูจาก อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมีคา่นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนเสร็จสมบรูณ์  ในการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีคณุคา่ และเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือ ตรวจสอบ รวมทัง้แก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนีอ้ย่างยิ่ง  ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความ
เมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยักราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ สพุาดา สิริกตุตา และ อ.ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค์ 
ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม  และเป็น
คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมีคา่ในการให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบพระคณุคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทกุท่าน  ท่ีให้ความเมตตา ให้
ความรู้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิ และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ี
ชว่ยประสานงาน และอ านวยความสะดวกตา่งๆ พร้อมทัง้ให้ความชว่ยเหลือด้วยดีเสมอมา 

สดุท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคณุบดิา มารดา ครอบครัว ท่ีได้ให้การสนบัสนนุ สง่เสริม พร้อม
ทัง้เป็นก าลงัใจให้ตลอดมา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนๆ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม สาขา
การตลาด (นอกเวลาราชการ) รุ่นท่ี 19 ส าหรับน า้ใจ มิตรภาพ และค าแนะน าต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้
สารนิพนธ์ฉบบันีส้มบูรณ์ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูในงานวิจยั และขอขอบคณุผู้ มีส่วนช่วยเหลือทกุท่านท่ีมิได้เอ่ย
มา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบนัหลาย ๆ ประเทศได้มีการพฒันาท่ีต่างจากอดีต ท่ีเห็นได้ชดัคือการเข้าถึงสงัคม 
ไร้เงินสดมากขึน้ สวีเดนเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีเข้าสู่สังคมไร้เงินสด คนในประเทศใช้จ่ายผ่าน 
Mobile Banking และบตัรเครดิตเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร รถสาธารณะ ก็ไม่ใช้จา่ยเงินสด 
เบลเย่ียมเป็นอีกประเทศท่ีได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสถาบนัการเงินภายในประเทศให้  
หนัมาใช้แอปพลิเคชนัในการท าธุรกรรมทางการเงิน อตัราการใช้จา่ยแบบไร้เงินสดสงูถึง 93% จีนก็
เป็นอีกประเทศท่ีมีการท าธุรกรรมทางการเงินโดยใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัล ผ่าน 2 แอปพลิเคชัน 
ได้แก่ Alipay และWeChat pay ท าการจา่ยอยา่งง่ายเพียงแคมี่ QR Code 

ประเทศไทยท่ีปราศจากสังคมไร้เงินสดก าลังขบัเคล่ือน โดยการใช้เงินสดลดลงแทนท่ี
ด้วยเทคโนโลยีโดยการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ท าให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานอย่างง่าย 
และสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ลดต้นทุนด้านค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเวลาใด อยู่ท่ีไหนก็
สามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องไปธนาคารโดยการท าผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร  
ใช้วิธีการโอนเงิน พร้อมเพย์ QR Code 

สถาบนัการเงินในประเทศไทยมีการทยอยปิดสาขา เน่ืองจากการเปิดสาขาของสถาบนั
การเงินมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูง จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีด าเนินงานใหม่ โดยการมุ่งเน้นการท า
ธุรกรรมทางเงินบนมือถือ ซึ่งมีคา่ใช้จ่ายท่ีต ่ากวา่ โดยไมต้่องมีคา่ใช้จา่ยด้านการเช่าท่ี คา่น า้ คา่ไฟ 
รวมไปถึงค่าจ้างพนกังาน ระบบการท างานผ่านแอปพลิเคชนัท างานได้อย่างรวดเร็วและมีความ
เสถียร รวมไปถึงผู้ บริโภครุ่นใหม่ให้การตอบรับกับเทคโนโลยีท่ีเข้ามา เช่น ประตูน า้  จตุจักร 
ตลาดการค้าใหญ่ มีการวาง QR Code ให้ลูกค้าแสกนจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสด เป็นการเพิ่ม
ชอ่งทางการเงินให้ลกูค้า 

ผู้ น าการท าธุรกรรมการเงินบนมือถือ คือ  K Plus ของธนาคารกสิกรไทย ส่วนแบ่ง
การตลาด 22 % ต่อมาคือ SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ 11 %อนัดบัสาม คือ Bualuang 
mbanking ของธนาคารกรุงเทพ 9 % สังเกตได้ว่าทัง้สามธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ ท่ีมีการ
แข่งขนัทางธุรกิจอย่างมาก ธนาคารกสิกรตอบโจทย์ของธนาคารส่วนตวับนมือถือและง่ายในสไตล์
คุณ ตอบโจทย์ทุกรูปแบบ การใช้ชีวิต (Lifestyle) สะดวกและปลอดภัย ประหยัดเวลากับการ
ท างาน (Function) ท่ีออกแบบมาเพ่ือผู้บริโภคโดยเฉพาะ การใช้งานแอปพลิเคชนับนมือถือของปี 
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2560 จ านวน 26,322,671 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) โดยรวมแล้วการเข้าโมบายแอป
พลิเคชนั สามารถท าได้ทัง้ สอบถามยอดเงิน โอนเงิน ช าระคา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท์ ช าระบิล ช าระ
ค่าบัตรเครดิต ดูยอดเคล่ือนไหว รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน อยู่กับความเร่งรีบ 
ยึดติดความสะดวก ท าให้การขบัรถหรือการเดินทางมาธนาคารเพ่ือโอนเงินหรือท าธุรกรรมตา่ง  ๆ 
ลดลง เน่ืองจากต้องเผชิญปัญหารถติด จ านวนลกูค้าในธนาคารเยอะท าให้ต้องรอคิวนาน แต่เม่ือ
ผู้บริโภคเปล่ียนทางเลือกมาใช้โมบายแอปพลิเคชนัเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน เข้ามามีอิทธิพล
อย่างรวดเร็วและเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลท าให้เปล่ียนรูปแบบการท าธุรกรรมทาง  
การเงินสมยัก่อนต้องท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์ในธนาคาร ณ เวลาท าการ แตเ่ม่ือใช้
แอปพลิเคชนัการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือท าให้ ปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นลดลง ไม่ต้องพก
เงินสดไปหน้าธนาคาร ลดความเส่ียงด้านโจรกรรม สลิปท่ีได้จากการโอน สามารถส่งให้ผู้ อ่ืนได้เลย 
โดยไม่ต้องถ่ายสลิปอีกรอบแบบการโอนหน้าธนาคารและสลิปท่ีได้ยงัมีความชดัเจนและสะดวกใน
การสง่ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น การท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์มือถือเพ่ือท่ีจะน าไปสูส่งัคม
ไร้เงินสดนัน้ ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้โมบายแอปพลิเคชนัเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์มือถือ
จ าเป็นต้องเปิดใจในการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน ดงันัน้การวิจยัในครัง้นีจ้ะมุ่งเน้นศึกษา
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง และมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น โดยเลือกศึกษา
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง 
กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ 
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2. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง ท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ความสนใจ  
ด้านความคิด เห็น  มีความสัมพัน ธ์กับตัดสิน ใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลให้สถาบนัการเงินเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค 

2. เพ่ือมาเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงินใช้ในวางแผนการตลาด และปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาดกบัผู้ใช้สงัคมไร้เงินสดได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงินขยายฐานลกูค้าท่ีสนใจใช้สงัคมไร้เงินสดในอนาคต
ได้ดียิ่งขึน้ 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้ ท่ีสนใจจะศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจใช้สังคม  
ไร้เงินสด 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการ

ท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือ

ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ผู้ วิจัยจึงได้ท าการค านวณ เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่าง  
ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2558, 28) และได้ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 
95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 385 คน และเพิ่มเตมิอีก
จ านวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ที่  1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 เขต มีดังนี ้

เขตบางรัก เขตปทมุวนั เขตสุขมุวิท เขตสาทร และเขตจตจุกัร เน่ืองจากทัง้ 5 เขตนีเ้ป็นศนูย์กลาง

ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Center Business District) (PPTV Online, 2559) (หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ, 2559) แสดงการเฉล่ียขนาดตวัอยา่ง 

ขั ้นที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอยา่งจากเขตท่ีสุม่ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 เขตละ 80 คน 

 
ตาราง 1 แสดงการเฉล่ียขนาดตวัอย่าง 
 

 
ขัน้ที่  3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตวัอย่างจากธนาคารในเขตบางรัก เขตปทมุวนั เขตสขุมุวิท เขตสาทร เขตจตจุกัร ตามขัน้
ท่ี 3 ซึง่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอยา่ง 
  

 

เขตที่ท าการส ารวจ 
 

จ านวนตัวอย่าง(คน) 

เขตบางรัก 80 

เขตปทมุวนั 80 

เขตสขุมุวิท 80 

เขตสาทร 80 

เขตจตจุกัร 80 

รวมทัง้สิน้ 400 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 20 – 29 ปี 
1.2.2 30 – 39 ปี 
1.2.3 40 -49 ปี 
1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี               
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี      

1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.4.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
1.4.2 15,001 – 25,000 บาท 
1.4.3 25,001 – 35,000 บาท 
1.4.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.4.5 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

1.5 อาชีพ 
1.5.1 นิสิต/นกัศกึษา 
1.5.2 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานเอกชน 
1.5.4 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.5.5 อาชีพอิสระ 
1.5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ……. 
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2. การยอมรับเทคโนโลยี 
2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
2.3 ความตัง้ใจในการใช้งาน 
2.4 การใช้งานจริง 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.1 ด้านกิจกรรม 
3.2 ด้านความสนใจ 
3.3 ด้านความคดิเห็น 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ 

2. สังคมไร้เงินสด (Cashless society) หมายถึง เป็นสงัคมท่ีปราศจากเงินสดหรือไม่
นิยมถือเงินสด อาจช าระเงินผ่านบตัรเครดิต บตัรเดบิตหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งปัจจุบนั
มี การส ร้างและพัฒ นาแอปพลิ เคชันส าห รับสมาร์ท โฟน เพ่ื อช าระ เงิน ได้ โดยไม่ ต้ อง  
พกเงินสด 

3. การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผู้ ประเมินได้แล้วว่าจะท าธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือ โดยในการศึกษาครัง้นีเ้ลือกใช้กระบวนการตัดสินใจ 1 ขัน้คือ ขัน้ตัดสินใจท า
ธุรกรรม ได้แก่ ท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกบัธนาคารท่ีไว้ใจ ตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือกับธนาคารท่ีรู้จกั ตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเพราะสะดวก ตดัสินใจท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเม่ือรู้สึกปลอดภยัในการท าธุรกรรม ตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือเพ่ือลดคา่ธรรมเนียม 

4. ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) หมายถึง การท าธุรกรรมกับธนาคาร 
โดยการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน ดูบัญชี
เคล่ือนไหว 
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5. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง อธิบายพฤติกรรมการยอมรับของบุคคลระบบ
เทคโนโลยีหรือสารสนเทศ เพ่ือท าความเข้าใจเทคโนโลยี และการตดัสินใจท่ียอมรับเทคโนโลยี 
การท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์มือถือ ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ 

1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness : PU) คือ ความเช่ือว่า
ในการใช้ระบบของเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการท างานของบคุคล ความเช่ือหรือมมุมองในการ
วิเคราะห์ และตระหนกัถึงคณุคา่หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้แก่ การท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดเวลาเดินทางไปธนาคาร มี ประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนั  

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) คือ ระดับ
ความเช่ือมั่นของผู้ ใช้งานท่ีคาดหวังต่อระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้ง่าย ไม่มีความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีและไม่ต้องอาศยัความรู้ ความสามรถ ต่อการเรียนรู้ท่ีจะใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การใช้ระบบ ได้แก่ บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถรองรับระบบการท างานได้ทุก
ระบบปฏิบตักิาร มีการให้ข้อมลูท่ีสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ง่าย ระบบการท าธุรกรรมไม่
ซบัซ้อน 

3. ความตัง้ใจในการใช้งาน (Behavior Intention to Use: BI) คือ ความตัง้ใจท่ีจะ 
ใช้งาน ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลมีความสนใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ ใช้งานต้องการท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือท่ีมีหลกัฐานชดัเจน การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือปลอดภยักวา่การพก
เงินสดเพ่ือท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ 

4. การใช้งานจริง (Actual System Use) คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้งานจริง และ
ยอมรับ ได้แก่  การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยท าให้การโอนเงินเร็วยิ่งขึน้  รู้สึก
สะดวกสบายในการใช้งาน สามารถท าได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไมจ่ ากดัสถานท่ีในการท าธุรกรรม 

6. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง มีการพัฒนาแบบแผนการด ารงชีพหรือใช้
ตลอดจนถึงแบบแผนการบริโภค เรียกวา่ แบบการใช้ชีวิต วดัรูปแบบของ AIO ดงันี ้

1. A คือ ด้านกิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือ ได้แก่ ไมช่อบท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ ค้นหาข้อมลูก่อนตดัสินใจท าธุรกรรม  

2. I คือ ด้านความสนใจ เป็นความสนใจเร่ืองราว เหตกุารณ์หรือวตัถโุดยมีระดบัความ
ต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้เม่ือ ตัง้ใจติดตอ่กนัหรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ ได้แก่ สนใจภาพลกัษณ์ของโมบายแอปพลิเคชนั สนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ  
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3. O คือ ด้านความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบท่ีบุคคลตอบต่อ
สถานการณ์ท่ีกระตุ้นเร้า ท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินบน
มือถือ ได้แก่ คิดเห็นว่าการท าธุรกรรมการเงินบนมือถือช่วยท าให้การท าธุรกรรมทางการเงิน
รวดเร็วยิ่งขึน้ คิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสดุ คิดว่าการท าธุรกรรม
การเงินบนมือถือคา่ธรรมเนียมต ่าสดุ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้ 
 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.การยอมรับเทคโนโลยี 

2.1   การรับรู้ถึงประโยขน์ในการใช้งาน 

2.2   การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

2.3   ความตัง้ใจในการใช้งาน 

2.4   การใช้งานจริง 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.1   ด้านกิจกรรม 

3.2   ความสนใจ 

3.3   ด้านความเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้
เงนิสดของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1.1   เพศ 

1.2   อาย ุ

1.3   ระดบัการศกึษา 

1.4   รายได้ 

1.5   อาชีพ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ 

และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั 
2. การยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น 
มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมสังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

มีแนวคดิและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัดงันี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกรรมการเงินบนมือถือ (E-Banking) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model) 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
6. สงัคมไร้เงินสด 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

ศิ ริวรรณ  เส รี รัต น์  (2560, 212-213) การแบ่ งส่ วนตลาดตามประชากรศาสต ร์ 
(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลกัด้านประชากรศาสตร์ โดยถือ
เกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมยั อายุ ขัน้ตอนในวัฏจกัรชีวิตครอบครัว 
หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่วน
ตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด 
ครอบครัว รายได้ การศกึษา และอาชีพ ซึ่งใช้ในการแยกแยะความแตกตา่งของกลุ่มลกูค้า โดยถือ
เกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ดงันี ้

1. อาย ุ(Age) ความชอบและความสามารถของลกูค้าจะเปล่ียนแปลงไปตามอาย ุแต่
อย่างไรก็ตามตวัแปรชนิดนีอ้าจเป็นตัวแปรลวงก็ได้ เช่น การขายสินค้าท่ีมีคนวัยหนุ่มสาวเป็น
กลุ่มเปา้หมาย แตก่ลบัมีผู้สงูอายมุาซือ้แทน ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากตลาดเปา้หมายนัน้ไมไ่ด้เป็นกลุ่ม
ท่ีมีอายตุา่งกนัตามปีเกิด แตเ่กิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราทีคิดวา่ตวัเองยงัเป็นหนุม่สาวอยู่ 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) บคุคลท่ีอยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกันอาจมี
ความต้องการ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยขัน้ขงวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรม  และ 
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ความต้องการของบุคคลต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสร้างโอกาส
ให้กบันกัการตลาดในการเสนอการบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ 

3. เพศ (Gender) ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติ และพฤตกิรรมท่ีแตกตา่ง
กัน โดยผู้หญิงมักจะมีความละเอียดอ่อนและต้องการค้นหาข้อมูลต่าง  ๆ ให้มากขึน้ก่อนท าการ
ตดัสินใจ ส่วนผู้ชายมกัจะมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง และมกัจะมุ่งท่ีบางสิ่งบางอย่างท่ีจะช่วยให้
เขาสามารถบรรลตุามเปา้หมายได้ 

4. รายได้ (Income) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนการตลาดส าหรับสินค้าและ
บริการอย่างไร เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดท่ีใช้กันมานานแล้วส าหรับสินค้า และบริการ อย่างไรก็
ตาม รายได้อาจไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นลูกค้าท่ีดีท่ีสุดส าหรับผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ถึงแม้ว่า
รายได้เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจ่าย การเลือกซือ้อาจเก่ียวข้องกบัปัจจยัอ่ืนเชน่ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา 

5. ยคุสมยัของคน (Generation) คนแตล่ะรุ่นจะได้รับอิทธิพลจากเวลาท่ีเปล่ียนไป ท า
ให้มีความสนใจท่ีแตกตา่งกนั เช่น ในด้านดนตรี ภาพยนตร์หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด 
ซึ่งนักประชากรศาสตร์เรียกกลุ่ม เหล่านี ว้่า กลุ่มคนท่ีสมาชิกในกลุ่ม มีประสบการณ์ ใน  
เร่ืองตา่ง ๆ ร่วมกัน มีมมุมอง และค านิยมเหมือนกนั นกัการตลาดมกัน าสญัลกัษณ์ และรูปภาพท่ี
เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มคนเหล่านีม้าใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบง่กลุ่ม
ออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 (World war II) (3) กลุ่มคนหลงัสงครามโลก (Postwar) (4) กลุ่มคนในช่วงต้น
ก่อนสงคราม โลกค รั ง้ ท่ี  2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่ มคนในช่วง ท้ายของ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 (Trailing – Edge baby boomer) (6) กลุ่มคน Generation X (7) กลุ่มคน 
Generation Y  

Kotler (2016) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ บริโภค (Personal 
factor influencing consumer behavior) คือการตดัสินใจของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
บคุคลตา่ง ๆ 

1. อายุ (Age) ผู้บริโภคท่ีช่วงอายุแตกต่างกัน ส่งผลท าให้มีความต้องการท่ีต่างกัน 
นกัการตลาดจงึสามารถใช้เกณฑ์อายเุป็นตวัแบง่สว่นตลาดได้ตามชว่งอาย ุ  

2. เพศ (Gender) ผู้บริโภคแตล่ะเพศจะมีทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
เน่ืองมาจากการรับรู้ พนัธุกรรม และสภาพทางสงัคม ปัจจยัทางด้านเพศส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมการบริโภคอย่างมาก เช่น การเลือกซือ้เสือ้ผ้าถ้าเป็นเพศหญิงจะใช้อารมณ์ในการ
ตดัสินใจก่อน แตเ่พศชายจะอา่นข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าตา่ง ๆ ก่อนตดัสินใจซือ้ 

3. อาชีพ  (Occupation) อาชีพส่งผลท าให้ มีความต้องการสินค้า  และบริการ 
ท่ีแตกต่างกัน นักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้านัน้เป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด เพ่ือท่ีจะ
จดัเตรียมให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบักลุม่บคุคล 

จากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ข้างต้นนี ้ท าให้ทราบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคทัง้ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพท่ีแตกต่างกัน
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกรรมการเงินบนมือถือ (E-Banking) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) การก ากับดูแลตามพ .ร.บ. ระบบการช าระเงิน 

