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This research aimed to study the influence of extension theory, including 

acceptance of the use of technology and the perceptions of risk on intensions to use True 
money wallet services for people in the Bangkok metropolitan area .The sample group used in 
the research consisted of consumers, with a total of four hundred people,  aged between 
twenty five to fifty nine, who regularly consumed or ever used a True money wallet. A 
questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for the analysis of the data 
included percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis testing 
included a t–test, one–way analysis of variance and multiple regression analysis. The results 
were as follows: (1) consumers had differences in terms of age, occupation and income and 
had different intentions regarding of the True money wallet services at a statistically significant 
level of 0.05 The effort expectancy, social influence, facilitating conditions, performance 
expectancy and hedonic motivation on intentions to use True money wallet services at a 
statistically significant level of 0.05 respectively and in the same direction. The risk perception 
of safety on intentions to use the True money wallet services at a statistically significant level of 
0.05 respectively and in the same direction. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎เป็นอยํางดี อันเนื่องจากความเมตตากรุณา และการ
ชํวยเหลือเป็นอยํางสูงจาก อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภ์ พรมสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ ซึ่ง
ให๎ความรู๎คําแนะนําและแนวทาง รวมทั้งข๎อปฏิบัติตําง ๆ สําหรับการดําเนินงานวิจัย ตรวจทานและ
แก๎ไขข๎อบกพรํอง ตลอดจนให๎คําปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการ วิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ๎วนไปได๎ด๎วยดี รวมถึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกทํานที่ได๎ ถํายทอดวิชาความรู๎ให๎แกํผู๎วิจัย ทํา
ให๎ผู๎วิจัยสามารถนําความรู๎ตําง ๆ มาประยุกต์ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยจึงใครํขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมาไว๎ ณ โอกาสนี ้

ผู๎วิจัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ อ.ดร. ไพบูลย์ อาชา
รุํงโรจน์ ที่ให๎ความอนุเคราะห์เป็นผู๎เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็น
คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ ซึ่งได๎เสียสละเวลาเวลาอันมีคํา ในการให๎ข๎อเนอแนะ
ตําง ๆ เพื่อปรับปรุงข๎อบกพรํอง อันเป็นปะโยชน์แกํวิจัยฉบับนี้เป็นอยํางยิ่ง 

ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบริการธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทําน ในคณะ
บริการธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให๎ความเมตตา ให๎ความรู๎ตําง ๆเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช๎ และขอขอบพระคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานที่ชํวยประสานงาน ให๎ความชํวยเหลือ 

สุดท๎ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของข๎าพเจ๎าที่ให๎การสนับสนุน สํงเสริม และเป็น
กําลังใจให๎เสมอมา รวมถึงเพื่อนรํวมงาน เพื่อนๆนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการตลาด
รุํนที่ 19 สําหรับน้ําใจ มิตรภาพ และคําแนะนําตําง ๆ  ที่มีสํวนชํวยให๎สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ 
รวมถึงผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อนํามาใช๎เป็นข๎อมูลในการ
วิจัย อีกทั้งทุก ๆทํานที่มีสํวนรํวมในความสําเร็จของสารนิพนธ์ฉบับนี้ที่ไมํได๎เอํยนาม ใน ณ ทีนี้ด๎วย 

คุณคําและประโยชน์ของการค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอมอบให๎แกํทุกทํานที่มีสํวนรํวมใน 
การศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ระบบการชําระเงินของประเทศไทยได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการพัฒนารูปแบบ 
ใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎องไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม”  ภาคธุรกิจตําง  ๆ  ได๎คิดนวัตกรรมใหมํ ๆ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับจุดมุํงหมายและการเปลี่ยนแปลงของโลกอยํางตํอเนื่อง และในชํวงที่ผํานมา ระบบการชําระเงิน
ของประเทศไทยได๎เข๎าสูํยุคดิจิทัลอยํางชัดเจน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์แทบทุกแหํง รวมถึง 
ผู๎ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ รวมทั้งผู๎ให๎บริการ   อี -คอมเมิร์ซ 
หลายแหํง ได๎มีการแขํงกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อให๎บริการลูกค๎า สร๎างความสะดวกตํอการทําธุรกรรม
ทางการเงิน การลงทุน และการซื้อสินค๎า  ทั้งนี้จากสถิติของธนาคารแหํงประเทศไทย แสดงให๎เห็น
วําธุรกรรมผําน Mobile Banking ในประเทศไทย ในชํวงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 มีจํานวนเพิ่มขึ้น
จากชํวงเวลาเดียวกันในปีที่ผํานมาถึง ร๎อยละ 130 ในขณะที่ตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซถือเป็น  
ร๎อยละ 40 ของตลาดอีคอมเมิร์ซ (TODAY, 2561) เครื่องมือชนิดหน่ึงในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ท่ีมีแนวโน๎มเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็วกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และโมบายล์  เพย์เมนต์ ข๎อมูล
จาก eMarketer  คาดการณ์วําภายในปี พ.ศ. 2562 จะมีมูลคําธุรกรรมบนมือถือที่เกิดขึ้นภายใน
ร๎านค๎าตําง  ๆ  สูงถึง 210,000 ล๎านดอลลาร์ (หรือราว 6.7 ล๎านล๎านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 8,700 ล๎าน
ดอลลาร์ในป ีพ.ศ.  2558 เหตุเพราะตอบโจทย์การใช๎ชีวิตดิจิทัลของทั้งผู๎บริโภคและผู๎ประกอบการ
ในยุคปัจจุบันได๎อยํางดี ทั้งเรื่องคุณภาพที่ครอบคลุมในด๎านความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย 
และเหนือสิ่งอ่ืนใดชํวยบริหารจัดการบัญชีรายรับ/รายจํายได๎แบบเรียลไทม์ อีกทั้งความก๎าวหน๎า
ของนวัตกรรมบริการที่วันนี้เอ้ือประโยชน์ให๎ร๎านค๎า และธุรกิจบริการตําง  ๆ  สามารถเพิ่มชํองทาง
เพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าและผู๎มาใช๎ได๎ในขณะที่ต๎นทุนลด แปรเปลี่ยนเป็นกําไรมาก
ยิ่งขึ้น  กิดานันท์  มลิทอง (2539)  แอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ กําลังเป็นกระแสที่คนรู๎จักเป็นจํานวนมาก 
เทียบ (จากอัตราการใช๎ True money wallet เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง) โดยภาพรวมในปีที่ผํานมา ทรู
มันนี่เป็นบริษัทฟินเทคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด ปัจจุบัน
มีผู๎ใช๎บริการใน 6 ประเทศ ได๎แกํ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย มียอดผู๎ใช๎บริการกวํา 21 ล๎านคน และมีมูลคําธุรกรรมทางการเงินรวมทุกประเภทกวํา 
140,000 ล๎านบาท ให๎บริการแบบไฮบริดที่ผสมผสานการให๎บริการครอบคลุมทั้ง เพย์เมนต์ และ  