พ.ศ.2560 มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 16 เมษายน 2561 โดยสรุปโครงสร้างของ พ.ร.บ. ระบบการช าระเงิน 
พ.ศ.2560 ดงันี ้

หมวด 1 ระบบการช าระเงินท่ีมีความส าคญั เป็นการก าหนดลกัษณะของระบบการ
ช าระเงินท่ีส าคญั คือ ระบบการช าระเงินเป็นโครงสร้างพืน้ฐานหลกัของประเทศและเป็นระบบการ
ช าระเงินท่ีรองรับการโอนมูลค่าสูง ประกอบด้วย ระบบการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างธนาคาร  
(ระบบบาทเนต) และระบบการหกับญัชีเช็คระหว่างธนาคาร (ICAS) และให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ประกาศก าหนดระบบการช าระเงินท่ีมีความส าคญัเพิ่มเตมิได้ 

หมวด 2 ระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ (Designated Payment System) 
การก าหนดลกัษณะของระบบการช าระเงินภายใต้การก ากบัได้แก่  

1. ระบบท่ีเป็นศนูย์กลางหรือเครือขา่ยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพ่ือรองรับการโอน
เงิน การหกับญัชีหรือการช าระดลุ เช่น ระบบโอนเงินรายย่อย ระบบเครือข่ายบตัร ระบบการช าระ
ดลุ เป็นต้น 

2. ระบบการช าระเงินอ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความเช่ือมั่นของ
สาธารณชนหรือเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบการช าระเงิน โดยผู้ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจระบบการช าระเงินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีการคลังหรือขอขึน้ทะเบียนกับ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย แล้วแตก่รณี ก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจ 
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หมวด  3 บ ริการช าระ เงินภายใต้การก ากับ  (Designated Payment System) 
เป็นการก าหนดลกัษณะบริการการช าระเงินภายใต้การก ากบั ซึ่งต้องขออนญุาตจาก รมว.คลงัหรือ
ขอขึน้ทะเบียนกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย แล้วแตก่รณี ก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

1. การให้บริการบตัรเครดิต บตัรเดบติ หรือบตัรเอทีเอ็ม 
2. การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ 
3. การให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ ขายสินค้าหรือ 

ผู้ให้บริการเจ้าหนี ้
4. การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5. การให้บริการการช าระเงินอ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบการช าระเงิน หรือ

ประโยชน์สาธารณะ 
หมวด 4 การก ากับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน  

เป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลระบบการช าระเงินภายใต้การก ากบั และบริการการช าระ
เงินภายใต้การก ากับ รวมทัง้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าท่ีก ากับดูแลและตรวจสอบ 
ตลอดจนด าเนินการเพ่ือแก้ไขฐานะ และด าเนินงาน 

หมวด 5 การอทุธรณ์ ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธ์ิอทุธรณ์หากไมเ่ห็นด้วยกบัค าสัง่ 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ ประกอบด้วยการปกครอง กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีก าหนด และโทษทางอาญาในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจไม่ขออนุญาตหรือ
ขึน้ทะเบียนก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือไมใ่ห้ข้อมลูตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยสัง่การ เป็นต้น 

(มีชยั ฤชพุนัธ์, 2557) การท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต คือ การประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินต่าง  ๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตมีการให้บริการ เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน 
โอนเงินหรือสอบถามยอดเงิน 

รูปแบบการท าธุรกรรม 
รูปแบบการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหลัก ๆ  คือ รูปแบบของธนาคาร

อินเทอร์เน็ตการช าระเงินออนไลน์ และธนาคารมือถือ โดยมีรูแบบการให้บริการท่ีตา่งกนั 
1. ธนาคารอินเทอร์เน็ต  

การให้บริการการท าธุรกรรมทางธนาคารท่ีท าได้ทกุท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน ช าระค่าสาธารณูปโภค บริการเช็ค พิมพ์รายการ
เดนิบญัชี ฯลฯ โดยลกูค้าของธนาคารสามารถบริหารการเงินด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต  
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ลกัษณะบริการ 
- สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี 
- สอบถามรายการเคล่ือนไหวในบญัชี 
- โอนเงินระหวา่งบญัชีตนเองหรือไปยงับคุคลอ่ืนทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 
- สอบถามสถานะเช็ค 

2. ช าระเงินออนไลน์  
ลักษณะการให้บริการลูกค้า สามารถช าระค่าบริการต่าง  ๆ ได้ทุกวัน 

ตลอด 24 ชม. โดยไมต้่องเดนิทาง เชน่ คา่โทรศพัท์มือถือ คา่บตัรเครดติ คา่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต  
3. ความเส่ียงจากการท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต 

การท าธุรกรรมการเงินไม่วา่จะเป็นโอนเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน เช็คยอดเงิน
คงเหลือ สามารถท าออนไลน์ได้ ในเม่ือมีความสะดวกสบายมากขึน้ ความปลอดภยัในการใช้งานก็
ยิ่งลดลง ดงันัน้ความเส่ียงความเส่ียงจึงอาจจะเกิดขึน้กบัการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้หลาย
รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การถูกแอบอ้างใช้งานธนาคารออนไลน์ หลงัจากการใช้งานหาก
ลืมออกจากระบบหรือบอกรหสัผา่นเลขบญัชี การท าธุรกรรมตา่ง ๆ แก่บคุคลอ่ืน อาจถกูตอ่การถกู
สวมรอยหรือแอบอ้างการเข้าใช้งานธุรกรรม 

3.2 การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ปลอม หรืออีเมล
ปลอม ความพยายามกลอกลวงใด ๆ มีท่ีมาจากบคุคลท่ีสาม พยายามน าข้อมลูความลบัท่ีส าคญั 
เชน่ รหสัผา่น หมายเลขบตัรเครดติ เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินของตนเอง 

เว็บไซต์ปลอม :ซึ่ ง เว็บไซต์จะมี ช่ือโดเมนและ  Subdirector 
เหมือนกับ URL ของสถาบนัการเงินนัน้ ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเว็บไซต์ปลอม เส่ียงต่อการถูกดกัจบั
ข้อมูลการใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ เช่น Username และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือน าไปแอบอ้าง
การเข้าใช้งาน 

อีเมลปลอม :การหลอกลวงให้ลูกค้าเช่ือว่ามี E-mail มาจาก
สถาบนัการเงินและใช้หวัข้อ และข้อความท่ีมีความน่าเช่ือถือ เชน่ การแจ้งว่าบญัชีของลกูค้าได้ถกู
อายดัชัว่คราวพร้อมใส่สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายของสถาบนัการเงินและHyperlink ท่ี E-mail ไป
ยงั เว็บไซต์ ปลอม เพ่ือให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล username และ password ยืนยันข้อมูล
หากต้องการให้สามรถใช้งานได้ปกติ 
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3.3 โปรแกรมอนัตรายต่าง ๆ โดยท างานในลกัษณะท่ีเป็นการโจมตี
ระบบ การท าให้ระบบเสียหายรวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล มีหลายประเภท เช่น ไวรัส , เวิร์ม, 
ม้าโทรจนั, การแอบดกัจบัข้อมลูและคีย์ล็อกเกอร์ ภยัคกุคามตอ่ความสมบรูณ์ของระบบ โปรแกรม
จะควบคมุการท างานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ ท่ีไม่หวงัดี เพ่ือหลอกล่อเอาข้อมูลส าคญั
ตา่ง ๆ 

3.4 การเข้าเว็บไซต์ธนาคารออนไลน์จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
3.4.1 การโหลดใช้โปรแกรมธนาคารจากการแชร์โปรแกรมท่ีไม่ใช่

จากการอัปโหลดจากธนาคารผู้ ให้บริการซึ่งเส่ียงท่ีจะเป็นโปรแกรมปลอม ไว้ดักจับข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 

3.4.2 สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบางรุ่นอาจมองไมเ่ห็น URL การ
เข้ารหสัของเว็บไซต์ซึง่เส่ียงท่ีเราไมท่ราบได้ว่าเป็นเว็บไซต์จริงหรือปลอม 

3.4.3 การใช้ระบบปฏิบตัิท่ีผ่านการ Jailbreakหรือการดดัแปลง
ระบบปฏิบัติของสมาร์ทโฟนซึ่งเส่ียงต่อการถูกขโมยข้อมูลหากเช่ือมต่อเข้าสู่เว็บไซต์  โดย 
Jailbreak ห รือ  Root คื อการดัดแปลงระบบป ฏิบัติ ของสมา ร์ท โฟ นห รือแท็ บ เล็ ต ท่ี ใ ช้
ระบบป ฏิ บัติ ก ารของ  IOS แล ะ  Android ซึ่ ง ระบบป ฏิบัติ ก าร  IOS และ  Android เป็ น
ระบบปฏิบตัิการท่ีแบ่งแยกการท างานแอปพลิเคชนัต่าง ๆ ออกจากกันโดยสิน้เชิงจึงท าให้แต่ละ 
แอปพลิเคชนัไม่สามารถแทรกแซงหรือมองเห็นการท างานของกนัและกนัได้แตก่าร Jailbreak และ 
Root จะท าให้ระบบปฏิบตัิการท่ีเคยแยกกันกลายเป็นระบบปฏิบตัิการท่ีเปิดกว้างให้แต่ละแอป
พลิเคชันสามารถท่ีจะมองเห็นการท างานซึ่งกันและกัน จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพสร้างแอปพลิ 
เคชนัเพ่ือสอดแนมธนาคาร 

4. แนวทางการจดัการความเส่ียงการท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต 
การท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต แม้ว่าระบบจะดีเพียงใดก็ยงัมีจดุอ่อนให้

พวกมิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ดงันัน้เราจงึควรจดัการกบัความเส่ียงเหลา่นีโ้ดย 
4.1 ปอ้งกนัการถกูแอบอ้างใช้ธนาคารออนไลน์ 

4.1.1 ออกสู่ระบบ ทุกครัง้หลงัเลิกใช้ระบบออนไลน์เพ่ือปกป้อง
การแอบอ้างการใช้งาน 

4.1.2 ไม่ให้ข้อมูลส่วนตวั เช่น หมายเลขบตัรเครดิต เลขท่ีบญัชี
เงินฝาก รหสัผา่นตา่ง ๆ แก่บคุคลอ่ืนเพราะถกูน าไปใช้แอบอ้างใช้ท าธุรกรรมทางการเงินได้ 

4.2 ปอ้งกนัการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 
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4.2.1 สงัเกตอีเมลปลอม 
- พิ จารณาช่ือบัญ ชี อี เมล (Email Address) ว่าเป็นของ

องค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรท่ีถูกแอบอ้างว่าจริงหรือไม่หากเป็นองค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีของ
องค์กรจริงช่ืออีเมลจะต่อท้ายด้วยช่ือองค์กรนัน้เช่น xxx@bot.or.th เป็นอีเมลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยย่อมาจาก Bank of Thailand เป็นต้น ควรตรวจสอบควบคู่ไปกับลิงค์เช่ือมโยงท่ี
แนบมากบัอีเมล 

- ตรวจสอบลิงค์เช่ือมโยงเว็บไซต์ว่า URL ท่ีให้เช่ือมโยงไปนัน้
เป็นของเว็บไซต์ท่ีใช้บริการเป็นประจ าหรือไม่ หากเป็นเว็บไซต์ระบบธนาคารออนไลน์ต้องมี “S” 
ต่อท้าย https:// หมายถึงการเข้าระบบความปลอดภัยหากไม่มีให้สงสัยว่าเป็นอีเมลแอบอ้าง
นอกจากนี ้หากเป็นการท าธุรกรรมการเงินผ่านอีเมลท่ีส่งถึงผู้ ใช้บริการ หากอีเมลแอบอ้างแจ้งให้
เช่ือมโยงเข้าสูเ่ว็บไซต์เพ่ือท าธุรกรรมการเงินให้สงสยัวา่เป็นอีเมลมิจฉาชีพ  

4.2.2 สงัเกตเว็บไซต์ปลอม 
- สงัเกต “สญัลกัษณ์รูปกญุแจ” ระบบธนาคารออนไลน์ต้องมี

การเข้ารหัสปลอดภัยท่ีหน้าเว็บไซต์ท่ีให้ลงช่ือเข้าใช้ระบบโดยสัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงในส่วน
ของเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ซึ่งต าแหน่งของสัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงในส่วนของเว็บ
บราวเซอร์ 

- สังเกต “URL” ของเว็บไซต์ระบบธนาคารออนไลน์มีการ
เข้ารหสัความปลอดภัยโดยขึน้ด้วย https:// หรือไม่ หากพบเว็บไซต์(หน้าลงช่ือเข้าระบบ) https:// 
(ไมมี่ s) ให้สงสยัวา่เป็นเว็บปลอม 

- สงัเกต “ช่ือผู้ ให้บริการ” ว่าถกูจดทะเบียนภายใต้ช่ือสถาบนั
การเงินใดโดยสามารถ สงัเกตได้จากตวัอกัษรท่ีอยู่ถัดจากรูปกุญแจหรือโดยการคลิกท่ีสญัลกัษณ์
รูปกญุแจจะเห็นช่ือสถาบนัการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบดไูด้ว่า เป็นช่ือของสถาบันการเงินท่ีเราใช้
บริการหรือไม ่

4.3 หลีกเล่ียงเข้าเว็บไซต์ธนาคารออนไลน์จากสมาร์ทโฟนหรือ 
แท็บเล็ต  

4.3.1 หากต้องการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตควรใช้แอปพลิเคชนั (Application) ของธนาคารโดยตรง  
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4.3.2 หลีกเล่ียงการเข้าใช้เว็บไซตธ์นาคารออนไลน์ผา่นสมาร์ท
โฟน และแท็บเล็ตบางรุ่นท่ีไมแ่สดงสญัลกัษณ์รูปกญุแจซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงความปลอดภยัของ
เวบ็ไซต ์(SSL) 

4.3.3 หลีกเล่ียงการใช้งานธนาคารออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตท่ีผ่านการ Jailbreakหรือรูท (Root) เพราะมีความเส่ียงท่ีจะถูกขโมยข้อมูลหรืออาจถูก
เช่ือมตอ่เข้าสูเ่ว็บไซต์ ธนาคารออนไลน์ปลอมโดยไมรู้่ตวั  

4.3.4 ล็อคหน้าจอการเข้าใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้ วย
รหสัผ่าน (Password) ท่ียากต่อ การเดา เพ่ือป้องกันการแอบอ้างใช้บริการธนาคารออนไลน์หาก 
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสญูหายหรือถกูขโมย 

4.4 ปอ้งกนัโปรแกรมอนัตรายตา่ง ๆ 
4.4.1 หลีกเล่ียงการติดตัง้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมท่ีไม่มี

ลิขสิทธ์ิเพ่ือปอ้งกนัโทรจนั/สปายแวร์ท่ีอาจแฝงอยูใ่นโปรแกรม 
4.4.2 ควรติดตัง้โปรแกรมรักษาความปลอดภัยพวก Personal 

Firewall โปรแกรม Antivirus คอยอพัเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ และหมัน่สแกนตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์บอ่ย ๆ ด้วย 

4.4.3 ในกรณีท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ควรเปิดใช้งาน 
Windows Firewalls และควรอัพเดทโปรแกรมความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (Security 
Patch) อยา่งสม ่าเสมอ 

4.4.4 ตรวจหาไวรัส (Scan Virus) ทกุครัง้ก่อนใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ 

4.4.5 หากต้องการท าธุรกรรมทางการเงินให้ใช้คอมพิวเตอร์ของ
ตนเองเพ่ือปอ้งกนัการ ขโมยข้อมลูโดยโทรจนั/สปายแวร์ท่ีอาจแฝงตวัอยู่ในคอมพิวเตอร์สาธารณะ
และหลีกเล่ียงการเช่ือมต่อหรือเข้าสู่ระบบจากอินเทอร์เน็ตสาธารณะรวมไปถึงการเช่ือมต่อกับฟรี 
Wifi เพราะอาจเช่ือมตอ่กบั Wifi ปลอม ท่ีมิจฉาชีพสร้างขึน้มา 

4.4.6 หากเป็นไปได้ควรแยกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับท า
ธุรกรรมทางการเงินกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ท่องโลกออนไลน์หรือท างานอ่ืน เพ่ือการใช้งาน
ธนาคารออนไลน์ท่ีปลอดภยั 
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4.5 ตดิตามขา่วสารกลโกงและภยัทางการเงิน ตดิตามขา่วสารกลโกง 
และภยัการเงินอย่างสม ่าเสมอทัง้จาก เว็บไซต์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบนั
การเงินตา่ง ๆ หรือส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ เพ่ือปอ้งกนัภยัทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ 

5. ข้อดีการท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต  
การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอีกชอ่งทางหนึ่งท่ีสะดวกสบายในยคุ

โลกการส่ือสารไร้พรมแดน เพราะไมต้่องเสียเวลาในการเดนิทางซึง่ 
5.1 เราสามารถดูข้อมูลบัญชีต่าง ๆ ล่าสุดของท่านได้อย่างรวดเร็ว 

และทนัใจ 
5.2 ปลอดภัยและใช้งานง่าย เพียงใช้รหสัประจ าตวับริการธนาคาร

ทางอินเทอร์เน็ต (iBanking) ควบคู่กับรหัสผ่าน ก็สามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจใน 
ความปลอดภัยในการท ารายการเพียงใช้แถบเคร่ืองมือ และปุ่ มเลือกบนหน้าจอท่ีใช้งานง่าย และ
ไมซ่บัซ้อน 

5.3 รวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาทีในการเรียกดขู้อมลูบญัชีล่าสดุ และ
การท ารายการท าให้มีเวลา ในการท าสิ่งตา่ง ๆ ได้มากขึน้ 

5.4 สะดวกสบาย สามารถท ารายการทางออนไลน์ ได้อย่าง
สะดวกสบายไมว่า่อยูท่ี่บ้านหรือส านกังาน 

5.5 บริการตลอด 24 ชัว่โมง เป็นบริการท่ีท่านสามารถท าธุรกรรมตา่ง 
ๆ จากบัญชีธนาคารเราได้ ตลอดเวลาทัง้กลางวัน และกลางคืน โดยไม่จ าเป็นต้องรอใบแจ้ง
รายการบญัชีจากธนาคาร 

5.6 ใช้บริการได้จากทั่วทุกมุมโลกเพียงใช้อินเทอร์เน็ตได้ ก็จะ
สามารถท าธุรกรรมจากบญัชี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ได้จากทกุสถานท่ีทัว่โลก 

5.7 บริการหลากหลาย ซึ่งช่วยให้จดัการเร่ืองการเงิน การธนาคารได้
ดียิ่งขึน้ นอกจากนีธ้นาคารจะพฒันาการให้บริการรวมทัง้เพิ่มบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ 

6. ข้อด้อยการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต  ถึงแม้การท าธรกรรมผ่าน
อินเทอร์เน็ตจะมีข้อดีอยูไ่มน้่อย แตเ่พราะเป็นการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตจึงมีความซบัซ้อนอยู่
บ้างท่ีต้องเรียนรู้และยงัมีข้อจ ากดัอยูเ่ชน่กนั 

6.1 ใช้เวลาในการเรียนรู้รูปแบบเว็บไซต์ผู้ ท่ีเข้าใช้เว็บธนาคารออนไลน์
ครัง้แรกอาจจะสบัสนกบัรูปแบบการใช้งาน ซึง่ต้องใช้เวลาศกึษา 
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6.2 เสียเวลาในการลงทะเบียน อาจต้องเสียเวลาในการลงทะเบียน เช่น
กรอกช่ือ ท่ีอยู่และข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัญชี และรหัสส่วนตัวเน่ืองจากการใช้งานธนาคาร
ออนไลน์ต้องการความปลอดภยั และความเป็นสว่นตวัของผู้ใช้งาน 

6.3 อาจขาดความน่าเช่ือถือ บางคนจะไม่ค่อยเช่ือถือการท าธุรกรรม
ออนไลน์เน่ืองจากไมม่ัน่ใจ วา่ระบบปอ้งกนัความปลอดภยัจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

6.4 ท่ีอยู่เว็บอาจเปล่ียนแปลงแม้แต่ธนาคารขนาดใหญ่ก็อาจมีโอกาส
เปล่ียนท่ีอยู่เว็บไซต์หรือเปล่ียนรูปแบบทัง้หมดได้บางกรณีผู้ ใช้อาจต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ใหม ่

6.5 มีความเส่ียงจากภัยคุกคามในรูปแบบอ่ืน  ๆ เช่นการติดไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือการแฮกเกอร์ เจาะระบบ 

6.6 อาจเกิดปัญหาเว็บไซต์ปลอมท่ีมักแฝงตวัมากบนลิงค์ตา่ง ๆ ซึ่งเส่ียง
ต่อการถูกดกัจับข้อมูลการใช้งานจากหน้าเว็บเช่น (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือ
เอาไปแอบอ้างการเข้าใช้งาน 

6.7 การท าธุรกรรมรูปแบบนีส้ามารถใช้บริการได้เฉพาะอปุกรณ์ท่ีรองรับ 
และบริเวณท่ีมีสญัญาณ อินเทอร์เน็ตเทา่นัน้ 

สรุป ธุรกรรม คือ การประกอบกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคู่สญัญาสองฝ่าย 
โดยเฉพาะด้านธุรกิจ และการเงิน ส่วนการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต คือ การประกอบธุรกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินตา่ง ๆ ผ่านอปุกรณ์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เช่น โทรศพัท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตมีการให้บริการเช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอน
เงินหรือสอบถาม ยอดเงิน  

รูปแบบการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหลัก ๆ ก็คือ รูปแบบของธนาคารอินเทอร์เน็ต
(Internet Banking) การช าระเงินออนไลน์  (Payment Gateway or Bill payment) แต่การท า
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยงัมีความเส่ียงตา่ง ๆ เช่น Phishing คือ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบของการปลอมแปลง email หรือสร้าง Website ปลอม เพ่ือหลอกให้ลกูค้าเปิดเผยข้อมลู
ทางด้านการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตUsername และ 
Password เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินตอ่ ลกูค้า และสถาบนั การเงิน รวมทัง้ส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของลกูค้าในการใช้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจบุนัการท า
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึน้ เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสะดวกสบายในยุค
โลกการส่ือสารไร้พรมแดน สามารถท าได้ทกุท่ี ทกุเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในการ เดินทาง และถึงแม้
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การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีข้อดีอยู่ไม่น้อยแตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัมีความซบัซ้อน มีข้อจ ากดั
ในการใช้งานอยู่เช่นกนั ต้องกระท าอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือจะได้ไม่ตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพ 
เพราะในการท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนัยิ่งสะดวกสบายมากเท่าไหร่ ความปลอดภยัใน
การใช้งานก็ยิ่งน้อยลง ดงันัน้จึงควรติดตามข่าวสารกลโกง และภยัการเงินอย่างสม ่าเสมอ ทัง้จาก 
เว็บไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบนัการเงินตา่ง ๆ หรือส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ เพ่ือ
ปอ้งกนัภยัทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 
แบบจ าลองการยอม รับ เทคโนโล ยี  (Technology Acceptance Modelห รือTAM) 

(จิรนนัท์ พุ่มภิญโญ, 2553 อ้างอิง David 1989 ) ได้พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุ
และผล (The theory of reasoned หรือTRA ) เป็นเร่ืองเก่ียวกับการท าความเข้าใจ และการ
พยากรณ์ของมนษุย์ 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model หรือTAM) อธิบาย
พฤติกรรมการยอมรับของบุคคลระบบเทคโนโลยีหรือสารสนเทศ เพ่ือท าความเข้าใจเทคโนโลยี 
และการตดัสินใจท่ียอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ ปัจจยัภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (External variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
ปัจจยัท่ีกล่าวมาส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) และความตัง้ใจใน
ก า ร ใ ช้ ง า น  (Behavioral Intention to Use) ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร น า เท ค โน โล ยี ไป ใ ช้ ง า น  
(Actual System Use) 
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ภาพประกอบ 2 ปัจจยัหลกั 4 ประการของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
 

ท่ีมา: จิรนนัท์ พุม่ภิญโญ (2553) 
 
แบบจ าลองมี 4 องค์ประกอบส าคญั คือ 

1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness :PU) คือ ความเช่ือว่า
ในการใช้ระบบของเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการท างานของบุคคล  ความเช่ือหรือมุมมองใน 
การวิเคราะห์ และตระหนกัถึงคณุคา่หรือประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use :PEOU) คือ ระดับ
ความเช่ือมั่นของผู้ ใช้งานท่ีคาดหวังต่อระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้ง่ายไม่มีความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี และไม่ต้องอาศยัความรู้ ความสามรถ ต่อการเรียนรู้ท่ีจะใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การใช้ระบบ 

3. ความตัง้ใจในการใช้งาน (Behavior Intention to Use: BI) คือ ความตัง้ใจท่ีจะ 
ใช้งาน ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคลมีความสนใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี 

4. การใช้งานจริง (Actual System Use) คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้งานจริง และ
ยอมรับ  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
Solomon (2011, 621) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถ

อธิบายให้เห็นค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่ง
บุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยจะมีสิ่งท่ีชอบเหมือนกัน ใช้เวลาท ากิจกรรม  และซือ้ของท่ี

Actual 
System 

Use 

Perceived 
Usefulness 

External 
Variable 

Attitude 
Toward 
Using 

Behavioral 
Intention 
to Use 

Perceived 
Ease of Use 
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คล้ายกัน ดงันัน้นบัเป็นโอกาสท่ีดีของนกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับ
ลกัษณะความต้องการของกลุม่คน 

Engel (1995, 449) กล่าวว่า แบบของการด าเนินชีวิตแบบบคุคลด ารงชีพ และใช้จ่าย
เวลา และเงินท่ีแตกต่าง (Patterns in which people live and spend time and money) จ าแนก
ได้ดงันี ้

1. วิธีท่ีเราด ารงชีพ (How we live) อาหารเช้าทานกาแฟ ขนมปัง และไข่ดาว 
ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคลและสงัคม 

2. สินค้าท่ีเราซือ้ (Product we buy) จะขึน้อยู่กบัค่านิยม ความชอบ สงัคม และ
วฒันธรรมของแตล่ะบคุคล 

3. วิธีการใช้สินค้า (How you use them) เห็นได้วา่สินค้าเสือ้ผ้าท่ีซือ้มาสวมใสไ่ด้
เลยทันที ตรงข้ามกับอาหารบางประเภทท่ีต้องผ่านการปรุงก่อน บางประเภทพร้อมรับประทาน 
ผู้บริโภคจะเน้นความสะดวก และเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล 

4. มองสินค้าอย่างไร (What do you think about them) สินค้าถูกมองว่ามี
ประโยชน์ด้านใด น ามาใช้ประโยชน์อยา่งไร 

5. แบบของการใช้ชีวิตขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่ง ๆ มากมาย แบบดงักล่าวเป็นลกัษณะ
ท่ีฝังแน่นในตวับคุคล ได้รับการสร้าง และขดัเกลาโดยการปฏิบตัิตอบตอ่กนัทางสงัคม บคุคลผ่าน 
แตล่ะขัน้ตอนของวงจรชีวิต ได้รับอิทธิพลของปัจจยัหลายอย่าง เชน่ สถานการณ์ วฒันธรรม ชนชัน้
ทางสงัคม กลุม่อ้างอิง ครอบครัว ความต้องการ ทศันคต ิและลกัษณะสว่นบคุคล  

ให้ค าจ ากดัความรูปแบบของการด าเนินชีวิตไว้วา่ 
โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคล การ

ด าเนิน ชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions) ของบุคคลได้เป็นอย่างดี สามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่ านกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ รูปแบบการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงได้เร็วตามสภาพแวดล้อมและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง 

ให้ค าจ ากดัความของกิจกรรม ความสนใจและความคดิเห็นไว้วา่  
กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น การซือ้สินค้าหรือการคยุกับ

เพ่ือนบ้านเก่ียวกับบริการใหม่ ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได้ แต่ก็เป็น
เร่ืองยากท่ีจะวดัถึงเหตผุลของการกระท าได้โดยตรง 



  24 

ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์หรือบางเร่ือง  
ซึ่งหมายถึงระดับของความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้ พร้อมกับความเอาใจใส่พิเศษหรือความเอาใจ ใส่
แบบตอ่เน่ือง 

ความคิดเห็น เป็น “ค าตอบ” ของแตล่ะบคุคลในการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะของการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล 
เชน่ ความคาดหวงัเหตกุารณ์ในอนาคต และการประเมินผลดี และผลเสียของการเลือกท่ีจะกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึง่ 

Plummer (1992) ให้ค าจ ากัดความรูปแบบของการด าเนินชีวิตไว้ว่า แสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมวิถีการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เป็นการพฒันาจาก ความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินชีวิตในสงัคมวิธีการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต  (Lifestyle) มาตรวดั ลกัษณะทางวิทยา
เป็นการวดัเชิงปริมาณ ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities Interest 
and Opinion: AIOs) เป็นการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตในรูปแบบการจัดสรรเวลาต่อกิจกรรม  
ตา่ง ๆ ให้ความสนใจ และความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อมของแตล่ะบคุคล 

การจ าแนกลักษณะของแบบการใช้ชีวิต 

อัญชลี พูนพนิช (2558, 21) ได้กล่าวถึงการจ าแนกลักษณะของแบบการใช้ชีวิต 

บทบาทการใช้ชีวิต และการเปล่ียนแปลงของการใช้ชีวิต ไว้ดงันี ้
แบบของการใช้ชีวิต สามารถจ าแนกตามลกัษณะได้ดงันี ้

1. ต่ืนตัวกับไม่ต่ืนตัว (Active Versus Passive) เช่น ผู้ บริโภคเข้าร่วมชม
คอนเสิร์ต รายการสดหรือเข้าร่วมในการเล่นกีฬา ส่วนแบบไม่ต่ืนตวันัน้ผู้บริโภคดผูา่นโทรทศัน์หรือ
ฟังเทปอยูท่ี่บ้าน 

2. การโอ้อวดกบัความเป็นส่วนตวั (Ostentations Versus Private) แบบแรก
เป็นการแสวงหาสญัลกัษณ์แห่งความส าเร็จท่ีทุกคนยอมรับ ซึ่งตรงข้ามกบัความเป็นส่วนตวัท่ีจะ
แสวงหาสินค้าท่ีเฉพาะ 

3. ครอบครัวและอาชีพ (Family Versus Career) แบบแรกมีบุตร และใช้
เวลากบักิจกรรมของครอบครัว แตแ่บบหลงัไมมี่บตุร และใช้เวลาเพ่ือหาความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ท้องถ่ินกบันครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) แบบแรกเข้าร่วมกับ
ชมรมท้องถ่ิน แบบหลงัเข้าร่วมกบัสงัคม โลกท่ีกว้างกว่า 

แบบของการใช้ชีวิตส าหรับผู้บริโภคมี 2 บทบาทคือ  
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1. เป็นแรงจงูใจหลกัให้มีการซือ้ (A basic motivator) เช่น ความปรารถนาท่ี
จะรักษาเพิ่มพูนแบบของการใช้ชีวิตปัจจุบัน ท าให้เกิดกิจกรรมการตัดสินใจซือ้  และใช้สินค้า 
ความต้องการท่ีจะตดัสินใจซือ้นีเ้กิดจากเราคือใคร เราเป็นอะไร ปัญหา และโอกาสท่ีเราประสบใน
ชีวิต 

2. การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการท่ี
ผู้บริโภคท าการตดัสินใจเก่ียวกบัตวัสินค้าท่ีก่อให้เกิดข่าวสารการจูงใจและทศันะคติ ซึ่งข่าวสารนี ้
จะเปล่ียนแปลงหรือชว่ยเสริมแรง (Reinforce) แบบของการใช้ชีวิต 

ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละยุค  มิได้เป็น
อย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ มนษุย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือ
ปฏิบัติพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มถึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เม่ือกลุ่มสังกัดชัน้ทางสังคม 
และวฒันธรรมของกลุ่มชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีกล่าวมาแล้วพฒันาแบบแผนการด ารงชีพ 
หรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึน้มาใช้ในสงัคมหรือแบบแผนดงักลา่วเราเรียกว่า 
“แบบของการใช้ชีวิต” ได้อธิบายถึงการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเอไอโอ (AIOs) ไว้ดงันี ้

A คือ กิจกรรมซึง่หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เชน่ การเข้าอินเทอร์เน็ต การเล่น
อินเทอร์เน็ต อ่านข่าวสาร ทัง้หมดล้วนเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าปฏิกิริยานี ้
บุคคลทัว่ไป ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถ จะเดาเหตผุลของการกระท าได้หมด และไม่ค่อยจะมีใครท า 
การวดัเพ่ือหาเหตผุลของปฏิกิริยานี ้

I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตกุารณ์หรือวตัถโุดยมีระดบัของ
ความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้เม่ือได้ ตัง้ใจติดตอ่กนั หรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษ เช่น ข่าวท่ีมีอยู่ในกระแส
อินเทอร์เน็ตย่อมเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะเข้าไปชมหรือเข้าไปเพ่ือดูสินค้าลดราคา รวมไปถึงช่วง
โปรโมชัน่ตา่ง ๆ 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปของค าพูดหรือเขียนตอบท่ีบุคคลตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีกระตุ้นเร้าท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นท่ีใช้เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย  
การคาดคะเน และการประเมินค่า เช่น ความเช่ือในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนตัง้ใจ ความเช่ือเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต 

ในปัจจบุนัการศึกษาลกัษณะ และรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs สามารถแบง่ออกได้
เป็น 2 ประเภทคือ (Mowen, 1995) 

1. การศึกษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs inventories) การศึกษาใน
ลกัษณะนีข้้อมลูเก่ียวกบัผู้บริโภคโดยรวม เพ่ือให้นกัการตลาดสามารถเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิตโดยทัว่ไปของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย และนกัโฆษณาสามารถน าข้อมลูโดยรวมท่ีได้นีไ้ป
พฒันาเป็นแนวทางส าหรับโฆษณาตอ่ไปในอนาคต เช่น การศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงวยัท างานหรือการศกึษารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของวยัรุ่น เป็นต้น โดยมีตวัอยา่งค าถามดงันี ้เชน่ 

- ฉนัคดิวา่ตวัเองเป็นคนท่ีชอบท ากิจกรรมนอกบ้าน 
- ฉนัอยากให้โลกนีมี้แตค่วามสขุ 
- ฉนัคดิวา่เมืองใหญ่อยา่งกรุงเทพเป็นท่ีท่ีมีกิจกรรมตา่ง ๆ เกิดขึน้มากมาย 

2. การศึกษาโดยก าหนดประเภทสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Product specific 
AIOs inventories) เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยระบุประเภทสินค้าอย่างชดัเจนโดย
ให้ผู้ตอบตอบค าถามเก่ียวกับกิจกรรม ทัศนคติ และความคิดเห็นต่าง  ๆ ท่ีตนเองมีต่อสินค้าหรือ
บริการท่ีก าหนดไว้ นกัวิจยัจะได้ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นตา่ง ๆ ท่ีผู้บริโภคมีตอ่สินค้า ซึง่ข้อมลูท่ี
ได้อาจน าไปสู่การพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงจุดขายของสินค้าหรือข้อความโฆษณา เป็นต้น 
หลงัจากได้ข้อมูลต่าง ๆ ทัง้หมดจากการตอบค าถามของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นแบบโดยรวมหรือ
แบบเฉพาะเจาะจงสินค้า ข้อมูลท่ีได้จะถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความสมัพันธ์ โดยใช้ Factor 
analysis แล้วท าการจัดกลุ่มผู้ บริโภคเป้าหมายออกเป็นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตต่าง  ๆ เช่น 
ศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในองักฤษกับสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง ซึ่งสามารถจดั
กลุม่ผู้บริโภคออกได้เป็น 6 กลุม่คือ 

2.1 กลุ่มใส่ใจตนเอง เป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มคนท่ีให้ความส าคญั และสนใจท่ีจะ
ดแูลเก่ียวกบัรูปร่างของตนเอง แฟชัน่ และการออกก าลงักาย 

2.2 กลุ่มนิยมแฟชัน่ เป็นกลุ่มท่ีสนใจและให้ความส าคญัเก่ียวกบัรูปร่าง และ
แฟชัน่ แตไ่มส่นใจเร่ืองกีฬาหรือการออกก าลงักายตา่ง ๆ 

2.3 กลุ่มห่วงใยสุขภาพ เป็นกลุ่มท่ีใส่ใจเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ และการออก 
ก าลงักายมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ 

2.4 กลุม่เป็นกลาง คือ กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นเป็นกลางท่ีไม่มากไม่น้อยเกินไป
เก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพและความงาม 

2.5 กลุ่มไม่สนใจ เป็นกลุ่มคนท่ีไม่สนใจเก่ียวกับรูปร่างหรือความงามของ
ตนเอง เน่ืองจากต้องยุง่อยูก่บัสมาชิกในครอบครัว 

2.6 กลุ่มง่าย ๆ สบาย ๆ เป็นกลุ่มคนทีมีการแต่งตัวเป็นสไตล์ของตัวเอง 
มกัแตง่ตวัแบบสบาย ๆ ไมต่ามแฟชัน่ และออกก าลงักายบ้างตามสมควร เป็นต้น 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต นกัการตลาดให้ความส าคญักบั Lifestyle 
หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคมากขึน้ นกัการตลาดเช่ือว่า ผู้บริโภคมีรูปแบบด าเนินชีวิต
ท่ีแตกต่างกัน โดยสะท้อนออกมาใน 3 ด้าน คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซือ้และบริโภคสินค้าตา่ง ๆ ปัจจยัทัง้ 3 นีเ้ก่ียวกบัการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 
และช่วยให้นกัการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสม โดยการน าเสนอสินค้า และ
บริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะเข้ากบัรูปแบบ กระตุ้นความต้องการในแตล่ะกลุม่เปา้หมาย 
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กิจกรรม 
(Activity) 

ความสนใจ 
(Interest) 

ความคดิเห็น 
(Opinion) 

ลกัษณะทาง
ประชากร 

(Demographics) 

การท างาน (Work) 
งานอดเิรก (Hobbies) 
กิจกรรมทางสงัคม
(Social events) 
การพกัผอ่น
(Vacation) 
ความบนัเทิง
(Entertainment) 
สมาชิกสโมสร (Club 
membership) 
การร่วมกิจกรรมชมุชน
(Community) 
การเลือกซือ้
(Shopping) 
กีฬา (Sport) 