https://techcrunch.com/2016/06/17/the-evolution-of-the-mobile-payment/
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ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เนื่องจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่แตกตํางกันในเรื่องของการใช๎จํายของ
ผู๎คนแตํละพื้นที่ในทั้ง 6 ประเทศ เผยมูลคําธุรกรรมทางการเงินบนแอพพลิเคชั่น True money 
wallet ชํวงเดือน มกราคม – สิงหาคม 2561 กวํา 70,000 ล๎านบาท ด๎วยจํานวนผู๎ใช๎บริการกวํา  
7 ล๎านราย และมีผู๎ใช๎บริการเป็นประจําเพิ่มขึ้นกวํา 2 เทํา ในปัจจุบันทรูมันนี่เป็นผู๎นําอันดับหนึ่ง
ของบริการ e-Wallet ในประเทศไทย มีการสร๎างแพลตฟอร์มทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช๎งานที่ดี
ที่สุด ชํวยทําให๎ผู๎คนสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงินได๎ด๎วยนวัตกรรมทันสมั ย สะดวกและ
ปลอดภัย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปกวําเดิม ด๎วยเทรนด์วันนี้คือ Everyday Payment แพลตฟอร์ม
ครอบคลุมการใช๎จํายเงินประจําวัน ไมํวําจะเป็นการเติมเงิน จํายบิล จํายเงินที่ร๎านค๎า ซื้อของ
ออนไลน์ และเติมเกมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามพฤติกรรม
การใช๎งานสําหรับผู๎บริโภคและผู๎ประกอบธุรกิจร๎านค๎าตําง ๆ  (Marketeer ,2561)งานวิจัยของ  
พรชนก พลาบูลย์ (2560) พบวํา สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน ความเข๎ากันได๎ของ
เทคโนโลยี การรับรู๎ถึงประโยชน์ การรับรู๎ความงํายตํอการใช๎ แรงจูงใจด๎านอารมณ์ อิทธิพลของ
สังคม โดยรํวมกันพยากรณ์ถึงความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน
ระบบพร๎อมเพย์ของรัฐบาลไทย ในขณะที่ ความคาดหวังจากการใช๎งาน ความกังวล คุณคําด๎าน
ราคา ไมํสํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อม
เพย์ (PromtPay) ของรัฐบาลไทย แสดงให๎เห็นกลุํมตัวอยํางมีความเชื่อใจในระบบพร๎อมเพย์ 
(PromptPay) ของรัฐบาลไทย อีกทั้งมีการยอมรับถึงคุณคําด๎านราคาในระบบพร๎อมเพย์ 
(PromptPay) ที่รัฐบาลนําเสนอ นอกจากนี้จากการศึกษายังค๎นพบ (นางสาวจิญาดา แก๎วแทน, 
2557) การรับรู๎ความเสี่ยง พบวํา ปัจจัยการรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูล
สํวนตัว เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นเอกซ์ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค๎า
ออนไลน์ ซึ่งสํงผลตํอการต้ังใจซื้อสินค๎าออนไลน์เชํนกัน 

จากที่กลําวมา การยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช๎บริการ
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งในบางกลุํมยังคงมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยง 
เนื่องจากการใช๎เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการทําธุรกรรมทางการเงินโดยตรง  ประชาชนบางสํวน
กังวลหากต๎องทําการผูกกับบัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ในแงํของข๎อมูลความปลอดภัยรั่วไหล 
เชํน ถูกขโมยหมายเลขบัตรเครดิตรหัสหลังบัตร ข๎อมูลมาจากการสอบถามใน (Pantip, 2560) 

ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษา  “อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี  และการรับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นแนวทาง ในการนํามาวิเคราะห์ถึงการรับรู๎และความต๎องการที่แท๎จริง
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ของผู๎บริโภค เพื่อมาปรับเปลี่ยนใช๎ให๎เหมาะสมกับการใช๎งานในระยะยาว นําไปสูํความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นเจ๎าตลาดในด๎านนวัตกรรมการชําระเงิน
ออนไลน์ได๎อยํางแท๎จริง 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ต้ังความมุํงหมายไว๎ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอ

เดือน และอาชีพ กับความต้ังใจใช๎บริการTrue money wallet ของผู๎ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี 

ได๎แกํ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวน
บุคคล ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการรับรู๎ความเสี่ยง ได๎แกํ การรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย และ
การรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความเป็นสํวนตัว ตํอความต้ังใจใช๎บริการTrue money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี และ
การรับรู๎ความเสี่ยง  ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ ผลของการศึกษาได๎คุณคําและประโยชน์ดังนี้  

1. ทําให๎ผู๎ประกอบการนําไปตํอยอดในเรื่องของการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อให๎
เกิดการยอมรับ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบัน  

2. สามารถนําวางแผนในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการใช๎การระบบการชําระเงินของ True money wallet เพื่อให๎ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ในระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น นําไปสูํการเป็นผู๎นําตลาดในด๎านของการให๎บริการ
ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ในเชิงด๎านการบริหาร เพื่อนําไปพัฒนาเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการชําระเงิน และ
ใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อให๎สอดคล๎องกับผู๎บริโภค 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครและใช๎บริการ
ระบบการชําระเงินของTrue money wallet ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรท่ีแนํนอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ กลุํมประชากรที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครและใช๎

บริการระบบการชําระเงินของTrue money wallet ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรท่ีแนํนอน  
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงใช๎วิธีการคํานวณหาขนาดกลุํมตัวอยําง ซึ่งกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง

ทั้งหมด 400คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคําความคลาดเคลื่อนที่ระดับร๎อยละ 5% ดังนั้นผล
จากการคํานวณจะได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาจํานวน  385  ตัวอยําง และสํารองความ
ผิดพลาดแบบสอบถามที่ไมํสมบูรณ์ไว๎ที่ 5% ของกลุํมตัวอยํางได๎เทํากับ 15 ตัวอยําง รวมขนาด
กลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage 
Sampling) ซึ่งเป็นการสุํมตัวอยํางที่ใช๎หลากหลายวิธีการในการสุํม  เพื่อให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่เป็น
ตัวแทนของผู๎บริโภคมีความสอดคล๎องกับความต๎องการภายใต๎เงื่อนไขที่จํากัด โดยเรียงลําดั บ
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ
ฉลาก(Lottery Method ) เพื่อสุํมเลือกเขตที่จะเป็นตัวแทนเขตของแตํละกลุํมเขตการปกครอง
กรุงเทพมหานครจากทั้งหมด 50 เขตและจับฉลากเขตการปกครองมา 5 เขต คิดเป็นจํานวนร๎อยละ 
10 โดยไมํใสํคืน สถานที่ที่ถูกจับฉลากเพื่อใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เขตบางรัก เขตปทุมวัน  
เขตราชเทว ีเขตจตุจักร เขตวัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบใช๎โควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวน
ตัวอยํางแตํละเขตที่เลือกทําการวิจัย เขตละเทํา ๆ กัน 

 
ขนาดของตัวอยํางในแตํละเขต  = 400 คน / 5 เขต 
    = 80 คน/เขต 
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ดังนั้น ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละเขตการปกครองที่ถูกเลือกจะมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ตาราง 1 ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละเขตการปกครอง 

 

เขตการปกครอง          จํานวน (คน) 

เขตบางรัก 80 

เขตปทุมวัน 80 

เขตราชเทวี 80 

เขตจตุจักร 80 

เขตวัฒนา 80 

รวม 400 

 
ขั้นตอนที่ 3 การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเจาะจงเลือก

สถานที่ที่มีผู๎คนเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลาย ได๎แกํ บริเวณห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําตําง  ๆ  
และบริเวณออฟฟิศ เป็นต๎น และเลือกกลุํมเป้าหมายในเขตที่สุํมไว๎ในขั้นที่ 1 

 
ตาราง 2 สถานที่เจาะจงในการเก็บแตํละเขต 
 

เขตการปกครอง สถานที่เก็บ จ านวน (คน) 
เขตบางรัก บริเวณสีลม คอมเพล็กซ์ ,บริเวณออฟฟิศยํานสีลม 80 

เขตปทุมวัน บริเวณสยาม พารากอน ,บริเวณสยาม 80 

เขตราชเทวี บริเวณห๎างเซ็นจูรี่,บริเวณห๎างเซ็นเตอร์วัน 80 

เขตจตุจักร บริเวณเซ็นทรัลลาดพร๎าว, บริเวณยูเนียนมอลล์ 80 

เขตวัฒนา บริเวณเทอร์มินอล 21 , บริเวณออฟฟิศยํานอโศก 80 

 
ขั้นตอนที่ 4 ใช๎วิธีการสุํมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุํม

ตัวอยํางโดยขอให๎ตัวอยํางที่พบตามบริเวณห๎างสรรพสินค๎า และบริเวณยํานออฟฟิศ ในเขตพื้นที่ที่
สุํมได๎ในขั้นที่1 ในการกรอกข๎อมูลแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎คัดกรองตัวอยํางโดยใช๎คําถามคัด

javascript:void(0);
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กรอง (Screening Question) วํา  “ ทํานใช๎บริการTrue money wallet หรือไมํ” หากตัวอยํางตอบ
วํา “ใช๎บริการTrue money wallet)” ผู๎วิจัยจึงขอความรํวมมือและเก็บข๎อมูลจากตัวอยํางจนครบ
จํานวนที่กําหนดไว๎ 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบํงเป็นดังนี้ 
1.1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

1.1.1. เพศ 
1.1.1.1. ชาย 
1.1.1.2. หญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1. 25 – 31 ปี 
1.1.2.2. 32 - 38 ปี 
1.1.2.3. 39 - 45 ปี 
1.1.2.4. 46 - 52 ปี 
1.1.2.5. 53 - 59 ปี 

1.1.3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
1.1.3.1.  15,000 - 24,999 บาท 
1.1.3.2.   25,000 –34,9999 บาท 
1.1.3.3.   35,000 - 49,999 บาท 
1.1.3.4.   50,000 บาทขึ้นไป 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1.  พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 
1.1.4.2.  งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/งานคอมพิวเตอร์/ไอท ี
1.1.4.3.   งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/   งานวิศวกรรม/งานโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน/งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา 
1.1.4.4.   งานด๎านสํานักงานได๎แกํ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน 

/งานทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการ 
1.1.4.5.   งานขาย / งานการตลาด / งานบริการลูกค๎า   
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1.2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี  ประกอบไปด๎วย 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวน
บุคคล  

1.3 การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบไปด๎วย ด๎านความปลอดภัย และ ด๎านความเป็น
สํวนตัว 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได๎แกํ ความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี หมายถึง การอธิบายถึงวิธีการและ
พฤติกรรมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของบุคคลและองค์การ ประกอบด๎วย 