ครอบครัว (Family) 
บ้าน (Home) 
งาน (Job) 
การร่วมกิจกรรมชมุชน
(Community) 
สนัทนาการ
(Recreation) 
แฟชัน่ (Fashion) 
อาหาร (Food) 
ส่ือ (Media) 
การประสบ
ความส าเร็จ
(Achievements) 

ตอ่ตวัเอง
(Themselves) 
ประเดน็ทางสงัคม
(Social issues) 
การเมือง (Politics) 
ธุรกิจ (Business) 
เศรษฐกิจ
(Economics) 
การศกึษา
(Education) 
ผลิตภณัฑ์ 
(Product) 
อนาคต (Future) 
วฒันธรรม 
(Culture) 

 อาย ุ(Age) 
การศกึษา 
(Education) 
รายได้ (Income) 
อาชีพ 
(Occupation) 
ขนาดของครอบครัว
(Family size) 
ท่ีอยู่อาศยั 
(Dwelling) 
ภมูิล าเนา 
(Geography) 
ขนาดเมือง (City 
size) 
ชว่งวงจรชีวิต 
(Stage in life 
cycle) 

 
ภาพประกอบ 3 การจดัพวก AIO เพ่ือศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต 

(AIO Categories of Life-Style Studies) 
 

ท่ีมา :Kotler (2016)  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

วิเชียร วิทยอดุม (2555, 12) ให้ค าจ ากัดความของการตดัสินใจ คือ กระบวนการท่ีคน
ต้องเลือกทางเลือกหลาย ๆ ทาง ทางเลือกคือการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง  ๆ และ
ประเมินผลของแตล่ะทางเลือก โดยมีหลากหลายแนวทางเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือก

กระท าสิ่งหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือก การตัดสินใจของผู้ บริโภคขึน้อยู่กับสินค้า และบริการ 
โดยกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดคือกระบวนการตดัสินใจ ผู้บริโภคจะเลือกตามข้อมลู  และข้อจ ากัด
ของสถานการณ์การตดัสินใจ 

Kotler (2016, 289-290) คอตเลอร์ ได้แบ่งขัน้ตอนตา่ง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซือ้
ของผู้บริโภคเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  

1. การตระหนกัถึงความต้องการหรือปัญหา  
2. การแสวงหาข้อมลู ขา่วสาร  
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซือ้ 
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

ซึง่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจซือ้เกิดขึน้เป็นเวลานานกว่าท่ีจะมีการซือ้จริง และ
มีผลกระทบหลงัจาการซือ้ตามมาอีกด้วย 

1. การตระหนกัถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
ในขัน้ตอนแรกผู้ บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือ 

การบริการซึง่ความต้องการหรือปัญหาเกิดขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึง่เกิดขึน้ 
(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน า้ 

เป็นต้น 
(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิด จากการกระตุ้นของ

สว่นประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากินจึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทศัน์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซือ้อยากได้ เห็นเพ่ือนมีรถใหม่ก็อยากจะได้ 
เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เม่ือผู้บริโภคทราบถึงความต้องการใน
สินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขัน้ตอนต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจโดยแหลง่ข้อมลูของผู้บริโภคแบง่เป็น 
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(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว 
คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ 

(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณา
ตามส่ือตา่ง ๆ พนกังานขาย ร้านค้าบรรจภุณัฑ์ 

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด 
ของสินค้าหรือบริการจากส่ือมวลชนหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์  (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
สว่นตวัของ ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ มาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
ในขัน้ต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือก

นัน้ ผู้ บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ย่ีห้อ ราคา รูปแบบ 
บริการหลงัการขาย ราคาขายตอ่หนว่ย เป็นต้น 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้วผู้ บริโภคก็จะเข้าสู่ในขัน้ของการ  

ตดัสินใจซือ้ ต้องมีการตดัสินใจในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
(1) ตราย่ีห้อท่ีซือ้ (Brand Decision)  
(2) ร้านค้าท่ีซือ้ (Vendor Decision)  
(3) ปริมาณท่ีซือ้ (Quantity Decision)  
(4) เวลาท่ีซือ้ (Timing Decision) 
(5) วิธีการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) 
หลงัจากท่ีลกูค้าได้ท าการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ นกัการตลาด

ต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซือ้ ซึ่งความพึงพอใจนัน้เกิดขึน้จากการท่ีลูกค้า
ท าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงกับสิ่งท่ีคาดหวงั ถ้าคณุคา่ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริงตรง
กบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวงัเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนัน้ 
โดยถ้าลกูค้ามีความพงึพอใจก็จะเกิดพฤตกิรรมในการซือ้ซ า้หรือบอกตอ่ เป็นต้น แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ี 
คณุค่าท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวงัเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมา  
ก็คือลกูค้าจะเปล่ียนไปใช้สินค้าของคูแ่ขง่ขนั และมีการบอกตอ่ไปยงัผู้บริโภคคนอ่ืน  

ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) กลา่ววา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ ได้แก่ 
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1. การจงูใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัของความต้องการของมนษุย์กล่าวได้
ว่า เป็นสิ่งเร้าหรือความพยายามท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ จากทฤษฎีการจูงใจของ 
Abraham Maslow ซึ่งมองความต้องการจากระดับต ่าสุดไประดับสูงสุด เม่ือความต้องการใน
ระดบัหนึง่ได้รับการตอบสนอง จะเกิดความต้องการในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

2. ภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการในการตดัสินใจซือ้ 
 

ท่ีมา: ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) 
 

กระบวนการตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 ล าดบัขัน้ตอนในการตดัสินใจ ได้แก่ 
1. การรับ รู้ถึงความต้องการหรือการรับ รู้ปัญหา (Need Recognition/Problem 

Recognition) คือ การท่ีบุคคลรับรู้ได้ถึงความต้องการภายในของบุคคลนัน้ อาจเกิดขึน้จาก  
สิ่งกระตุ้น ภายนอก และภายในหรืออาจเกิดขึน้เอง 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) คือ การท่ีบุคคลด าเนินการค้นหาข้อมูล 
ท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการ เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ ผู้ บริโภคท าการด าเนินการ  
ค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ แตห่ากไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทนัทีเม่ือความ
ต้องการซึง่ถกูกระตุ้นนัน้ถกูสะสมไว้มากจะท าให้เกิดความต้องการท่ีจะต้องได้รับการตอบสนองตอ่ 
ความต้องการ โดยท่ีบุคคลจะมีความพยายามในการค้นหาข้อมูลเพ่ือหาทางตอบสนองต่อ  
ความต้องการของบคุคลนัน้ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ เม่ือผู้ บริโภคได้รับข้อมูล
จาก การค้นหาข้อมลูแล้วผู้บริโภคจะมีความเข้าใจ และท าการประเมินทางเลือกในทางตา่ง ๆ  

การรับรู้
ความ
ต้องการ

การค้นหา
ข้อมลู

การ
ประเมินผล
ทางเลอืก

การ
ตดัสนิใจ

พฤติกรรม
ภายหลงั
การซือ้
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4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) หลังจากท่ีผู้บริโภคมีการประเมินผลจาก
ทางเลือกตา่ง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะมีระดบัความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ และตดัสินใจเลือกใน
สิ่งท่ีชอบมากท่ีสดุ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัการบริโภคผลิตภัณฑ์
จากการตดัสินใจซือ้ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ในผลิตภณัฑ์นัน้ หากผลิตภณัฑ์นัน้มีคณุสมบตัิอยู่
ในระดบัท่ีต ่ากว่าผู้บริโภคคาดหวงั ผู้บริโภคจะจดจ า และไม่ท าการบริโภคซ า้แตห่ากผลิตภณัฑ์นัน้
มีคณุสมบตั ิอยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ผู้บริโภคคาดหวงั ผู้บริโภคจะท าการบริโภคซ า้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค (Buyer’s 

Decision Process) หมายถึง ขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัซือ้ ขัน้ตอนดงักล่าวอาจข้ามหรือย้อนกลบัไปเร่ิมขัน้ตอน
ใดก่อนก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการะบวนการซือ้เร่ิมต้นก่อนการซือ้จริง มีผลกระทบหลงัจากการ
ซือ้ โดยรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอนเป็นดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนระหวา่งการประเมินผลทางการเลือกและการตดัสินใจซือ้ 
 

ท่ีมา :ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2552)  
 

การประเมิน
ทางเลอืก

(Evaluation) 

การตดัสนิใจซือ้ 
(Purchase 
Decision) 

ปัจจยัสถานการณ์ที่ได้คาดคะเนไว้ 
(Unanticipated Situational 

Factors) 

ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ 
(Anticipated Situational) 

Factor) 

ทศันคติของบคุคลอ่ืน
(Attitudes of Others) 

ความตัง้ใจซือ้ 
(Purchase 
Intention) 
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ขัน้ท่ี 1 การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) คือ 
ผู้บริโภครับรู้ถึงความจ าเป็นและความต้องการของสินค้าว่าต้องการสินค้าใด การท่ีบุคคลรับรู้ถึง
ความต้องการภายในตนซึ่งอาจจะเกิดขึน้เองหรืออาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากทัง้ภายนอก  และ
ภายใน ซึ่งรวมถึงความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการท่ีเป็น
ปรารถนา (Acquired Needs) อันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา (Physiological Needs)  
สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้เม่ือถึงระดับหนึ่ง จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับ  
สิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้รู้วา่จะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ
และสิ่งท่ีตอบสนองความต้องการอยูใ่กล้กบัผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
มากขึน้ แต่ในบางครัง้ความต้องการท่ีเกิดขึน้ไม่สามารถตอบสนองได้ทนัที  ความต้องการจะถูก
จดจ าไว้เพ่ือหาทางตอบสนองความต้องการภายหลงั เม่ือความต้องการถกูสะสมไว้มาก ๆ จะท า
ให้เกิดการปฏิบัติการในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตัง้ใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพ่ือหาทางตอบสนองความต้องการท่ีถูกกระตุ้น  ดงันัน้นักการ
ตลาดจึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลซึ่งผู้บริโภคแสวงหา และอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤตกิรรมการเลือกแหลง่ข้อมลูของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 กลุม่ คือ 

1. แหล่งบุคคล (Personal Source) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน  และ 
คนรู้จกั เป็นต้น 

2. แหล่งการค้า (Commercial Source) ได้แก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน
การค้า การบรรจภุณัฑ์ และการจดัแสดงสินค้า เป็นต้น 

3. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Source) ได้แก่ การควบคมุ การตรวจ และ
การใช้สินค้าเป็นต้น 

4. แหล่งชุมชน (Public Source) ได้แก่ ส่ือมวลชน องค์กรคุ้ มครองผู้ บริโภค 
เป็นต้น 

5. แหล่งทดลอง (Experimental Source) ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์หรือหน่วยวิจยัภาวการณ์ตลาดของผลิตภณัฑ์ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการใช้
ผลิตภณัฑ์ 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์  และลักษณะส่วน
บุคคลของผู้บริโภค โดยทั่วไปผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่าง  ๆ จากแหล่งการค้าซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ี
นักการตลาดสามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อการซือ้ท่ี
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แตกตา่งกนัแหล่งข้อมลูท่ีสมัฤทธ์ิผลมากท่ีสดุจะมาจากแหลง่บคุคลโดยปกตแิหลง่ข้อมลูจากแหล่ง
การค้าจะให้ข้อมลูทัว่ ๆ ไปให้ผู้บริโภคแตข้่อมลูจากแหลง่บคุคลจะชว่ยประเมินผลผลิตภณัฑ์ให้แก่
ผู้บริโภคนกัการตลาดสามารถพิจารณาความส าคญัของแหล่งข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้บริโภคว่า
ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลอะไรท่ีมีอิทธิพลมากต่อผู้ บริโภคในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้บริโภคจะทราบถึงตราสินค้า และคณุลกัษณะของสินค้าทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นตลาดซึ่ง
จะพบวา่ผู้บริโภคให้ความสนใจเฉพาะสินค้าท่ีมีลกัษณะตรงตามความต้องการของตนโดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางเลือก (Choice Set) และตดัสินใจเลือกซือ้เพียงตรา
สินค้าเดียว 

ขัน้ท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้ บริโภคจะน าข้อมูลท่ี
ได้มาพิจารณาความส าคญั และประโยชน์ท่ีจะได้รับก่อนการตดัสินใจซือ้ นกัการตลาดจ าเป็นต้องรู้
ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก ซึ่งกระบวนการประเมินผลพฤติกรรม
ผู้บริโภค มีดงันี ้

1. คณุสมบตัผิลิตภณัฑ์ (Product Attributes) ผู้บริโภคจะพิจารณาวา่ผลิตภณัฑ์
มีคณุสมบตัิอะไรบ้าง ซึ่งคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิดในความรู้สึกของผู้บริโภคนัน้มีความ
แตกตา่งกนัออกไป โดยมีการประเมินผลคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคมีพืน้ฐาน ดงันี ้

1.1 ผู้บริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตน 
1.2 ผู้บริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุคา่ในความรู้สกึของตน 
1.3 ผู้บริโภคจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้สินค้านัน้ 
1.4 ผู้บริโภคจะแสวงหาสินค้าท่ีมีคณุภาพสงูแตร่าคาต ่า 

คุณสมบตัิต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นอกจากจะท าให้เกิดความสนใจโดยทั่ว ๆ ไป
แล้ว ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน นกัการตลาดจึงแบ่งตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วน ๆ 
ตามคณุสมบตัท่ีิสร้างความพอใจขัน้ต้นให้แก่ผู้ ซือ้ได้แตกตา่งกนั 

2. ผู้บริโภคจะให้น า้หนักความส าคญัสาหรับคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
นกัการตลาดต้องพยายามค้นหา และจดัล าดบัของผลิตภณัฑ์ 

3. ผู้บริโภคมีพฒันาการในความเช่ือมัน่เก่ียวกบัตราสินค้า เน่ืองจากความเช่ือถือ
ของผู้บริโภคขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของผู้บริโภค และความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินค้าเปล่ียนแปลง
ได้เสมอ 
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4. ผู้ บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผล
เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจ แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  
แตล่ะตราสินค้า 

ขัน้ท่ี 4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภณัฑ์หนึ่ง หลงัจากได้มีการประเมินผลจากขัน้ท่ี 3 โดยมีปัจจยัท่ีเกิดขึน้ระหว่างความตัง้ใจซือ้ 
(Purchase Intention) 3 ปัจจยัน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 

ขัน้ท่ี 5 การประเมินหลังการซือ้หรือพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase 
Behavior) ภายหลังการซือ้  และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ผู้ บริโภคจะสามารถตอบได้ว่ามีความ 
พึงพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ท่ีได้เลือกใช้นักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดบัความ  
พงึพอใจของผู้บริโภคภายหลงัการซือ้อนัเป็นสิ่งส าคญั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560, 142-143) ได้กล่าวว่า โมเดลอย่างง่ายในการตดัสินใจซือ้ของ

ผู้บริโภคประกอบด้วยส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ (1) ปัจจยัน าเข้า (2) กระบวนการ และ (3) ผลลพัธ์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ปัจจยัน าเข้า (Input) เกิดจากปัจจยัภายนอกซึง่เป็นแหล่งข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อคา่นิยม ทศันคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภัณฑ์ ส่วนส าคญั
ของปัจจยัน าเข้า คือ 

(1) กิจกรรมสว่นประสมทางการตลาด 
(2) สภาพแวดล้อมทางสงัคม และวฒันธรรม 

ซึ่งทัง้ 2 ประการนี ้เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ดงันี ้

1.1 ปัจจัยน าเข้าด้านส่วนประสมทางการตลาด (Market mix input) เป็น
กิจกรรมการตลาดท่ีพยายามเข้าถึงผู้บริโภคโดยการแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภคให้ซือ้  และใช้
ผลิตภณัฑ์หรือเรียกวา่ กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด ซึง่ประกอบด้วย 

(1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือก าหนดคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ให้แตกตา่งเหนือคูแ่ขง่ขนั  

(2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) โดยการก าหนดราคาเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความต้องการซือ้ 

(3) กลยุท ธ์ ด้านการจัดจ าหน่ าย  (Place strategy) โดยการกระจาย 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยให้ทัว่ถึง เพ่ือความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซือ้หา  
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(4) ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า รส่ ง เส ริ ม ก า รต ล าด  (Promotion strategy) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 

(4.1) กลยุทธ์ด้านการโฆษณา (Advertising strategy) โดยการโฆษณา
ผา่นส่ือตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จกั และจดจ าได้ 

(4.2) กลยุท ธ์ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling 
strategy) โดยใช้ความพยายามของพนกังานขาย ณ จดุขาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซือ้  

(4.3) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Sales promotion strategy) 
ได้แก่ การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

(4.4) กลยทุธ์ด้านการให้ข่าว และประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public 
relation strategy) โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 
และองค์กร 

(4.5) กลยทุธ์ด้านการตลาดทางตรง (Direct marketing strategy) ได้แก่ 
การใช้แคตตาล็อก จดหมายตรงหรือการขายผา่นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

นอกจากนัน้ยงัมีสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสิ่งท่ีบริษัทควบคมุไม่ได้ท่ีมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมผู้ บริโภค ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปล่ียน รายได้ของ
ผู้บริโภค (2) เทคโนโลยี เชน่ การเกิดขึน้ของอินเทอร์เน็ต (3) กฎหมาย และการเมือง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค เสถียรภาพทางการเมืองหรือความมัน่คงของรัฐบาล (4) วฒันธรรม 
เชน่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เป็นต้น 

2. กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค (Consumer 
decision making process) จะเก่ียวข้องกับวิธีหรือขัน้ตอนในกระบวนการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย (1) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ถึงความต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้ บริโภค ประกอบด้วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ 
การศึกษา ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งหมายถึงปัจจัย
ภายใน ประกอบด้วย แรงจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิด
ของตนเอง ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้ 

3. ผลลัพธ์ (Output) ส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ของโมเดลอย่างง่ายในการตดัสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคจะเก่ียวข้องกับกิจกรรม 2 ประการ คือ (1) การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) และ 
(2) พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) โดยนกัการตลาดจ าเป็นต้องศกึษาการ
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ประเมินผลภายหลงัการซือ้ของผู้บริโภค เพ่ือน าไปปรับปรุง และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบั
ความคาดหวงัอนัจะน าไปสูก่ารเพิ่มความพงึพอใจของผู้บริโภคจากการซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 อ้างอิง Kotler Philip 1999) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม
ผู้ บริโภคไว้ว่า (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มา แลกกบัการใช้สินค้า และบริการ ทัง้นี ้หมายถึงกระบวนการตดัสินใจ 
และการกระท าของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ และการใช้สินค้า  

บทบาทพฤติกรรมผู้ บ ริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของ
ผู้บริโภคเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค นกัการตลาด
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา และผู้แสดง
โฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ ริเร่ิม ผู้ มีอิทธิพล ผู้ตดัสินใจซือ้ ผู้ ซือ้ และ
ผู้ใช้โดยทัว่ไปไปมี 5 บทบาท คือ 

1. ผู้ ริเร่ิม (Initiator) บุคคลท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการ ริเร่ิมซือ้ และ
เสนอความคดิเก่ียวกบัความต้องการผลผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่ 