1.1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ หมายถึง ผู๎บริโภคคาดหวังจากประโยชน์ในการ
ใช๎งานแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน 
สามารถทําธุรกรรมการเงินได๎ทันทีและรวดเร็ว มีความสะดวกสบายกวําการไปชําระเงิน รูป
แบบเดิม ๆ 

1.2 ความคาดหวังในความพยายามหมายถึง ผู๎บริโภคคาดหวังรูปแบบแอพพลิเคชั่น 
ที่สามารถเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วยตนเอง ระบบควรมีการออกแบบไมํซับซ๎อนทําให๎เข๎าใจงําย และ
ใช๎เวลาในทําธุรกรรมการเงินบนแอพพลิเคชั่นในระยะเวลาอันสั้น 

1.3 อิทธิพลทางสังคม หมายถึง เป็นสิ่งที่กระต๎ุนที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คนรอบ
ข๎าง หรือคนรู๎จักที่มีผลตํอความรู๎สึก มีการแนะนําหรือเชิญชวนให๎ทดลองใช๎แอพพลิเคชั่นใหมํ ๆ 
เพื่อให๎มีรูปแบบการใช๎ชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

1.4 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน หมายถึง การได๎รับความสะดวกจาก
การใช๎งาน ในเรื่องของการใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และเมื่อมีปัญหามีพนักงาน
สามารถชํวยแก๎ปัญหาได๎ตลอดเวลา และมีอุปกรณ์เสริมและความรู๎ความเข๎าใจที่เหมาะสมกับการ
ใช๎งาน 

1.5 แรงจูงใจด๎านความบันเทิง หมายถึง การเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ ที่ทําให๎นําศึกษา และ
อยากที่จะลองเรียนรู๎แอพพลิเคชั่น 
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1.6 มูลคําตามราคา หมายถึง ความค๎ุมคําในสํวนของคําใช๎จํายในการใช๎งาน
แอพพลิเคชั่น ไมํวําจะเป็นคําธรรมเนียม และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต 

1.7 อุปนิสัยสํวนบุคคล หมายถึง รูปแบบหรือพฤติกรรมการใช๎ชีวิตที่เคยชินในการใช๎
จํายผํานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. การรับรู๎ความเสี่ยง หมายถึง การท่ีบุคคลรู๎สึกถึงความไมํแนํนอน หรือเป็นสิ่งที่คาดเดา
ไมํได๎ จากการเลือกใช๎แอพพลิเคชั่นและความไมํแนํนอนดังกลําวอาจจะสํงผลให๎เกิดผลลัพธ์ในทาง
ตรงกันข๎าม หรือทําให๎บุคคลนั้นไมํกล๎าตัดสินใจที่จะลองใช๎บริการ ประกอบด๎วย 

2.1 การรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่ผู๎บริโภคอาจ
ต๎องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดข๎อมูลที่สําคัญตําง ๆ ใน
ระหวํางการใช๎งานผํานระบบแอพพลิเคชั่น 

2.2 การรับรู๎ความเสี่ยงด๎านข๎อมูลสํวนตัว หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่ผู๎บริโภคจะได๎รับ
ความเสียหายจากการละเมิดความเป็นสํวนตัว เชํน ชื่อ เบอร์โทร ที่อยูํ รวมถึง เลขที่บัญชีของบัตร
เครดิตและบัตรเอทีเอ็ม โดยการนําข๎อมูลสํวนบุคคลที่เป็นความลับไปใช๎ในทางที่ไมํเหมาะสม 

3. ความต้ังใจใช๎บริการ หมายถึง ผู๎บริโภคมีการศึกษาค๎นคว๎า ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบ
แอพพลิเคชั่น True money wallet ในด๎านประโยชน์และวิธีการใช๎งาน เพื่อประกอบการตัดสินใจใช๎
บริการและมีความมุํงมั่นเป็นอยํางสูง เพื่อใช๎งานในทันที 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี และการรับรู๎ความ

เสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรต๎น                                                                      ตัวแปรตาม                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 
 
 

ความตั้งใจใช้บริการ 
 True money wallet 

 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับ 
และการใช๎เทคโนโลยี 
- ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
- ความคาดหวังในความพยายาม 
- ด๎านอิทธิพลทางสังคม   
- สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใช๎งาน  
- แรงจูงใจด๎านความบันเทิง  
- มูลคําตามราคา  
- อุปนิสัยสํวนบุคคล 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อายุ  
- รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
- อาชีพ 

การรับรู๎ความเสี่ยง 
- ด๎านความปลอดภัย 
- ด๎านความเป็นสํวนตัว 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
แตกตํางกัน 

2. ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มีอิทธิพลตํอ
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3. การรับรู๎ความเสี่ยง  ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูลสํวนตัว  
มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี และการรับรู๎

ความเสี่ยงตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถ
อธิบายแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องได๎ตามรายการดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการชําระเงินของประเทศไทย 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสํวนขยายรวมการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยง 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจใช๎บริการ 
2.6 ข๎อมูลทั่วไปของ True money wallet 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์  

จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ มีผู๎ให๎
ความหมายลักษณะประชากรศาสตร์ ดังตํอไปนี้ลักษณะทางด๎านประชากรศาสตร์ เป็นความ
หลากหลายด๎านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได๎แกํ   เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร๎างของรํางกาย 
ความอาวุโสในการทํางาน เป็นต๎น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแตํละบุคคลจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ในหนํวยงานหรือในองค์กรตําง ๆ  ซึ่งประกอบด๎วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตําง ๆ  
ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตํางกันมีสาเหตุมาจากความแตกตํางทางด๎าน
ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 57-58) กลําววํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด๎วย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได๎ อาชีพ การศึกษา เหลํานี้เป็นเกณฑ์ที่นิยม
ใช๎ในการแบํงสํวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและสถิติที่วัดได๎ของประชากร
ที่ชํวยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งงํายตํอการวัดมากกวําตัวแปรอ่ืน ตัวแปรทางด๎านประชากรที่
สําคัญดังนี้   