2. ผู้ มีอิทธิพล (Influence) บคุคลท่ีใช้ค าพดูหรือการกระท าตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจท่ี
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้การซือ้ และการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3. ผู้ ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผู้ ตัดสินใจหรือมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซือ้
หรือไมซื่อ้อะไรสกัอยา่ง ซือ้อยา่งไร ซือ้ท่ีไหน 

4. ผู้ ซือ้ (Buyer) บคุคลท่ีซือ้สินค้าจริง 
5. ผู้ ใช้ (User) บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ

การบริการวิเคราะห์ พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจยั
เก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผู้ บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความ ต้องการ 
พฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ท่ีสามารถสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม  

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตดัสินใจท่ีกล่าวมาข้างต้น ประกอบด้วย  5 ขัน้ตอน 
ดัง นี  ้ขั น้ ตอน ท่ี  (1) การตระหนักถึ งความ ต้องการห รือปัญ หา  (2) การแสวงหาข้อมูล  
(3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซือ้ (5) พฤติกรรมภายหลังการซือ้ โดยในงานวิจัยนี ้
ผู้วิจยัได้เลือกศกึษาเฉพาะ ขัน้ท่ี 4 คือขัน้การตดัสินใจซือ้ 
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สังคมไร้เงินสด 
Tonkrit (2561) Cashless Society ห รือ  Cashless Economy (สังคม ไร้ เงินสด )  คื อ

แนวคิดสงัคมเศรษฐกิจท่ีปราศจากเงินสดเป็นตวัขบัเคล่ือน โดยมองว่าความส าคญัของเงินสดท่ี
จับต้องได้จะลดน้อยลง และถูกแทนท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินแทน ท่ีจริงแนวคิดนีถ้กูพูดถึงครัง้แรกในช่วงปี 50 s - 60 s หรือก็คือ 60 กว่าปี 
ท่ีแล้ว ในตอนนัน้มนัยงัดเูหมือนเป็นเพียงความคิดเพ้อฝันเพราะคงไม่มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาก
พอมารองรับ แตเ่ม่ือตดัภาพมาในปัจจบุนั ใครจะไปนกึวา่วนัหนึง่ผู้คนจะเปล่ียนมาให้ความส าคญั
กบัจ านวนตวัเลขในหน้าจอมากกวา่เงินสดในกระเป๋าสตางคไ์ด้เชน่นัน้จริง ๆ 

สาเหตท่ีุท าให้ความเป็นไปได้ของสงัคมไร้เงินสดกลายเป็นรูปแบบท่ีเป็นกระแสขึน้มาก็
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีถกูพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ ทัง้สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชนั และ
นวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาโดยเหล่าบริษัท FinTech พวกเขาได้สร้างรูปแบบการท าธุรกรรมชนิดใหม ่ 
ซึ่งก็คือการท าธุรกรรมออนไลน์ขึน้ โดยรูปแบบการด าเนินการทางการเงินดงักล่าวก็มีทัง้ข้อดี  และ
ข้อเสียท่ีมีความเก่ียวพนักนั 

ข้อดี  
1) สะดวก รวดเร็ว ทันใจ การมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในมือ ท าให้การจับจ่ายใช้สอย 

ในชีวิตเป็นเร่ืองง่ายขึน้ ผู้บริโภคสามารถเลือกว่าจะช าระเงินผา่นช่องทางไหน ไม่วา่จะเป็นตดัจาก
บตัรเครดิต บตัรเดบิตหรือหักจากบญัชีธนาคารโดยตรง ท่ีส าคญัคือใช้เวลาไม่นานก็ด าเนินการ
เสร็จ  

2) กระตุ้นการใช้ e-Payment ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต ปริมาณการใช้งานบตัรเครดิต
และเดบิตจะช่วยกระตุ้นอตัราการใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจตา่ง ๆ ให้กบัองค์กร ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่การเตบิโตของ GDP ของประเทศในอนาคต 

3) ลดอตัราการฉกชิงวิ่งราว เพราะจ านวนเงินจะถกูเก็บรักษาอย่างปลอดภยัในบญัชี
อิเล็กทรอนิกส์  

4) ช่วยให้การจัดเก็บภาษี เพราะสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ ท าให้
รัฐบาลสามารถเรียกเก็บภาษีได้ถกูต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสีย 
1) สญูเสียความเป็นส่วนตวัทางการเงิน เน่ืองจากผู้ประกอบการธนาคาร และรัฐบาล 

สามารถเข้าถึงข้อมลูการท าธุรกรรมส่วนตวัของเราได้ ท าให้การใช้เงินของเราเหมือนถกูจบัตาดอูยู่
ตลอดเวลา ประชาชนจงึอาจรู้สกึสญูเสียเสรีภาพทางเศรษฐกิจไป 



  39 

2) ความไว้ใจด้านปลอดภัย  การน าข้อมูลการเงินทุกอย่างเข้าไปใส่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจจะท าให้การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวท าได้ง่ายขึน้ หากมาตราการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบการเงินออนไลน์ไมรั่ดกมุมากพอ 

3) แนวโน้มท่ีจะใช้จ่ายเกินตวั การท าธุรกรรมท่ีง่ายเพียงปลายนิว้อาจกระตุ้นให้เกิด
การบริโภคสินค้า และบริการท่ีฟุ้งเฟ้อเกินความจ าเป็น เพราะว่าความสะดวกสบายจะเป็นสิ่ง
ลอ่ลวงใจให้ผู้คนมีการใช้สอยจบัจา่ยมากขึน้  

4) ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเสมอ เม่ือทุกอย่างกลายเป็นรูปแบบออนไลน์ สิ่ง ท่ี
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัท่ีสดุจงึเป็นเสถียรภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคจะไม่สามารถ
ใช้บริการอะไรได้ หากไมไ่ด้อยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัสญัญาณ 

สถานการณ์ในบ้านเรากบัการเตรียมตวัเป็นสงัคมไร้เงินสดก็ไมไ่ด้ถึงกบัเงียบหาย ยงัคงมี
ข่าวคราวการเคล่ือนไหวให้ได้อัพเดทกันอยู่เนือง ๆ ท่ีเห็นได้ชดัในด้านท่ีดีก็คือการท่ีรัฐบาล  และ
กระทรวงการคลังพยายามผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพ่ือปฏิรูปโครงสร้าง
พืน้ฐานของระบบธนาคารในประเทศ และยกระดบัประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทลัไร้เงินสด
เหมือนหลาย ๆ ประเทศท่ีกล่าวช่ือไป อย่างผลงานท่ีเห็นได้ชดัก็คือการเปิดตวับริการโอนเงิน  และ
รับโอนเงินแบบใหม่ พร้อมเพย์ PromtPay หรือ Any ID' ซึ่งผลตอบรับโครงการก็ออกมาดีไม่น้อย 
เพราะช่วยให้ค่าท าเนียมการโอนมีราคาถูกลง ทัง้ยังอ านวยความสะดวกให้สามารถใช้เพียงเลข
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ในการท าธุรกรรมได้  แต่ขณะเดียวกันการพยายาม
เปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกรรมของคนในประเทศก็ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจท่ีต้องอาศัย  
การท าธุรกรรมแบบเดิมอย่างเหล่าธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมดงักลา่วไปตาม ๆ กนั 

นนทกร เทิดทูลทวีเดช (2559) ข้อมูลจากธนาคารประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าตัง้แต่
เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปิดสาขาลงไป
แล้ว 204 สาขา ซึ่งไม่ใช่เร่ืองนา่ตกใจอะไรนกัเพราะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บิโภคท่ีหนัมาใช้ Digital Banking หรือท าธุรกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านตู้  ATM กันมากขึน้ ทัง้ยงัมี
แนวโน้มจะใช้งาน Mobile Banking หรือ Internet Banking สูงขึน้อีกในอนาคต การปรับลดหรือ
ปิดตัวสาขาย่อยแบบนีไ้ม่ได้เพิ่ งเกิดขึน้ในไทยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดกับทุกประเทศท่ีก าลัง
พยายามก้าวเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด หากเหล่าธนาคารพาณิชย์ต้องการจะยืดหยดัอยู่ในวงการธุรกิจ
จึงต้องท าตวัเป็นไผ่ลู่ลมยอมลดยอมถอนสิ่งทีไม่จ าเป็นออกไปบ้าง เพ่ือให้องค์กรสามารถด ารง  
อยู่ได้ และมีผลก าไร อย่างไรก็ตามไม่ใชแ่คธ่นาคารไทยพาณิชย์อย่างเดียวท่ีต้องปรับตวัเพ่ือความ
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อยู่รอด ผู้ประกอบธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ ต่างก็ต้องเปล่ียนแผนการท าธุรกิจเช่นกัน แต่กลับไม่มี  
เจ้าไหนท่ีวางแผนสุดโต่ง ก าหนดลดจ านวนตัวเลขมากมายในเวลาอันสัน้เหมือนกับธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ อย่างธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยมีมุมมองคล้ายกันคือไม่น าจ านวน
สาขามาเป็นตวัตัง้ แตจ่ะปรับตามพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคแทน ส่วนธนาคารกรุงไทย 
ท่ีมีจ านวนสาขาลดลงมากท่ีสุดในปีท่ีผ่านมา ก็ยังพยายามไม่ปรับลดทุกอย่างรวดเร็วเกินไป 
เพราะพบว่าการเร่งปิดสาขา อาจเป็นการกระตุ้นให้ฐานลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในต่างจังหวดั
คอ่ย ๆ หายไป 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นพวรรณ จนัทร์เดช (2560) ได้ศกึษาเร่ือง ทศัคตแิละองค์ประกอบของเว็บไซต์มีอิทธิตอ่
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายได้เฉล่ีย 15,001 – 25,000 บาท ทศันคติต่อการท าธุรกรรม
การเงินออนไลน์ ได้แก่ ด้านการตรวจสอบยอดเงินในบญัชีด้านการโอนเงิน และด้านการช าระเงิน 
อยู่ในระดบัดี ตามล าดบั องค์ประกอบของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านการค้าขาย ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลักษณ์ ด้านส่วนประกอบท่ีเป็นเนือ้หา ด้านการส่ือสาร ด้านการท าให้ตรงกับความต้องการ
เฉพาะลกูค้า ด้านการเช่ือมโยง และด้านเป็นท่ีส าหรับชมุชนหรือสงัคมในเว็บไซต์ มีระดบันยัส าคญั
มาก ผลการทดสอบพบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ ด้านระยะเวลา การเป็นลกูค้าท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ผู้บริโภคท่ีมี
ทัศนคติต่อการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ ด้านการช าระเงิน มีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามต่อ
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการมาถึง
ปัจจบุนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ได้ศึกษาเร่ืองกลุ่มตัวอย่างจ านวน 418 คนพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 31 ปีขึน้ไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท มีอาชีพนักงานเอกชน กลุ่มตัวอย่างใช้บริการทางการเงินผ่านธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิช์ ธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั ส่วนใหญ่ใช้บริการมากกว่า 5 ครัง้ต่อ
เดือน รองลงมาคือ 3 - 5 ครัง้ต่อเดือน เหตผุลแรกท่ีตดัสินใจใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเค
ชนัโมบายแบงก์กิง้ คือ ความสะดวกสบายเพราะสามารถท าธุรกรรมได้ทกุท่ี ทกุเวลา รองลงมาคือ
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ได้รับการชกัชวนหรือแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีธนาคาร กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหนึ่งใช้บริการทาง
การเงินผ่านแอปพลิเคชนัโมบายแบงก์กิง้ ใช้บริการโอนเงินระหว่างบญัชี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ท่ีมี อิทธิพลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 
ประกอบด้วย 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจยัด้าน
ราคา ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด เรียงล าดบัจากมากไปน้อย 

วรรณพร หวลมานพ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ ใช้ 

แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้พลสัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างคือผู้ ใช้แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้พลสั จ านวน 300 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉล่ีย 
10,001 - 20,000 บาท และสถานภาพโสด ความถ่ีในการใช้งานโดยเฉล่ีย 1-2 ครัง้ต่อสัปดาห์ 
ระยะเวลาในการใช้งาน 1 - 15 นาที ผ่านมือถือ เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินพืน้ฐาน ด้านความพึง
พอใจในการใช้แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่า ความพึงพอใจ 
พิจารณารายด้าน พบว่าพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ สมมติฐาน  
ข้อ 1 ลกัษณะประชากรของผู้ ใช้งานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชนัเคโมบาย 
แบงก์กิง้พลัส พบว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
โมบายแบก์กิง้พลสั ส่วนอายไุมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้ 
สมมติฐานข้อ  2 ลักษณะประชากรของผู้ ใช้งานท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้  
แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้พลสัแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบว่ารายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีความพึง
พอใจในการแอปพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิง้พลัสแตกต่างกัน สมมติฐานข้อ 3 พฤติกรรมของ
ผู้ ใช้งาน(ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิง้พลัส
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้ท่ีมีความถ่ีในการใช้แอปพลิเคชันเคโมบายแบงกิง้พลัส 
มากกว่า 6 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนัเคโมบายแบงก์กิง้พลสัมากท่ีสดุ 
เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก พฤตกิรรมของผู้ ใช้งาน (ความถ่ี) ท่ีแตกตา่งกนัมีความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์กิง้พลสัแตกตา่งกนั ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา 

ดรุวรรณ  กูโน  (2558 ) ได้ศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ี มี

ความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดแอปพลิเคชนัโม
บาย : SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพศหญิง อายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 34 ปี 
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สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับ ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ีย 15,000 - 24,999 บาท ความคิดเห็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย 
การให้บริการ การใช้ป้ายต่าง ๆ การใช้เคร่ืองมือส่ือสารอินเทอร์เน็ต การจดัโชว์รูม การโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขาย การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือ และการประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ 
ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีการใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันโมบาย: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้
บริการด้าน Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application : SCB UP2ME 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติและมี
ทิศทางเดียวกนั ความสมัพนัธ์ระดบัในระดบัปานกลาง ด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดโชว์รูม การใช้ป้ายต่าง ๆ และการใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มี
ความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า ด้านการขายโดยใช้พนกังานขาย การให้บริการการใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือ  

ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
โมบายแบงก์กิง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยให้ท าแบบสอบถามผา่น
ทาง Google Docs กลุ่ ม ตัวอย่ างส่ วน ใหญ่ เป็น เพศหญิ ง อายุ  26 - 35 ปี  รายได้ เฉ ล่ี ย  
15,001 - 30,000 บาท ธนาคารท่ีใช้บ ริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ธนาคารกสิกรไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ประเภทของการท าธุรกรรมการเงินมากท่ีสุด 3 อันดบัคือ 
โอนเงิน เช็คยอด ช าระค่าสินค้าและบริการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ผู้ ใช้บริการท่ีมีความแตกต่างกันในด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีระดบัความพึงพอใจในการบริการ 
โมบายแบงก์กิง้ท่ีแตกต่าง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
15,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการโมบายแบงก์กิง้สงูท่ีสดุ ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัด้านความปลอดภยั และการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ได้แก่ ปัจจยัด้านการอ านวยความสะดวก ปัจจยั
การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งาน และปัจจยัด้านความปลอดภัย เรียงล าดบัจาก
มากไปน้อยตามล าดบั 

ชัชฏาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่ เป็นผู้ หญิ ง อายุ  26 - 33 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ เฉ ล่ียต่อเดือน  
15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักบริการ KTB 
Netbank จากตวัเอง ใช้บริการเวลา 12.00 - 17.59 น. โดยใช้บริการท่ีบ้าน เหตผุลท่ีเลือกใช้บริการ 
คือ สะดวกในการท าธุรกรรม รับรู้ถึงประโยชน์ของ KTB Netbank ความตัง้ใจในการใช้งาน 
ตามล าดับ  ผลการวิ จั ยพ บว่ า  ค วามพึ งพ อใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร  KTB Netbank ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ใช้บริการ KTB Netbankในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความพึงพอใจรายด้านพบว่า ด้านราคาค่าบริการ อยู่ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด ด้าน
กระบวนการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านผู้ ให้บริการและด้านสง่เสริมการตลาด อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ KTB Netbank 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีในด้านรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายของการใช้งาน  KTB Netbank ความตัง้ใจ มี
ความสมัพนัธ์ทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

นารีรัตน์ หาญถาวรชยักิจ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการ

และพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ของผู้ บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เพศชาย อายุ 25 - 34 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย 40,001 - 50,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และสถาพโสด 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านส่วนประกอบการตลาดบริการของการใช้บริการ E-Banking 
โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก พิจารณารายด้านพบวา่ ทศันคตด้ิานสว่นประสมการตลาดบริการ ได้แก่ 
ด้านช่องทางการบริการด้านกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์มีทัศนคติในระดบัดีมาก ราคาและด้าน
สง่เสริมการตลาด ตามล าดบั อยู่ในระดบัดี ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงินระหว่างบญัชี ใช้
บริการ E-Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ เหตผุลท่ีเลือกใช้เน่ืองจากสามารถใช้บริการได้อย่าง
สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับค าแนะน าจากพนักงานธนาคาร เวลาท่ีใช้บริการส่วนใหญ่ วัน
ท างาน ในช่วง 18.01 - 24.00 น . ใช้บริการเฉล่ียประมาณ  3 ครัง้ต่อเดือน ใช้ผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั ก่อนการตดัสินใจบริการ E-Banking ส่วนใหญ่จะขอรายละเอียดจากธนาคาร
ท่ีสนใจ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศและอาชีพ แตกต่างมีพฤติกรรมการใช้บริการ E-
Banking ด้านความถ่ีในการบริการท่ีแตกต่างกัน (2) พฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ด้าน
ความถ่ีในการบริการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย
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ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการให้บริการและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
ระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ภัทรา มหามงคล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย 20,001 - 30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ พิจารณาถึงเหตผุลหรือความจ าเป็นในการใช้บริการธนาคารผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้บริการผลการวิจยัพบว่า อายุ
และรายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกสิกรไทยของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผา่นทางโทรศพัท์มือถือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ได้แก่ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านบคุคลและปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ปัจจยัท่ีไม่มีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) ได้แก่ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 

อภิชาต เทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ได้ศกึษาเร่ือง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ ชาย อายุ 25-  34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษัท รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือประมาณ 9 เดือน ความถ่ีในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือต่อ
เดือนประมาณ 3 ครัง้ต่อเดือน เพ่ือสอบถามยอดคงเหลือ รองลงมาคือการโอนเงินระหว่างบญัชี 
พฤติกรรมการบริการอยู่ในระดับสูงเร่ืองใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเพราะสะดวก 
รวดเร็ว ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใช้จ่าย ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของลูกค้าท่ีมีต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดบริการทุก  ๆ ด้านอยู่ในระดับดี ด้านขัน้ตอนการใช้งานธุรกรรมทางการเงิน ให้
ความส าคญัสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงิน ด้านความปลอดภยัจาก
การท าธุรกรรมทางการเงิน ด้านความสะดวกในการใช้งานธุรกรรมการเงิน และด้านความถูกต้อง
ในการท าธุรกรรมการเงินตามล าดบั 
  



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การตัดสิน ใจใช้สังคม ไร้ เงินสดของผู้ บ ริโภค  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร” โดยมีสาระส าคญัถึงวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้ได้ซึ่งได้
ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง และจะน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติตอ่ไป ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือ

ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ผู้วิจยัจึงได้ท าการค านวณ เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างท่ี
ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2558, 28) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 
95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 385 คน และเพิ่มเตมิอีก
จ านวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน  
  



  46 

n =
Z2pq

e2
 

 
เม่ือ  n = จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 P = คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
 Q = 1-p 
 e = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 5% 

 Z          =       คา่มาตรฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดคือ 95%ซึ่งมี    
 คา่เทา่กบั 1.96 

แทนคา่สตูรได้ดงันี ้
 

n  =
Z2pq

e2
 

                                          =
(1.96)2(0.05)(1 − 0.05)

(0.05)2
 

         =
0.9604

0.0025
 

           = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
จากการค านวณได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 385 ตวัอย่าง เก็บเพิ่ม 15 ตวัอย่าง รวม

เป็นขนาดตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งจะใช้วิธีตามขัน้ตอน ดงันี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ที่  1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 เขต มีดังนี ้
เขตบางรัก เขตปทุมวนั เขตสุขุมวิท เขตสาทร และเขตจตจุกัร เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร(Center Business District) (PPTV Online, 2559) (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 
2559) 

ขั ้นที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอยา่งจากเขตท่ีสุม่ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 เขตละ 80 คน  
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ตาราง 2 แสดงการเฉล่ียขนาดตวัอย่าง 
 

 
ขัน้ที่  3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตวัอย่างจากธนาคารในเขตบางรัก เขตปทมุวนั เขตสขุมุวิท เขตสาทร เขตจตจุกัร ตามขัน้
ท่ี 3 ซึง่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอยา่ง 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ท าการสร้างเค ร่ืองมือท่ี ใช้ ในการวิจัย  โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึง่มาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได้ศกึษาค้นคว้า
แนวคิดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ วิจัย ทางผู้ วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
เพ่ือให้ครอบคลมุกบัข้อมลูท่ีต้องการในการประมวลผลการวิจยั ดงันี ้

ส่วนที่  1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choices)  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งในแต่ละข้อ
ค าถามใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ได้แก่ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
 

เขตที่ท าการส ารวจ จ านวนตัวอย่าง(คน) 

เขตบางรัก 80 

เขตปทมุวนั 80 

เขตสขุมุวิท 80 

เขตสาทร 80 

เขตจตจุกัร 80 

รวมทัง้สิน้ 400 
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ข้อท่ี 2 อาย ุระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนด
ชว่งระดบัการศกึษา ดงันี ้

2.1 20 – 29 ปี 
2.2 30 – 39 ปี 
2.3 40 -49 ปี 
2.4 50 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
โดยก าหนดชว่งระดบัการศกึษา ดงันี ้

3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) โดยก าหนดชว่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

4.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
4.2 15,001 – 25,000 บาท 
4.3 25,001 – 35,000 บาท 
4.4 35,001 – 45,000 บาท 
4.5 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

ข้อท่ี 5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ดงันี ้

5.1 นิสิต / นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.4 ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
5.5 อาชีพอิสระ 
5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี จ านวน 17 ข้อ ดงันี ้
การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน  5 ข้อ 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  4 ข้อ 
พฤตกิรรมของผู้ใช้งาน   4 ข้อ 
การใช้งานจริง    4 ข้อ 

โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลกัษณะ
ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณคา่ (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยา่งยิ่ง  
4  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
3  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่นใ่จ 
2  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
1  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้เกณฑ์ในการแบง่ระดบัการหาความกว้างของอนัตรภาค
ชัน้ (Class Interval) ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 
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ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียของระดบัการยอมรับเทคโนโลยี แบง่ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00  หมายความวา่  ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับ 
  เทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20  หมายความวา่  ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับ 
  เทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40  หมายความวา่  ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับ 
  เทคโนโลยีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60  หมายความวา่  ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับ 
  เทคโนโลยีอยูใ่นระดบัไมดี่ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80  หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับ 
  เทคโนโลยีอยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน 9 ข้อ 
ด้านกิจกรรม   3 ข้อ 
ด้านความสนใจ   3 ข้อ 
ด้านความคดิเห็น   3 ข้อ 

โดย เป็ นแบบสอบถามชนิ ดค าถามปลาย ปิ ด  (Closed – Ended Question)  
มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือก 
ตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 
ระดบั โดยก าหนดคะแนนระดบัความคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยา่งยิ่ง  
4  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
3  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่นใ่จ 
2  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
1  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้เกณฑ์ในการแบง่ระดบัการหาความกว้างของอนัตรภาค
ชัน้ (Class Interval) ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้ 
  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 

ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียของระดบัการยอมรับเทคโนโลยี แบง่ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00 หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
  อยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20  หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
  อยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40 หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60 หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
  อยูใ่นระดบัไมดี่ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80 หมายความวา่ ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
  อยูใ่นระดบัไมดี่อย่างมาก 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด จ านวน 5 ข้อ 
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มี

ลักษณะค าถามแบบ Important Scale เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว โดยใช้
ระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยก าหนดคะแนนระดับ
ความคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ  
4  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัน้อย 
1  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้เกณฑ์ในการแบง่ระดบัการหาความกว้างของอนัตร
ภาคชัน้ (Class Interval) ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
    จ านวนชัน้ 
  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 

ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด แบง่ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00 หมายความวา่  ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจ 

อยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20 หมายความวา่ ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจ 

อยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40 หมายความวา่ ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60 หมายความวา่ ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจ 

อยูใ่นระดบัไมดี่ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80 หมายความวา่ ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจ 

อยูใ่นระดบัไมดี่อย่างมาก 
 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

ตวัแปรท่ีต้องการศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในก าหนดขอบเขตงานวิจยั และการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การยอมรับ

เทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างแบบสอบถามโดยให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์นิยามศพัท์ และ
กลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยันี ้
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3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงกับกรอบแนวคิดการวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกับ
การยอมรับเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข เก่ียวกบัประโยคให้เข้าใจง่าย มีความถกูต้อง
ของส านวนภาษา ส่ือสารออกมาอย่างเข้าใจ เพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีมีข้อความตรงตามกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient ( -Coefficient) 
ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) ค่าแอลฟ่าท่ีได้นัน้แสดงถึง
ระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยแอลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0 ≤   ≤ 1 โดยค่าท่ีใกล้เคียง 1 
มากนัน้ แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงู โดยแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ควรมีความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.7 
ขึน้ไป เพ่ือเป็นตวัแสดงวา่แบบสอบถามนัน้มีความเช่ือมัน่สงู 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์

กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งลกัษณะ
การเก็บข้อมลูในการศกึษาออกเป็น 2 แบบ คือ  

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) 
ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตวัอย่างซึ่งมีจ านวน 400 

ชดุ และน าข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง มาศกึษาถึงการยอมรับเทคโนโลยี
และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 

บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าการศกึษา รวมทัง้ให้ผลการศกึษา
ครัง้นีไ้ด้รับประโยชน์สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 
การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีออกแบบไว้ (Pre - test) และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ

แบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความเช่ือมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

2. น าแบบสอบถามท่ีผา่นแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ออกเก็บข้อมลูจริง 
3. น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ (Editing) จากนัน้น า

แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง สมบรูณ์ มาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ (Coding) 
4. น าข้อมูลท่ีลงรหสัเรียบร้อยแล้ว มาบนัทึกลงในคอมพิมเตอร์ เพ่ือท าการประมวลผล

ข้อมลูตามสมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิSPSS ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิตดิงันี ้

1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทราบลกัษณะประชากรทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ โดยแจกแจงเป็นความถ่ี (Frequency) 
และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคา่ร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
โดยน าคา่ท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธี
ทางสถิต ิดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t - test) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ด้านเพศ  

2.2 สถิติวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
มากกว่า 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ
ตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% โดยใช้การเป รียบ เทียบ เชิ งพหุ  (Multiple Comparison) ตามวิ ธีการ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูก่ลุม่ตวัอยา่ง 

2.3 ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพียรสัน  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ท่ีเป็นอิสระตอ่
กนั โดยท่ีแต่ละตวัมีระดบัการวดัข้อมูลในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมตฐิานข้อท่ี 2และข้อท่ี 3 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ 

ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555) 

( )100
n

f
P =  

เม่ือ P     แทน    ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
 f     แทน    ความถ่ีของข้อมลูในแตล่ะกลุม่ท่ีส ารวจได้ 
 n      แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

1.2 คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 

n

x
X

i
=  

เม่ือ X      แทน    คะแนนคา่เฉล่ีย 
  ix  แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n       แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้สตูร  

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558) 
( )

( )1
..

22

−

−
=

 
nn

xxn
DS  

เม่ือ S  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 x  แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
 n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2x  แทน ผลของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ( )

2x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
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2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาใช้ส าหรับการศึกษาวิจยั ไปท าการตรวจสอบ

คุณภาพแบบสอบถาม โดยใช้สูตรวิธีหาค่าสัมประสทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ 
Cronbach (วิเชียร วิทยอดุม, 2555) ดงันี ้

VarianceCovariancek

VarianceCovariancek

)1(1 −+
=  

เม่ือ    แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
 k   แทน จ านวนค าถาม 
 eConvarianc  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่ง 

ค าถามตา่ง ๆ 
 Variance  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

 
3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 

3.1 สถิตวิิเคราะห์คา่ที (Independent t-test sample) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม

ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 
3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั 
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สถิตทิดสอบ t  มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) = 221 −+ nn  โดยท่ี 
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3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั 2

1S  2

2S  

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
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−
=  

สถิตทิดสอบ t  มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) = v  โดยท่ี 
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n

nS

nSnS
v  

เม่ือ iX  แทน  คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1 , 2 
  pS  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
  in  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี i  
  2

1S  แทน  คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 
  1n  แทน  ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 
  2n  แทน  ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 2 
  df  แทน  องศาความเป็นอิสระ 
 

3.2 สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance) 

ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม โดยใช้วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One – Way – ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่น้อยกว่า 0.05 โดย
จะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variavces ถ้าพบความแปรปรวน
เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะ
ทดสอบความแตกตา่งด้วย Brown – Forsythe 

3.2.1 สถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มท่ี
ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2552, 294) 
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w

b

MS

MS
F =  

เม่ือ F      แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F-distribution 

  bMS       แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

wMS   แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

3.2.2 สถิติ Brown – Forsythe () ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใช้สูตร (ภัคทนัน พงศ์ธนนภ, 
2557, 40) 

                                            
w

B

MS

MS
=  

โดยคา่   
2

1

1
i

k

i

i
w S

N
n

MS 
=








 −
=  

เม่ือ  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown - Forsythei 

BMS    แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
(Mean Square between group) 

wMS  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่  
(Mean Square within group) ส าหรับสถิต ิ 
Brown-Forsythe 

k  แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอยา่ง 
n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N  แทน  ขนาดประชากร 

2

1S  แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
กรณีผลการทดสอบมีคามแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตแิล้ว ต้องท า

การทดสอบเป็นรายคูต่อ่ไป เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 การวิเคราะห์ผลตา่งเฉล่ียรายคู ่LSD (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2558, 333)โดยใช้สตูรดงันี ้
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2
1   เม่ือ in  jn  

เม่ือ kndfw −=  
LSD  แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 
                         i  และ j  
MSE  แทน คา่ Mean Squared Error ( wMS ) จากตารางวิเคราะห์ 

            ความแปรปรวน             

k  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 
n  แทน  จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

 
3.3 สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation) ใช้หาค่าความสัมพัน ธ์ของตัวแปร 2 ตัว ท่ี อิสระต่อกัน  ห รือหาค่า
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555, 311) โดยใช้สตูร 

𝑟𝑥𝑦 =
n ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)
2

]

 

เม่ือ  𝑟𝑥𝑦 แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
n  แทน คา่จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑥𝑦  แทน คา่ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y ทกุคู ่
∑ 𝑥   แทน คา่ผลรวมของคา่ตวัแปร x 
∑ 𝑦 แทน  คา่ผลรวมของคา่ตวัแปร y 
∑ 𝑥2   แทน คา่ผลรวมของก าลงัสองของตวัแปร x 

∑ 𝑦2     แทน คา่ผลรวมของก าลงัสองของตวัแปร y 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1 < r < 1 
คา่ r เป็นลบ  แสดงวา่  X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือ 
   ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพิ่ม 
คา่ r เป็นบวก  แสดงวา่  X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ  
  ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดด้วย 
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ถ้าคา่ r มีคา่เข้าใกล้ 1  หมายถึง  X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมี 
  ความสมัพนัธ์ในระดบัมาก  
 
ถ้าคา่ r มีคา่เข้าใกล้ -1  หมายถึง  X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม และมี 
  ความสมัพนัธ์ในระดบัมาก  
ถ้า r มีคา่เทา่กบั 0  หมายถึง  X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 0  หมายถึง  X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
 

ระดบัความสมัพนัธ์สามารถอธิบายได้ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2552) ดงันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.81 ถึง 1.00  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์สงูมาก 
0.61 ถึง 0.80  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์สงู 
0.41 ถึง 0.60  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
0.21 ถึง 0.40  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ต ่า 
0.01 ถึง 0.20  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ต ่ามาก 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยั ได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 

S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน  

 (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
F  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบใช้ในสรุปผล 
  การทดสอบ       
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยแจก

แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบง่เป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ 

การใช้งาน การรับ รู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง  

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจก

แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบง่เป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้
เฉ ล่ียต่อเดือน  และอาชีพ  โดยแสดงผลจากการวิ เคราะห์ เป็นจ านวน และค่า ร้อยละ 
ดงัตาราง 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 128 32.00 
หญิง 272 68.00 
รวม 400 100.00 

อาย ุ   
20-29 ปี 251 62.70 
30-39 ปี 88 22.00 
40-49 ปี 30 7.50 
50 ปี ขึน้ไป 31 7.80 
รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 14 3.50 
ปริญญาตรี 275 68.75 
สงูกวา่ปริญญาตรี 111 27.75 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 40 10.00 
15,001 - 25,000 บาท 135 33.75 
25,001 - 35,000 บาท 98 24.50 
35,001 - 45,000 บาท 67 16.75 
45,001 บาทขึน้ไป 60 15.00 
รวม 400 100.00 

อาชีพ   
นิสิต / นกัศกึษา 40 10.00 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 112 28.00 
พนกังานบริษัทเอกชน 197 49.25 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 5 1.25 
อาชีพอิสระ 12 3.00 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุแมบ้่าน,พอ่บ้าน 34 8.50 
รวม 400 100.00 

 

จากตาราง  3 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ บ ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คนได้ ดงันี ้

ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน คดิเป็นร้อยละ 
68.00และเพศชายจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  

ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีชว่งอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 251 คน  
คดิเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา คือชว่งอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 ชว่งอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80และชว่งอายรุะหวา่ง 40 - 49 ปี 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 
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ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 275 คน คดิเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80  และการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.50 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 
-25,000 บาท จ านวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 - 
35,000 บาท จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 24.50 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 60 คน คดิ
เป็นร้อยละ 15.00 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท จ านวน 40 คน  
คดิเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
197 คน คดิเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 นิสิต / นกัศกึษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
แมบ้่าน,พ่อบ้าน จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.50 อาชีพอิสระ จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 
3.00 และประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจากอันตรภาคชัน้ของข้อมูลด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ มีความถ่ี
คอ่นข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการปรับปรุงกลุม่ใหม ่เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี  ้

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (จดักลุม่ใหม)่ 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ   

20 – 29 ปี 251 62.70 
30 – 39 ปี 88 22.00 
40 ปีขึน้ไป 61 15.30 
รวม 400 100.00 

 
 



  67 

ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

ต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 289 72.25 
สงูกวา่ปริญญาตรี 111 27.75 
รวม 400 100.00 

อาชีพ   
นิสิต / นกัศกึษา 40 10.00 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 112 28.00 
พนกังานบริษัทเอกชน 197 49.25 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 51 12.75 
อาชีพอิสระและอ่ืน ๆ   
รวม 400 100.00 

 

จากตาราง  4 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ บ ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คนได้ ท่ีจดักลุม่ใหมจ่ าแนกตวัแปรได้ดงันี ้

ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีชว่งอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 251 คน  
คดิเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา คือชว่งอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 ชว่งอาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาคือ การศึกษา
ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 111 คน คดิเป็นร้อยละ 27.75   

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคือประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 112 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระและอ่ืน ๆ จ านวน  
51 คน คดิเป็นร้อยละ 12.75 นิสิต / นกัศกึษา จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
เป็นการวิเคราะห์การรับรู้เทคโนโลยี คือ การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน การตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดโดยน าเสนอในรูปแบบคา่เฉล่ีย ( ) และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดงันี ้
 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตราฐานของการยอมรับเทคโนโลยี จ าแนกเป็นรายด้าน 

 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 4.62 0.53 ดีมาก 
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  4.31 0.66 ดีมาก 
3. การตัง้ใจในการใช้งาน 4.44 0.59 ดีมาก 
4. การใช้งานจริง 4.71 0.47 ดีมาก 
รวม 4.52 0.48 ดีมาก 

 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีจ าแนกราย
ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.52 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน
ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 

 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตราฐานของการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน  
 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน    
1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือชว่ยประหยดั
คา่ใช้จา่ยการเดนิทางไปธนาคาร 

4.70 0.64 ดีมาก 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือชว่ยลดเวลา
เดนิทางไปธนาคาร 

4.81 0.50 ดีมาก 

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมีประโยชน์ตอ่
ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

4.65 0.64 ดีมาก 



  69 

ตาราง 6 (ตอ่)    
 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

4. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้อยา่งตลอดหลงัจาก
เข้าระบบ 

4.27 0.88 ดีมาก 

5. โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้งานจาก
ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 

4.64 0.64 ดีมาก 

รวม 4.61 0.53 ดีมาก 

 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์การใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.61 และเม่ือพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
ตาราง 7แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง 
ความง่ายในการใช้งาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน    
1. การสมคัรแอปพลิเคชนัโอนเงินสามารถท าได้ง่าย 4.25 0.85 ดีมาก 
2. บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถ
รองรับระบบการท างานได้ทกุระบบปฏิบตัิการ 
เชน่ ระบบIOS,Android 

4.53 0.66 ดีมาก 

3. การท าธุรกรรมการเงินบนมือถือ ให้ข้อมลูท่ี
สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจง่าย 

4.25 0.74 ดีมาก 

4 ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินไมซ่บัซ้อน 4.22 0.80 ดีมาก 
รวม 4.31 0.65 ดีมาก 
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จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.31 และเม่ือพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อผู้บริโภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 

 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตราฐานของการยอมรับเทคโนโลยีด้านความตัง้ใจใน
การใช้งาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ความตัง้ใจในการใช้งาน    
1. ท่านยินดีท่ีจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 

4.55 0.74 ดีมาก 

2. ท่านต้องการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือท่ีมี
หลกัฐานการโอนท่ีชดัเจน 

4.77 0.54 ดีมาก 

3. ท่านจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนท าธุรกรรมทางการเงินบน
มือถือ 

4.47 0.73 ดีมาก 

4. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ปลอดภัยกว่าการพกเงินสดเพ่ือท าธุรกรรมหน้า
เคาน์เตอร์ 