1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แตํละประเภทจะสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตําง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 
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ตัวอยํางเชํน วัยรุํนมักจะสนใจสินค๎าตามสมัยนิยมหรือแฟชั่น สํวนผุ๎สูงอายุมักจะสนใจสินค๎า
เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต๎น แตํอยํางไรก็ตามตัวแปรชนิดนี้อาจเป็นตัวแปรลวงได๎ ตัวอยํางเชํน สินค๎าที่
มีกลุํมเป้าหมายเป็นคนวัยหนุํมสาว แตํกลับมีผู๎สูงอายุมาซื้อแทน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากจิตวิทยา
ภายในของคนเราที่คิดวําตัวเองยังเป็นหนุํมสาวอยูํ เป็นต๎น 

2. เพศ (Sex) ผู๎หญิงกับผู๎ชายมีแนวโน๎มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
ตัวอยํางเชํน ผู๎หญิงมักจะมีความอํอนโยนกวําผู๎ชาย สํวนผู๎ชายมักจะมีความเป็นผู๎นําสูงกวําผู๎หญิง 
เป็นต๎น นักการตลาดจึงได๎นําลักษณะความแตกตํางทางเพศมาประยุกต์ใช๎กับผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท ในอดีตผู๎หญิงจะเป็นกลุํมเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ประเภทครีมบํารุงผิว น้ําหอม ครีม
เปลี่ยนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย แตํในปัจจุบันจะเห็นได๎วําสินค๎าเหลํานี้เจริญเติบโตสูงมากในสํวน
ตลาดชาย ซึ่งเป็นสินค๎าที่สามารถใช๎ได๎ทั้ง 2 เพศ (Unisex)  

3. การศึกษา (Education) ผู๎ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน๎มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพที่ดีกวํา และมีราคาที่สูงกวําผู๎ที่มีการศึกษาตํ่า 

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตํละสาขาอาชีพจะมีความจําเป็นและความ
ต๎องการในสินค๎าและบริการที่ตํางกัน เชํน นักธุรกิจ ต๎องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เชํน เบนซ์ (Benz) 
ผู๎ใช๎แรงงานต๎องการสินค๎าอุโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน เชํน สบูํ ยาสีฟัน และอาหาร เป็น
ต๎น นักการตลาดจะต๎องศึกษาวําสินค๎าและบริการของบริษัทเป็นที่ต๎องการของกลุํมอาชีพประเภท
ใด เพื่อจะได๎จัดเตรียมสินค๎าให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมเหลํานี้ได๎อยํางเหมาะสม 

5. รายได๎ (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู๎บริโภคที่มีรายได๎สูง แตํอยํางไร
ก็ตามผู๎ที่มีรายได๎ปานกลางและมีรายได๎ตํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญํกวํา  สินค๎าและบริการที่
นิยมใช๎การแบํงสํวนตลาดตามรายได๎ ได๎แกํ บ๎าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ๎า เครื่องสําอาง และ
การทํองเที่ยว เป็นต๎น แม๎วํารายได๎จะเป็นตัวแปรที่ใช๎บํอยมาก แตํนักการตลาดสํวนใหญํจะโยง
เกณฑ์รายได๎รวมกับตัวแปรด๎านประชากรศาสตร์ตัวอ่ืน ๆ เพื่อให๎การกําหนดตลาดเป้าหมายได๎
ชัดเจนยิ่งขึ้น เชํน กลุํมผู๎บริหารธุรกิจที่มั่งค่ังรุํนเยาว์ (Yuppies) เป็นการใช๎เกณฑ์รายได๎รํวมกับ
เกณฑ์อายุ เป็นต๎น 

นอกจากน้ีการศึกษา อาชีพ และรายได๎นั้น มักจะมีความสัมพันธ์กันอยํางยิ่ง บุคคลที่
มีการศึกษาสูง มักจะมีอาชีพการงานที่ดี มีรายได๎สูง สํวนบุคคลที่มีการศึกษาตํ่า โอกาสที่จะมี
อาชีพการงานในระดับสูงนั้นยํอมเป็นไปได๎ยาก จึงทําให๎มีรายได๎ตํ่า 

6. ขนาดครอบครัว (Family Size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ในอดีต
จนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่สําคัญของการใช๎ความพยายามทางการตลาดมา
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โดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นในสํวนที่เกี่ยวกับหนํวยผู๎บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวน
และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช๎สินค๎าใดสินค๎าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะ
ด๎านประชากรศาสตร์ และโครงสร๎างด๎านสื่อที่จะเกี่ยวข๎องกับผู๎ตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อชํวยใน
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให๎เหมาะสม 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลําวมา ผู๎ศึกษาได๎นําลักษณะด๎านประชากรศาสตร์มาใช๎
ในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการค๎นหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางกัน ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และการแบํงสํวนตลาดที่สําคัญ 
นําไปสูํการวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นสําหรับการชําระเงินในอนาคต 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการช าระเงินของประเทศไทย 

ระบบการชําระเงินหมายถึงกระบวนการสํงมอบหรือโอนสื่อการชําระเงินเพื่อชําระราคา 
โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 สํวน คือ 

1. องค์กรและบุคคล หมายถึง ผู๎จํายเงิน ผู๎รับเงิน และองค์กรที่เป็นตัวกลางใน การ
ชําระเงิน เชํน ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน เป็นต๎น 

2. กระบวนการดําเนินการภายใต๎กฎหมาย ระเบียบ ข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ธรรมเนียม
ปฏิบัติ ที่กําหนดบทบาท หน๎าที่ และความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรและบุคคลตําง  ๆ  รวมถึงกลไก
การชําระเงินที่เกี่ยวข๎อง 

3. สื่อการชําระเงินประเภทตําง  ๆ  เชํน เงินสด ตราสารการเงิน บัตรพลาสติก การ
โอนเงินทางบัญชี ตลอดจนถึงการชําระเงินด๎วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการชําระเงินอาจแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือระบบการชําระเงินด๎วยเงินสด และ
ระบบการชําระเงินด๎วยสื่อการชําระเงินประเภทอ่ืน  ๆ  ที่ไมํใชํเงินสด 
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ภาพประกอบ 2 ระบบการชําระเงินในประเทศไทย Payment Systems in Thailand 
 
ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย (2542) 
 
1. การชําระเงินที่เป็นเงินสด 

การจัดพิมพ์ธนบัตร การนําธนบัตรออกใช๎ การรับและจํายเงินสดระหวํางธนาคาร
กลาง สถาบันการเงิน และบุคคลตําง  ๆ  ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการตรวจคัดธนบัตรชํารุดออกไป
ทําลาย และพิมพ์ธนบัตรใหมํขึ้นทดแทนเป็นต๎น 
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2. การชําระเงินที่มิใชํเงินสด 
จําแนกได๎เป็นการใช๎สื่อการชําระเงินที่ เป็นตราสาร เชํน เช็ค ดร๏าฟท์ ต๋ัวแลกเงิน ซึ่ง

จะเกี่ยวข๎องกับผู๎สั่งจําย ผู๎ทรงเช็ค ธนาคารที่เกี่ยวข๎อง ระบบหรือวิธีการแลกเปลี่ยนเช็คระหวําง
ธนาคาร ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการใช๎เช็คเป็นต๎น สําหรับสื่อการชําระเงินที่มิใชํตราสารเชํน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเกี่ยวข๎องกับบุคคล สถาบันการเงิน รวมถึงระบบการโอนเงินด๎วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องเป็นต๎น 

2.1 การชําระเงินที่เป็นตราสาร (Paper-based Payments) 
- คําสั่งโอนเงิน เป็นวิธีการชําระเงินที่ลูกค๎าของธนาคารสั่งให๎ธนาคารโอนเงิน

จากบัญชีของตนเพื่อจํายเงินจํา นวนที่แนํนอนให๎แกํผู๎รับเงินหรือเข๎าบัญชีที่ธนาคารของผู๎รับเงิน 
โดยทางโทรเลข ไปรษณีย์ วิทยุ หรือทางโทรศัพท์ 

- เช็ค เป็นตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวําผู๎สั่งจําย สั่งโดยปราศจากเงื่อนไขให๎
ธนาคารจํายเงินจํานวนหนึ่งโดยหักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนให๎แกํหรือตามคํา สั่ง
ของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกวําผู๎รับเงิน เช็คเป็นสื่อการชํา ระเงินที่เป็นตราสารที่ได๎รับความนิยม
มากที่สุดในระบบการชําระเงินของประเทศไทย เนื่องจากมีความสะดวก สามารถสั่งจํายได๎โดยไมํ
จํากัดจํานวนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

- ต๋ัวแลกเงิน เป็นตราสารที่บุคคลหนึ่งเรียกวําผู๎สั่งจําย สั่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวํา ผู๎จํายให๎จํายเงินจํานวนที่แนํนอนให๎แกํหรือตามคํา สั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกวํา
ผู๎รับเงิน ต๋ัวแลกเงินจะออกโดยมีเงื่อนไขและกําหนดเวลาแนํนอนหรือให๎ใช๎เงินเมื่อทวงถามก็ได ๎

- ต๋ัวสัญญาใช๎เงิน เป็นตราสารที่บุคคลหนึ่งเรียกวําผู๎ออกให๎คํามั่นสัญญาวํา
จะจํายเงินจํานวนหนึ่งให๎แกํหรือตามคํา สั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวําผู๎รับเงินเมื่อครบ
กําหนดชําระโดยจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว๎หรือไมํก็ได๎ 

2.2 การชําระเงินที่ไมํเป็นตราสารหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อเทคโนโลยีด๎านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได๎ถูกนํา มาใช๎ในด๎านการเงิน

และการธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงได๎พัฒนาวิธีการชํา ระเงินจากระบบตราสารมาสูํระบบการ
ให๎บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Services) เชํน การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์การฝากถอนผํานเครื่อง ATM การชํา ระเงิน ณ จุดขาย (Electronic Funds 
Transfer at Point of Saleหรือ EFTPOS) รวมทั้งระบบ S.W.I.F.T. ซึ่งเป็นการโอนเงินระหวําง
ประเทศ เป็นต๎น 



  16 

สื่อการชําระเงินที่ไมํเป็นตราสารหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช๎อยูํ
ในประเทศไทย ประกอบด๎วย 

- การโอนเงินระหวํางบัญชีตามคําสั่งลํวงหน๎า การโอนเงินระหวํางบัญชี
ตามคํา สั่งลํวงหน๎า เป็นบริการโอนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได๎เริ่มให๎บริการแกํลูกค๎าธนาคารพาณิชย์
ต้ังแตํประมาณปี 2530 โดยเริ่มจากการโอนเงินเดือนหรือคําจ๎างจากบัญชีองค์กร บริษัท ห๎างร๎าน
เข๎าบัญชีของพนักงานที่เปิดบัญชีไว๎ในธนาคารเดียวกันหรือที่ เรียกกันวํา บริการ Direct Credit 
นอกจากนี้ ยังมีบริการที่เรียกวํา Direct Debit นั่นคือ การหักเงินจากบัญชีเพื่อชํา ระคําใช๎จํายราย
เดือนที่เกิดขึ้นเป็นประจํา ทุกเดือน ได๎แกํ คําสาธารณูปโภค คําสินค๎าและบริการจากการใช๎บัตร
เครดิต เป็นต๎น โดยบริการทั้งสองประเภทที่กลําวถึงนี้ ยังคงเป็นบริการการโอนเงินเฉพาะภายใน
ธนาคารพาณิชย์เดียวกัน ไมํสามารถทํา รายการโอนเงินระหวํางบัญชีตํางธนาคารได๎ 

- บัตรพลาสติก เป็นสื่อการชําระเงินที่พัฒนามาจากเงินสดและเช็ค เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่จะลดการถือเงินสด และเพิ่มความสะดวกในการใช๎จํายที่
กว๎างขวาง บัตรพลาสติก แบํงออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ คือ บัตรแถบแมํเหล็ก 
กับบัตรสมาร์ตการ์ด (Smart Card) 