3.97 0.99 ดี 

รวม 4.44 0.59 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีด้านความ
ตัง้ใจในการใช้งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.44 และเม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ 
ทกุข้อผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ยกเว้นทา่นคดิวา่การท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือปลอดภยักวา่การพกเงินสดเพ่ือท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็น
อยูใ่นระดบัดี  
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีด้านการใช้งานจริง 

 

การยอมรับเทคโนโลยี  S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 

การใช้งานจริง    
1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ช่วยท าให้การ
โอนเงินรวดเร็วยิ่งขึน้ 

4.80 0.47 ดีมาก 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ท าให้ท่าน
รู้สกึสะดวกสบายในการใช้งาน 

4.73 0.54 ดีมาก 

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ สามารถท า
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไมจ่ ากดัสถานท่ีในการท า
ธุรกรรม 

4.57 0.71 ดีมาก 

4 การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ มีความ
สะดวกสบายตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั 

4.73 0.54 ดีมาก 

รวม 4.71 0.47 ดีมาก 

 
จากตาราง 9 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการใช้
งานจริง โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.71 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทกุข้อ
ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต จ าแนกเป็น 

รายด้าน 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

1. ด้านกิจกรรม 4.01 0.72 ดี 
2. ด้านความสนใจ  4.11 0.76 ดี 
3. ด้านความคดิเห็น 4.46 0.56 ดีมาก 
รวม 4.19 0.54 ดี 

 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตจ าแนก
รายด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.19 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความ
คิดเห็น ผู้ บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ ผู้ บริโภคมีระดับความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี  

 

ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ด้านกิจกรรม    
1.ทา่นไมช่อบท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์
ธนาคาร 

3.78 1.07 ดี 

2. ท่านชอบค้นหาข้อมลูก่อนท าการตดัสินใจท า
ธุรกรรม 

4.13 0.87 ดี 

3. ท่านสนใจกิจกรรมท่ีต้องมีการท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือ เชน่ ซือ้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอางค์ 

4.13 1.02 ดี 

รวม 4.01 0.72 ดี 
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จากตาราง 11 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.01 และเม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ทกุข้อผู้บริโภค
มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ด้านความสนใจ    
1. ท่านสนใจภาพลกัษณ์ของโมบายแอปพลิเคชนั 4.11 0.88 ดี 
2. ท่านสนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ บนโมบาย 
แอปพลิเคชนั 

4.36 0.79 ดีมาก 

3. ท่านสนใจส่ือโฆษณาบนโมบายแอปพลิเคชนั เชน่ 
โปรโมชัน่ส่วนลดร้านอาหาร,ทอ่งเท่ียว 

3.85 1.13  ดี 

รวม 4.11 0.76 ดี 

 

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.11 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ท่านสนใจ
ภาพลักษณ์ของโมบายแอปพลิเคชัน ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ส่วนข้อ 
อ่ืน ๆ ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
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ตาราง 13แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

ด้านความคิดเหน็    
1.ทา่นคิดเห็นว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ชว่ยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของทา่นรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

4.70 0.54 ดีมาก 

2. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเป็น
ชอ่งทางท่ีดีท่ีสดุ 

4.19 0.78 ดี 

3. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
คา่ธรรมเนียมต ่าท่ีสดุ 

4.49 0.79 ดีมาก 

รวม 4.46 0.56 ดีมาก 

 

จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คดิเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทา่นคิดเห็น
ว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของท่านรวดเร็วยิ่งขึน้ 
และท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือค่าธรรมเนียมต ่าท่ีสุด ผู้บริโภคมีระดบัความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี สว่นข้ออ่ืน ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 
 

ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ีย ( ) และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ในด้านการตดัสินใจใช้สงัคม 

ไร้เงินสด ดงันี ้
 

การตดัสินใจ  S.D. ระดบั 
ความคดิเห็น 

1. ท่านท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกบัธนาคารท่ี
ทา่นไว้ใจได้ 

4.54 0.65 ดีมาก 

2. ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกบั
ธนาคารท่ีทา่นรู้จกั 

4.50 0.69 ดีมาก 

3. ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
เพราะสะดวก 

4.67 0.65 ดีมาก 

4. ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเม่ือ
รู้สกึปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

4.33 0.82 ดีมาก 

5. ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเพ่ือ
ลดคา่ธรรมเนียม 

4.51 0.80 ดีมาก 

รวม 4.51 0.56 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.51 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผู้ บริโภคมีระดับความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
                            ในการทดสอบสมมตฐิาน สามารถเขียนสมมตฐิาน ได้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั ใน
สว่นนีส้ามารถแบง่สมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงิน
สดท่ีแตกตา่งกนั  

 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

Levene's Statistics sig. 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 3.724 0.054 

 
จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05  
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้ 

เงนิสดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

t-test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df Sig 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ชาย 4.46 0.64  -1.286  398  0.199 
 

 หญิง 4.54 0.52     

 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการ
ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั  

 

ตาราง 17 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Levene’s test 
 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 12.981** 2 397 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง

กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาย ุพบวา่ มีคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตาราง 18 

 

ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง

กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Brown-Forsythe 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 5.286** 2 119.508 0.006 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกต่างกัน

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างมีการตดัสินใจ

แตกตา่งกนัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียรายคู ่ปรากฏผลดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง
กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายเุป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 

 
อายุ 

 

20-29ปี 30-39ปี 40 ปีขึน้ไป 

  4.51 4.65 4.30 
20-29ปี 4.51 - -0.143 0.213 

   (0.56) (0.167) 
30-39ปี 4.65 - - 0.356* 

    (0.011) 
40 ปีขึน้ไป 4.30 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้สังคม 

ไร้เงินสดแตกต่างกันของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วย 

Dunnett’s T3 พบว่า ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 30 - 39 ปี กับอายุ 40 ปีขึน้ไป  

มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมากกว่า

ผู้ บ ริโภคท่ี มีอายุ 40 ปีขึ น้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.356 ส่วนคู่ อ่ืน  ๆ  ไม่พบ 

ความแตกตา่ง 

 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสุด
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั   
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใช้ Levene’s test 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

Levene's Statistics sig. 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 2.302 0.130 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั อยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน  (Equal 

variances assumed) 

 

ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ  
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้

เงนิสดของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

t-test for Equality of Means 

ระดบัการศกึษา

สงูสดุ 
 S.D. t df Sig 

การตดัสินใจใช้สงัคม 

ไร้เงินสด 

ต ่ากว่าปริญญาตรี

และปริญญาตรี 
4.493 0.586 -1.019 398 0.309 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.557 0.496       
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จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนัของผู้บริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั  

 

ตาราง 22 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 1.496 4 395 0.202 

 

จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด

แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่  
มีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใช้สถิต ิANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของของมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่ระดบัรายได้ตอ่เดือน โดยใช้การทดสอบ ANOVA 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้
เงนิสด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้
เงินสด 

ระหวา่งกลุม่ 3.007 4 0.752 2.407* 0.049 
ภายในกลุม่ 123.349 395 0.312   

  รวม 126.356 399       

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสด จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance:One-way ANOVA) พบว่า ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ 

LSD ปรากฏผลดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง
กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย LSD 
 

รายได้  น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001– 
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001 
บาทขึน้ไป 

  4.35 4.58 4.44 4.60 4.44 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท 

4.35 - 
-0.228* 
(0.024) 

-0.091 
(0.381) 

-0.253* 
(0.023) 

0.088 
(0.439) 

15,001– 25,000 
บาท 

4.58 - - 
0.136 

(0.066) 
-0.025 
(0.763) 

0.140 
(0.106) 

25,001-35,000 บาท 4.44 - - - 
-0.162 
(0.068) 

0.003 
(0.969) 

35,001-45,000 บาท 4.60 - - - - 
0.165 

(0.096) 
45,001 บาทขึน้ไป 4.44 - - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด

แตกต่างกันของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียเป็นนรายคู่ด้วย LSD 

พบว่า ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ 

15,001 – 25,000 บาท การตัดสิน ใจใช้สังคมไร้เงินสดแตกต่างกันของผู้ บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05 โดยผู้ บ ริโภค ท่ี มี รายได้ เฉ ล่ีย  

15,001 – 25,000 ,การตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่าหรือ

เทา่กบั 15,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.288 
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีท่ีมีรายได้เฉล่ีย น้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กับ 

35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดแตกต่างกันของผู้ บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05 โดยผู้ บ ริโภค ท่ี มี รายได้ เฉ ล่ีย  

35,001 – 45,000 ,การตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่าหรือ

เทา่กบั 15,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.253 สว่นคูอ่ื่น ๆไมพ่บความแตกตา่ง 

 
สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั   
 

ตาราง 25 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s test 
 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 1.793 3 396 0.148 

 

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง

กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีคา่ความแปรปรวนเท่ากัน 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 จงึใช้สถิต ิANOVA ในการทดสอบ ดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของของมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแตล่ะกลุม่ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้การทดสอบ ANOVA 
 

การตัดสินใจใช้สังคม
ไร้เงนิสด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

การตดัสินใจใช้สงัคม 
ไร้เงินสด 

ระหวา่งกลุม่ 4.987 3 1.662 5.423** 0.001 
ภายในกลุม่ 123.369 396 0.306   

  รวม 126.356 399       

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด จ าแนกตามอาชีพ โดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:One-way 

ANOVA) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้สังคม 

ไร้เงินสด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD ปรากฏผลดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่ง

กนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคูด้่วย LSD 
 

อาชีพ  
นิสิต / 

นักศึกษา 
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / 

เจ้าของกิจการ 
อาชีพอิสระ
และอ่ืน ๆ 

  4.41 4.68 4.47 4.36 

นิสิต / 
นักศึกษา 

4.41 - 
-0.266* 
(0.010) 

-0.056 
(0.560) 

0.050 
(0.667) 

ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกจิ 

4.68 - - 
0.209** 
(0.002) 

0.316** 
(0.001) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.47 - - - 
0.106 

(0.222) 
ประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว / 
เจ้าของกจิการ 
อาชีพอสิระ
และอ่ืน ๆ 

4.36 - - - - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงิน

สดแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคูด้่วย LSD พบวา่  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพนิสิต / นกัศกึษา กบัข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้ บริโภคท่ีประกอบอาชีพ  โดยผู้ บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ / 
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รัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมากกว่าผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพ นิสิต / นักศึกษา  

โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.266  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประกอบอาชีพ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจกบัผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด

แตกต่างกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผู้บริโภคท่ี

ประกอบอาชีพ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดมากกว่าผู้บริโภคท่ีประกอบ

อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.209  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ และอ่ืน ๆ มีการตดัสินใจ

ใช้สังคมไร้เงินสดแตกต่างกันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสด

มากกว่าผู้ บ ริ โภค ท่ีป ระกอบธุ รกิ จส่ วนตัว  / เจ้ าของกิจการ อา ชีพ อิส ระ  และ อ่ืน  ๆ  

โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.316 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้

งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง มีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ 
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน กบัการ
ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig.     

(2-tailed) 

ระดับ
ความ 
สัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยการเดนิทางไป
ธนาคาร 

0.602** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ชว่ยลดเวลาเดนิทางไปธนาคาร 

0.582** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
มีประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

0.572** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือได้อยา่งตลอดหลงัจากเข้าระบบ 

0.517** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

5. โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จาก
การใช้งานจากระบบการท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ 

0.617** 0.000 สงู เดียวกนั 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
โดยรวม 

0.719** 0.000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานกับ

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสัมพันธ์ใน

ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า

โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้งานจากระบบการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมี

ความสัมพันธ์ในระดบัสูงในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์ในระดบัปานกลางใน

ทิศทางเดียวกนั   

 
สมมติฐานที่  2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ 

การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน กบัการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig.    (2-

tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

1. การสมคัรแอปพลิเคชนัโอนเงิน
สามารถท าได้ง่าย 

0.477** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือสามารถรองรับระบบการท างาน
ได้ทกุระบบปฏิบตักิาร เชน่ ระบบ
IOS,Android 

0.534** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

3. การท าธุรกรรมการเงินบนมือถือ 
ให้ข้อมลูท่ีสามารถเรียนรู้และท า
ความเข้าใจง่าย 

0.513** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

 
 

การรับรู้ถึงความง่าย 
ในการใช้งาน 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ 
ความ 
สัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

4. ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินไม่
ซบัซ้อน 

0.528** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โดยรวม 

0.601** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้

งานกบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายข้อ

พบวา่ทกุข้อมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั  
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สมมติฐานที่  2.3 ความตัง้ใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 
ใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจในการใช้งาน กับการตดัสินใจ 

ใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความตัง้ใจในการใช้งาน 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

1. ท่านยินดีท่ีจะดาวน์โหลดแอป 
พลิเคชนัการท าธุรกรรมทางการเงินบน 
มือถือ 

0.651** 0.000 สงู เดียวกนั 

2. ท่านต้องการท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือท่ีมีหลกัฐานการโอนท่ีชดัเจน 

0.655** 0.000 สงู เดียวกนั 

3. ท่านจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ 

0.584** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือปลอดภยักวา่การพกเงิน
สดเพ่ือท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ 

0.479** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความตัง้ใจในการใช้งานโดยรวม 0.743** 0.000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความตัง้ใจในการใช้งานกับ

ก า รตั ด สิ น ใจ ใ ช้ สั ง ค ม ไ ร้ เ งิ น ส ด ข อ งผู้ บ ริ โภ ค ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  โด ย รวม 

มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณา

รายข้อพบว่าท่านยินดีท่ีจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ

ความสมัพันธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน และท่านต้องการท าธุรกรรมทางการเงินบน 

มือถือท่ีมีหลักฐานการโอนท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้ออ่ืน ๆ 

มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั   

 
สมมติฐานที่  2.4 การใช้งานจริง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานจริง กับการตดัสินใจใช้สังคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การใช้งานจริง 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
ชว่ยท าให้การโอนเงินรวดเร็วยิ่งขึน้ 

0.562** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
ท าให้ทา่นรู้สกึสะดวกสบายในการใช้
งาน 

0.563** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

 

การใช้งานจริง 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง
ความ 
สัมพันธ์ 

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือ สามารถท าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยไมจ่ ากดัสถานท่ีในการท าธุรกรรม 

0.369** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

4. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือ มีความสะดวกสบายตอ่การใช้
ชีวิตประจ าวนั 

0.573** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การใช้งานจริงโดยรวม 0.605** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้งานจริงกบัการตดัสินใจใช้สงัคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทาง

เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีความสมัพนัธ์ในระดบั

ปานกลางในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ สามารถท าได้ตลอด  

24 ชัว่โมง โดยไมจ่ ากดัสถานท่ีในการท าธุรกรรมมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั   
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สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 3.1 ด้านกิจกรรม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านกิจกรรม กบัการตดัสินใจใช้สงัคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านกิจกรรม 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านไมช่อบท าธุรกรรมทางการ
เงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 

0.258** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ท่านชอบค้นหาข้อมลูก่อนท า
การตดัสินใจท าธุรกรรม 
3.ทา่นสนใจกิจกรรมท่ีต้องมีการ
ท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
เชน่ ซือ้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอางค์ 

0.229** 
 

0.420** 

0.000 
 

0.000 

ต ่า 
 

ปานกลาง 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านกิจกรรมโดยรวม 0.416** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านกิจกรรมกบัการตดัสินใจ

ใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าท่านสนใจ
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กิจกรรมท่ีต้องมีการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เชน่ ซือ้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอางค์ มีความสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั สว่นข้ออ่ืน ๆ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั   

 
สมมตฐิานที่ 3.2 ด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงิน

สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านความสนใจ กบัการตดัสินใจใช้สงัคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านความสนใจ 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านสนใจภาพลกัษณ์ของโมบาย 
แอปพลิเคชนั 

0.376** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ท่านสนใจเก่ียวกบันวตักรรม
ใหม่ๆ บนโมบายแอปพลิเคชนั 
3.ทา่นสนใจส่ือโฆษณาบนโมบาย
แอปพลิเคชนั เชน่ โปรโมชัน่สว่นลด
ร้านอาหาร,ท่องเท่ียว 

0.457** 
 

0.248** 

0.000 
 

0.000 

ปานกลาง 
 
ต ่า 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านความสนใจโดยรวม 0.426** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความสนใจ กับการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบั

ปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ท่านสนใจเก่ียวกับนวตักรรมใหม่ๆบนโมบายแอปพลิเคชนัมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางใน

ทิศทางเดียวกนั สว่นข้ออ่ืน ๆ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั   

 
สมมติฐานที่  3.3 ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจใช้สังคม 

ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านด้านความคิดเห็น กับการตดัสินใจใช้

สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านความคิดเหน็ 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด  

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านคิดเห็นวา่การท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือชว่ยให้การท า
ธุรกรรมทางการเงินของทา่นรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

0.644** 0.000 สงู เดียวกนั 

2. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสดุ 
3.ทา่นคิดวา่การท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือคา่ธรรมเนียมต ่าท่ีสดุ 

0.500** 
 

0.589** 

0.000 
 

0.000 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านความคิดเหน็โดยรวม 0.712** 0.000 สงู เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความคิดเห็น กับการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู

ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ทา่นคดิเห็นว่า

การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของท่านรวดเร็วยิ่งขึน้  

มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงในทิศทางเดียวกนั ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางใน

ทิศทางเดียวกนั   
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สรุปการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ข้อท่ี สมมตฐิาน ผลการ
ทดสอบ 

สถิตท่ีิใช้ในการ
ทดสอบ 

1.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีมีการตัดสินใจใช้
สังคมไร้เงินสดท่ีแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิต ิ

 t-test 

1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั 

 F-test 

1.3 ผู้ บ ริโภค ใน เขตก รุง เทพมหานคร ท่ี มี ระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั 

 t-test 

1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด
แตกตา่งกนั 

 F-test 

1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกตา่ง
กนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั 

 F-test 

2 การยอม รับ เทคโนโลยี  มีความสัมพัน ธ์กับ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Correlation 

3 รูปแบบการด าเนิน ชีวิต  มีความสัมพัน ธ์กับ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Correlation 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เร่ืองการตัดสิ น ใจใช้สั งคม ไร้ เงินสด ของผู้ บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาสรุปอภิปรายผล
และน าเสนอข้อเสนอแนะผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ 

2. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในใช้งาน การใช้งานจริง ท่ีมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ด้านความ
คดิเห็น มีความสมัพนัธ์กบัตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือเป็นข้อมลูให้สถาบนัการเงินเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภค 

2. เพ่ือมาเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงินใช้ในวางแผนการตลาด และปรับปรุงกลยทุธ์
การตลาดกบัผู้ใช้สงัคมไร้เงินสดได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงินขยายฐานลกูค้าท่ีสนใจใช้สงัคมไร้เงินสดใน
อนาคตได้ดียิ่งขึน้ 

4. เพ่ือเป็นข้อมลูและแนวทางให้ผู้ ท่ีสนใจจะศกึษาเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้สงัคม 
ไร้เงินสด 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษานคว้าเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิตมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคพบวา่ 
เพศ การวิจยัครัง้นีพ้บว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และเพศชายจ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.00  

อายุ การวิจยัครัง้นีพ้บวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 20 
– 29 ปี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70  รองลงมาคือ อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.00 และอาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 61 คดิเป็นร้อยละ 15.30  

ระดับการศึกษาสูงสุด การวิจยัครัง้นีพ้บว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ศกึษา
อยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีจ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาคือ 
สงูกวา่ปริญญาตรี 111 คดิเป็นร้อยละ 27.75  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน การวิจยัครัง้นีพ้บว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบั
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80  รองลงมาคือ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 67 คน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 40 
คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 

อาชีพ การวิจยัครัง้นีพ้บว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษัทเอกชน จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ  28.00 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ
และอ่ืน ๆ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และอาชีพนิสิต/นกัศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 
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ตอนที่  2 วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการ 
ใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในใช้งาน และการใช้งานจริง มีรายละเอียด
ดงันี ้

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้เทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์การใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.61 และเม่ือพิจารณารายข้อ
พบวา่ การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยลดเวลาเดินทางไปธนาคาร การท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายการเดินทางไปธนาคาร การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมี
ประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของทา่น โดยรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการใช้งานจากระบบการ
ท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ และการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถท าธุรก รรม
ทางการเงินบนมือถือได้อย่างตลอดหลงัจากเข้าระบบ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มากโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.81 4.70 4.65 4.64และ 4.27 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้เทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.31 และเม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถรองรับระบบการท างานได้ทกุระบบปฏิบตัิการ 
เช่น ระบบIOS,Android การสมคัรแอปพลิเคชนัโอนเงินสามารถท าได้ง่าย การท าธุรกรรมการเงิน
บนมือถือ ให้ข้อมูลท่ีสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจง่าย  ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินไม่
ซบัซ้อน ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.53 4.25 และ 4.22 
ตามล าดบั 

ด้านความตัง้ใจในใช้งาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้เทคโนโลยีด้านความตัง้ใจใน

การใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.44 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ท่าน
ต้องการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือท่ีมีหลักฐานการโอนท่ีชดัเจน  ท่านยินดีท่ีจะดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนัการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ และท่านจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.53 4.25 4.25 
และ 4.22 ตามล าดบั ส่วนท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือปลอดภยักว่าการพกเงิน
สดเพ่ือท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.97 
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ด้านการใช้งานจริง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้เทคโนโลยีด้านการใช้งานจริง 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.71 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ ช่วยท าให้การโอนเงินรวดเร็วยิ่งขึน้  การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ท า
ให้ท่านรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ มีความสะดวกสบาย
ตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั และการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ สามารถท าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยไม่จ ากัดสถานท่ีในการท าธุรกรรม ผู้ บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.80 4.73 และ 4.57 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต 3 ด้านได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และ

ความคดิเห็น รายละเอียดดงันี ้
ด้านกิจกรรม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 

โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.01 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ท่านชอบค้นหาข้อมูล
ก่อนท าการตดัสินใจท าธุรกรรม ท่านสนใจกิจกรรมท่ีต้องมีการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
เช่น ซือ้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอางค์ และท่านไม่ชอบท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 
ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 และ 3.78 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ

สนใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.11 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ท่านสนใจ
ภาพลกัษณ์ของโมบายแอปพลิเคชนั ท่านสนใจภาพลกัษณ์ของโมบายแอปพลิเคชนัและท่านสนใจ
ส่ือโฆษณาบนโมบายแอปพลิเคชนั เช่น โปรโมชัน่ส่วนลดร้านอาหาร ,ท่องเท่ียว ผู้บริโภคมีระดบั
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 4.11 และ 3.85 ตามล าดบั 

ด้านความคดิเห็น 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ

คดิเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทา่นคิดเห็น
ว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของท่านรวดเร็วยิ่งขึน้ 
และท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือค่าธรรมเนียมต ่าท่ีสุด ผู้บริโภคมีระดบัความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70และ 4.49 ตามล าดับ ท่านคิดว่าการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสดุ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 

มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.51 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
เพราะสะดวก ท่านท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกับธนาคารท่ีท่านไว้ใจได้  ท่านตดัสินใจท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเพ่ือลดค่าธรรมเนียม ท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
กบัธนาคารท่ีท่านรู้จกั และท่านตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเม่ือรู้สึกปลอดภัยในการ
ท าธุรกรรม ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 4.54 4.51 
4.50 และ 4.33 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิานดงัตอ่ไปนี ้

สมมตฐิานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั  

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้
เงินสดท่ีแตกตา่งกนั พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสด ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ท่ี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน  มี การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดแตกต่างกัน  พบว่า ผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดแตกต่างกัน  พบว่า ผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสดุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน 
มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั  พบวา่ ว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานข้อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์การ

ใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง มีความสมัพนัธ์
กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้
งานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับ 
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

สมมติฐานที่  2.3 ความตัง้ใจในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจ
ใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความตัง้ใจในการใช้งานโดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธ์ระดบัสูงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2.4 การใช้งานจริง มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจใช้สังคม 
ไร้เงินสดของผู้ บ ริโภคใน เขตก รุงเทพมหานคร พบว่า ว่า  ด้านการใช้งานจริงโดยรวม 



  105 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ ด้านความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  3.1 ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกิจกรรมโดยรวม  
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 3.2 ด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจใช้สงัคม
ไ ร้ เ งิน ส ด ขอ งผู้ บ ริ โภ ค ใน เขตก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  พ บ ว่ า  ด้ าน ค วาม สน ใจ โด ย รวม 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิานที่ 3.3 ด้านความคดิเห็น มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคม
ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านความคิดเห็นโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้ บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั 
ด้านเพศ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดท่ีไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากสังคมไร้เงินสดเป็นบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของคนทัว่ไปท่ีโดยไม่จ ากัดเพศ ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตวัขบัเคล่ือนการด ารงชีวิตให้มี
ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ ในการท าธุรกรรมบนมือถือ ทุกเพศสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง
เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนพวรรณ จันทร์เดช (2560) ศึกษา ทัศนคติและ
องค์ประกอบของเว็บไซด์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีตา่งกนั มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ด้านอาย ุ
ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีมีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกตา่งกนั อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 30 – 39 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้
เงินสดมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ บ ริโภคกลุ่มนี อ้ยู่ในช่วงวัยท างาน มีรายได้ท่ีน ามาใช้จ่ายใ น
ชีวิตประจ าวนั เป็นวยัท่ีมีประสบการณ์ในการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือหลายธนาคาร โดยท่ี
ผู้ ใช้เห็นถึงประโยชน์ในการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ สอดคล้องกับงานวิจยัของนพวรรณ 
จันทร์เดช (2560) ศึกษา ทัศนคติและองค์ประกอบของเว็บไซด์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุท่ีต่างกัน มี
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แตกต่างกันกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิชาต เทศสวสัดิ์วงศ์ (2553) ศึกษา ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีตา่งกนั มีพฤตกิรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แตกต่างกัน ภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุนให้ประชาชนใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ผู้บริโภคทกุชว่งอาย ุสามารถเข้าใช้งานได้ 
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ด้านระดบัการศกึษา 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดท่ีไม่แตกต่างกัน 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากเทคโนโลยีเข้าถึงคนทุกกลุ่ม โดยไม่จ ากัดระดับ
การศึกษา ทุกคนต่างใช้การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้ทัง้นัน้ สอดคล้องกับงานวิจยัของ
นารีรัตน์ หาญถาวรชยักิจ (2557) ศึกษา ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม
การใช้บริการ E-Banking ของผู้ ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง 
(2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมั่นการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
Application ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Mobile Banking Application 
ถกูออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไม่ซบัซ้อน ผู้ ใช้บริการสามารถศกึษาวิธีการตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ท าให้ไมมี่ข้อจ ากดัด้านการศกึษาตอ่การใช้บริการทางการเงินรูปแบบใหม ่  

ด้านรายได้ 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดท่ีแตกต่างกัน 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท มีการตดัสินใจ
ใช้สงัคมไร้เงินสดมากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้บริโภคดงักล่าวมีรายได้เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั 
รวมไปถึงการซือ้ของ การใช้จ่ายต่าง ๆผ่านการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ มีการเรียนรู้
เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ เชน่ การคดิตอ่ธุรกิจ การซือ้ของออนไลน์ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของอโนมา แซ่ตัง้ (2554) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวิจยัของชญัญา
พทัธ์ จงทวี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตา่งกนั  

ด้านอาชีพ 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีมีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดท่ีแตกต่างกัน 

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการ
ตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดมากท่ีสุด เน่ืองจากอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ธนาคารเป็นอย่างมาก กลุ่มอาชีพนีจ้ึงท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ 
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สอดคล้องกับงานของวิจยัของนพวรรณ จนัทร์เดช (2560) ศึกษา ทศันคติและองค์ประกอบของ
เว็บไซด์มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และสอดคล้องกับงานของวรรณพร หวลมานพ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิง้พลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่อาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่เคชัน่เคโมบาย
แบงก์กิง้พลสัแตกตา่งกนั โดยอาชีพท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุคือ พนกังานบริษัทเอกชน 

 
สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้

งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง มีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การใช้งานจริง ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

เทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของผู้คนจ านวนมาก จะ
น าพาไปสูค่วามสะดวกรวดเร็ว ลดคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง ความปลอดภยัในการใช้งาน รวมไปถึง
การท าธุรกรรมได้ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีเวลาเปิดปิดในการท าธุรกรรม สอดคล้องกับงานวิจยัของ
ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ศกึษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และสอดคล้องกับงานวิจยัของชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี
มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการผู้ใช้บริการ KTB Netbank 

 

สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ด้านความคิดเห็น ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสงูทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัต้องมีการแข่งกับเวลา จึงต้องเลือกรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีสะดวกและรวดเร็ว การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือเป็นทางเลือกท่ีตอบโจทย์การ
ด ารงชีวิตท่ีต้องแข่งขันกับเวลา เช่นการท่ีไม่ต้องไปท าธุรกรรมท่ีหน้าเคาน์เตอร์ การท าธุรกรรม
ทางการเงินเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด รวดเร็ว สอดคล้องกบัแนวคิดของเอนเจอร์ แบลวิล และ
มิเนียด กล่าวว่ากิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างชดัเจน เช่น การซือ้สินค้าหรือการคุยกับ
เพ่ือนบ้านเก่ียวกับบริการใหม่ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได้ แต่ก็เป็น
เร่ืองยากท่ีจะวัดถึงเหตุผลของการกระท าได้โดยตรง ความสนใจ เป็นความสนใจในบาง
วตัถปุระสงค์ บางสถานการณ์หรือบางเร่ือง ซึ่งหมายถึงระดบัของความต่ืนเต้นท่ีเกิดขึน้ พร้อมกับ
ความเอาใจใสพ่ิเศษ หรือความเอาใจใสแ่บบตอ่เน่ือง ความคิดเห็น เป็น “ค าตอบ”ของแตล่ะบคุคล
ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะของการตีความ 
ความคาดหวงั และการประเมินผล เช่น ความคาดหวงัเหตกุารณ์ในอนาคต และการประเมินผลดี
และผลเสียของการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่ง 

 
โดยรวมประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และ

อาชีพ มีค่าเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกกลุ่มโดยไม่มี
ข้อจ ากดั 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี

ข้อเสนอแนะดงันี ้ 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ควรจดัท ากลยทุธ์ทางการตลาดตา่ง ๆ มาปรับใช้ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี ระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท และประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากกลุม่ผู้บริโภคกลุม่นีมี้การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดมากกวา่กลุม่อ่ืน 

2. การยอมรับเทคโนโลยี 
ผลการศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจยัเรียงล าดบัข้อเสนอแนะจาก
ด้านท่ีมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุดงันี ้ความตัง้ใจในการใช้งาน การับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การใช้
งานจริง และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ผู้จดัท าระบบความพฒันาและปรับการเข้าใช้งาน
ให้ง่ายและมีความปลอดภัย มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนั การเข้าใช้ระบบงานให้มีความเสถียร 
เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินบนมือถือ 

3.รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ผลการศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจยัเรียงล าดบัข้อเสนอแนะจาก
ด้านท่ีมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุดงันี ้

ด้านความคิดเห็น ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม ต้องมีการปรับเปล่ียนความคิด
ของผู้บริโภคให้เห็นถึงประโยชน์ของการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ปรับภาพลกัษณ์ของแอป
พลิเคชนัให้มีส่ือโฆษณา เช่น โปรโมชัน่ส่วนลด ร้านอาหาร และท่ีท่องเท่ียว เพ่ือดงึดดูความสนใจ
ของผู้ บริโภค ไม่เพียงแต่มาท าธุรกรรมทางการเงิน มีการเข้ามาหาร้านอาหารแนะน า แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าไป ให้แอปพลิเคชนัเป็นมากกว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เป็นสิ่งท่ีตอบ
โจทย์ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีครบวงจร มีการส ารวจความคดิเห็นและพฒันาระบบอยา่งตอ่เน่ือง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ตอ่ไปจงึควรมีการศกึษาท่ีขยายพืน้ท่ีไปยงัปริมณฑล ท า
ให้ผลการศกึษามีความละเอียดและครอบคลมุมากขึน้ 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่เคยใช้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
เพิ่มเติมและน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยัมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางารตลาด 
จะสามารถเพิ่มจ านวนกลุม่ผู้ใช้บริการกลุม่ใหม ่ๆ ได้เพิ่มมากขึน้ 

3. ควรศกึษาเปรียบเทียบการให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของธนาคาร
ท่ีมีผู้ ใช้บริการมากท่ีสุด 2 ธนาคาร เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐาน คณุภาพการให้บริการ และหาข้อ
แตกตา่ง น ามาใช้สร้างกลยทุธ์ความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติ ความพึงพอใจในการใช้สังคมไร้เงินสด 
เพิ่มเตมิเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการตลาดตอ่ไปได้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงนิสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาเร่ือง“การตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัจึง
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

 ค าตอบของท่านจะมีคุณค่าส าหรับงานวิจยั โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลบั จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวมเท่านัน้ ผู้จดัท าขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงส าหรับความกรุณาและความพยายามสละเวลาอันมีค่าของท่านในการ
ตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

 

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2:  ข้อมลูการยอมรับเทคโนโลยี 

สว่นท่ี 3: รูปแบบการด าเนินชีวิต 

สว่นท่ี 4:  การตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งวา่ง (  ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่น  

1. เพศ 

(  ) ชาย (  ) หญิง 

2. อาย ุ

(  ) 20 - 29 ปี (  ) 30 - 39 ปี 

(  ) 40 - 49 ปี (  ) 50 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

(  ) ต ่ากว่า ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

(  ) น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท (  ) 15,001 – 25,000 บาท 

(  ) 25,001 – 35,000 บาท (  ) 35,001 – 45,000 บาท 

(  ) 45,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ 

(  )นิสิต/นกัศกึษา                                    (  )ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

(  )พนกังานบริษัทเอกชน                         (  )ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 

(  )อาชีพอิสระ                                         (  )อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.................................. 
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีของการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ บนมือถือ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึง่ข้อเทา่นัน้ลงในชอ่งระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงระดบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ข้อ การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไม ่
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วย
ประหยดัคา่ใช้จา่ยการเดนิทางไปธนาคาร 

     

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือช่วยลด
เวลาเดนิทางไปธนาคาร 

     

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมี
ประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

     

4. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือได้อยา่ง
ตลอดหลงัจากเข้าระบบ 

     

5 โดยรวมแล้วทา่นได้รับประโยชน์จากการใช้
งานจากระบบการท าธุรกรรมทางการเงินบน
มือถือ 
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ข้อ การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไม ่
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

1. การสมคัรแอปพลิเคชนัโอนเงินสามารถท าได้
ง่าย 

     

2. บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือสามารถ
รองรับระบบการท างานได้ทกุระบบปฏิบตัิการ 
เชน่ ระบบIOS,Android 

     

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมี
ประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัของท่การท า
ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ให้ข้อมลูท่ีสามารถ
เรียนรู้และท าความเข้าใจง่าย 

     

4. ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินไมซ่บัซ้อน      
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ข้อ การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย ปาน
กลาง 

ไม ่
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความตัง้ใจในการใช้งาน 

1. ทา่นยินดีท่ีจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 

     

2. ทา่นต้องการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
ท่ีมีหลกัฐานการโอนท่ีชดัเจน 

     

3. ทา่นจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนท าธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือ 

     

4. ทา่นคิดวา่การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือปลอดภยักวา่การพกเงินสดเพ่ือท าธุรกรรม
หน้าเคาน์เตอร์ 

     

การใช้งานจริง 

1. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ช่วยท า
ให้การโอนเงินรวดเร็วยิ่งขึน้ 

     

2. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ท าให้
ทา่นรู้สกึสะดวกสบายในการใช้งาน 

     

3. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ สามารถ
ท าได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไมจ่ ากดัสถานท่ีใน
การท าธุรกรรม 

     

4. การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ มีความ
สะดวกสบายตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั 
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ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึง่ข้อเทา่นัน้ลงในชอ่งระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงระดบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

ไม ่
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านกิจกรรม 

1. ทา่นไมช่อบท าธุรกรรมทางการเงินท่ีหน้า
เคาน์เตอร์ธนาคาร 

     

2. ทา่นชอบค้นหาข้อมลูก่อนท าการตดัสินใจท า
ธุรกรรม 

     

3. ทา่นสนใจกิจกรรมท่ีต้องมีการท าธุรกรรม
ทางการเงินบนมือถือ เชน่ ซือ้เสือ้ผ้า 
เคร่ืองส าอางค์ 

     

ด้านความสนใจ 

1. ทา่นสนใจภาพลกัษณ์ของโมบายแอปพลิเค
ชนั 

     

2. ทา่นสนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ บนโมบาย 
แอปพลิเคชนั 

     

3. ทา่นสนใจส่ือโฆษณาบนโมบายแอปพลิเคชนั 
เชน่ โปรโมชัน่สว่นลดร้านอาหาร,ท่องเท่ียว      
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ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

ไม ่
เห็นด้วย 

ไม ่
เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความคดิเห็น 

1. ทา่นคิดเห็นว่าการท าธุรกรรมทางการเงินบน
มือถือช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของ
ทา่นรวดเร็วยิ่งขึน้ 

     

2. ทา่นคิดวา่การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสดุ 

     

3. ทา่นคิดวา่การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือ
ถือคา่ธรรมเนียมต ่าท่ีสดุ 
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ส่วนที่ 4: แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใช้สังคมไร้เงินสด 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึง่ข้อเทา่นัน้ลงในชอ่งระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรงระดบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ข้อ การตดัสินใจ 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การตดัสินใจท าธุรกรรม 

1. ทา่นท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือกบั
ธนาคารท่ีทา่นไว้ใจได้ 

     

2. ทา่นตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
กบัธนาคารท่ีทา่นรู้จกั 

     

3. ทา่นตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
เพราะสะดวก 

     

4. ทา่นตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
เม่ือรู้สกึปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

     

5. ทา่นตดัสินใจท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ
เพ่ือลดคา่ธรรมเนียม 

     

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ปานนภา ชาครประดิษฐ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 มีนาคม 2535 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 124/31 อาคารลมุพินีเพลสสาทร ถนนนราธิวาสฯ แขวงทุ่งวดัดอน เขต

สาทร กทม. 10120   
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