บัตรแถบแมํเหล็กใช๎ เทคโนโลยีบันทึกข๎อมูลในแถบแมํ เหล็กที่ ใช๎
แพรํหลายมานาน สํวนบัตรสมาร์ตการ์ด เป็นวิวัฒนาการอีกระดับหนึ่งของบัตรพลาสติกโดยการ
นําเทคโนโลยีไมโครชิพ มาชํวยในการเก็บข๎อมูลแทนการเก็บข๎อมูลด๎วยแถบแมํเหล็กแบบเดิม ซึ่งมี
จุดอํอนในด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล บัตรสมาร์ตการ์ดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลอม
แปลงหรือแก๎ไขข๎อมูลที่ผู๎ออกบัตรได๎บันทึกไว๎ บัตรสมาร์ตการ์ดมีขนาดใกล๎เคียงกับบัตร เครดิต
ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถนํา ไปใช๎งานกับอุปกรณ์อํานข๎อมูลบัตรเครดิตได๎ด๎วย แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยูํด๎านหน๎าหรือด๎านหลังบัตรทํา หน๎าที่เก็บข๎อมูลและประมวลผลได๎ด๎วยตัวเอง 
จึงมีประโยชน์ในการใช๎งานลักษณะออฟไลน์ 

ด๎วยคุณสมบัติที่สามารถเก็บข๎อมูลจํานวนมากได๎นี้ สมาร์ตการ์ดจึงเป็น
ความหวังของทุกคนที่มองวําในอนาคตเราจะสามารถเก็บข๎อมูลของบัตรประเภทตําง  ๆ  และเงิน
สดไว๎ในบัตรเพียงใบเดียวแทนกระเป๋าสตางค์ เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรประจําตัวประชาชน 
ข๎อมูลสุขภาพ ปัจจุบันสมาร์ตการ์ดยังมีการใช๎อยูํในวงจํากัด ทั้งนี้เพราะคําใช๎จํายในการลงทุนสูง 
และยังขาดการกํา หนดมาตรฐานของบัตรและระบบงานรองรับเพื่อให๎บัตรที่ออกมาจาก แหลํง 
ตําง  ๆ  สามารถใช๎รํวมกันได๎ 
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บัตรพลาสติกยังแบํงประเภทได๎ตามลักษณะของการชําระเงิน เชํน การ
ชําระเงินที่จํายภายหลัง (Pay Later) การชําระเงินที่จํายทันที (Pay Now) หรือการชําระเงินที่จําย
ไว๎ลํวงหน๎า (Pay Before) ดังนี้ 

1) บัตรเครดิต (Credit Card)  เป็นสื่อการชําระเงินในลักษณะซื้อกํอน
จํายทีหลัง  (Pay Later) โดยผู๎ออกบัตรจะกําหนดคุณสมบัติและวงเงินการใช๎จํายของผู๎ถือบัตรไว๎
ลํวงหน๎า ผู๎ถือบัตรจะได๎รับประโยชน์จากการนํา บัตรไปซื้อสินค๎าหรือบริการโดยได๎รับชํวงปลอด
การชําระเงิน (Grace Period) ภายในระยะเวลาหนึ่งตามที่ผู๎ออกบัตรจะกําหนด โดยในระหวํางนั้น
ผู๎ออกบัตรจะเป็นผู๎รับภาระในการชําระเงินให๎แกํร๎านค๎าผู๎รับบัตรไปกํอน ผู๎ออกบัตรจะสํงใบเรียก
เก็บเงินเพื่อให๎ผู๎ถือบัตรชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดเดือนละครั้งผู๎ออกบัตรอาจยอมให๎ผู๎ถือ
บัตรชําระเงินบางสํวน โดยคิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการผํอนชําระที่ผู๎ออกบัตรกําหนดไว๎ เชํน ชําระ
ร๎อยละ 10 ของยอดที่เรียกเก็บโดยมีอัตราชําระขั้นต่ํา 2,000 บาท  เป็นต๎น 

สําหรับบัตรเครดิตที่ไมํมีเงื่อนไขการผํอนชําระ เราจะเรียกบัตรประเภทนี้
วํา Charge Card ผู๎ออกบัตรสํวนมากจะไมํใชํสถาบันการเงินจึงไมํมีสิทธิในการให๎สินเชื่อแกํลูกค๎า
ดังนั้น ผู๎ถือบัตรจึงต๎องชํา ระเงินทั้งจํา นวนเมื่อได๎รับใบเรียกเก็บเงิน โดยสํวนมากแล๎วบัตรประเภท
Charge Card มักจะเป็นบัตรที่ตอบสนองความต๎องการเฉพาะด๎านของลูกค๎าแตํละกลุํม เชํน 
Travel and Entertainment Card ได๎แกํ บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรไดเนอร์สคลับ ซึ่งเน๎นกลุํม
ลูกค๎าที่เป็นนักธุรกิจและนักทํองเที่ยวที่จะใช๎บัตรชําระคําเดินทาง ที่พัก คําอาหารและความบันเทิง
ตําง  ๆ  

บัตร Charge Card อีกประเภทที่เราพบกันเป็นประจํา คือบัตรร๎านค๎า
(Retailer Card) ซึ่งเป็นบัตรที่ห๎างสรรพสินค๎า หรือร๎านค๎าออกให๎เฉพาะกลุํมลูกค๎าของตนเอง เพื่อ
ใช๎ซื้อสินค๎าเฉพาะภายในห๎างร๎านนั้น  ๆ  เอง ถือเป็นการออกบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
และสํงเสริมการขาย เชํน บัตรเซ็นทรัล บัตรโรบินสัน เป็นต๎น 

2) บัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card / ATM Card) บัตรเดบิตเป็น
บัตรพลาสติกประเภทจํายเงินทันทีเมื่อซื้อสินค๎าและบริการ (Pay Now) โดยบัตรประเภทนี้ใช๎คํูกับ
บัญชีเงินฝากของผู๎ถือบัตร ซึ่งอาจจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน โดยสํวนใหญํธนาคาร
ผู๎ออกบัตรจะพัฒนาบัตร ATM ของตนมาเป็นบัตรเดบิต เชํนบัตรเดบิตในประเทศของธนาคาร
กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ หรือบัตรเดบิตตํางประเทศ เชํนMaestro หรือ Visa Electron 
Card ซึ่งสามารถนํา ไปใช๎ที่ร๎านค๎าในตํางประเทศได๎ โดยผู๎ถือบัตรจะถูกหักเงินในบัญชีทันทีขณะที่
ใช๎บัตรชําระเงิน 
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บัตรเดบิตนี้เป็นสื่อการชําระเงินที่เหมาะสมกับผู๎ที่ไมํมีบัตรเครดิตและ
ประสงค์จะใช๎จํายจากเงินในบัญชีของตนเองเพื่อชําระคําสินค๎าและบริการ บัตรเดบิตมีประโยชน์
ตํอผู๎ถือบัตรและผู๎ประกอบการค๎าหลายด๎านดังนี้  ไมํต๎องพกพาเงินสดจํานวนมากทําให๎ปลอดภัย
จากการสูญหาย 

- ไมํต๎องเสียเวลาในการแวะไปธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อถอนเงิน
จากบัญชี กํอนการชําระคําสินค๎าหรือบริการใด ๆ  

- สามารถบริหารเงินในบัญชีได๎อยํางมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมํต๎องถอน
เงินจากบัญชีมาถือไว๎ ธนาคารจะตัดบัญชีตามจํานวนเงินที่ซื้อสินค๎าเทํานั้น 

- ผู๎ประกอบการสามารถประหยัดคําใช๎จํายและเวลาในการตรวจนับเก็บ
รักษาเงินสด และนําสํงเข๎าบัญชีธนาคาร เนื่องจากธนาคารจะดูแลโอนเงินเข๎าบัญชีให๎โดยอัตโนมัติ 

- ผู๎ประกอบการไมํต๎องเสี่ยงตํอการถูกโจรกรรมโดยเฉพาะกิจการที่เปิด24 
ชั่วโมง เชํน สถานีบริการนํ้ามัน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต๎น 

3) บัตรชําระเงินลํวงหน๎า (Prepaid Card)  ลักษณะของสื่อการชําระเงิน
ประเภทนี้ จะเป็นบัตรที่ผู๎ถือบัตรได๎จํายเงินลํวงหน๎า (Pay Before) ให๎แกํผู๎ออกบัตร เพื่อใช๎ชําระ 
คําสินค๎าหรือบริการที่มีมูลคําต่ําเชํน ใช๎ชําระคําโทรศัพท์สาธารณะ คําเชําที่จอดรถ คําผํานทาง
ดํวน หรือคําโดยสารรถประจําทาง เป็นต๎นวัตถุประสงค์ของการออกบัตรชําระเงินลํวงหน๎านี้เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการความสะดวกในการชําระเงินมูลคํา ต่ํา ซึ่ งปกติมักชําระด๎วย  
เหรียญกษาปณ์ ทํา ให๎เป็นภาระทั้งแกํผู๎ซื้อและผู๎ขายท่ีจะต๎องแลกเงินเหรียญจํานวนมาก เสียเวลา
ในการตรวจนับและเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บการใช๎บัตรชําระเงินลํวงหน๎าจะชํวยแก๎ปัญหาเหลํานี้
ได๎เป็นอยํางดี 

บัตรชําระเงินลํวงหน๎าที่นิยมใช๎กันแพรํหลายที่สุดในประเทศไทยขณะนี้
คือ บัตรโทรศัพท์ ซึ่งออกโดยองค์การโทรศัพท์แหํงประเทศไทย เพราะนอกจากใช๎ชําระคําโทรศัพท์
แล๎วยังเป็น สิ่งของสะสม (Collected Item) ที่ได๎รับความนิยมอยํางรวดเร็วไมํแพ๎การสะสมแสตมป์
อีกด๎วย นอกจากน้ันยังมีบัตรที่ออกโดยเอกชนเพื่อชําระคําชมภาพยนตร์ คําโดยสารรถประจําทาง
แตํยังคงใช๎กันในวงจํากัด 

- บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  ๆ  (Electronic Banking Services) นอกจาก
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตําง  ๆ  ที่กลําวมาแล๎วยังมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  ๆ  
อีก ซึ่งธนาคารแตํละแหํงเรียกแตกตํางกันเชํน Office Banking , Home Banking หรือ Tele-
Banking เป็นบริการที่ลูกค๎าสามารถสอบถามข๎อมูลด๎านการเงินของตนที่เกี่ยวกับบริการธนาคาร
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และข๎อมูลอ่ืน ๆ  ที่ธนาคารสามารถจัดให๎ทันทีที่ต๎องการได๎โดยที่ไมํต๎องไปติดตํอ ณ สํานักงาน
ธนาคารด๎วยตนเอง โดยใช๎เครื่องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สํวนบุคคลที่นํามาเชื่อมโยงกับเครือขําย
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อใช๎บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Services)
ลูกค๎าจะได๎รับรหัสประจํา ตัวผู๎ใช๎บริการซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขเข๎าไปในระบบคอมพิวเตอร์
ของธนาคาร ระบบจะรับคํารหัสดังกลําวมาทํา การตรวจสอบสิทธิและอํานาจของผู๎ทํารายการ  
ตําง  ๆ  เชํนการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การโอนเงินและ
การชํา ระเงินเป็นต๎น นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแหํงได๎พัฒนาเครือขํายของธนาคารในการ
ให๎บริการกับกลุํมลูกค๎ารายใหญํ และลูกค๎าผู๎นําเข๎าและสํงออกสินค๎าเพื่อให๎สามารถทํารายการ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองเข๎าถึงเครือขํายของธนาคารบน Internet 

- การโอนเงินผํานระบบบาทเนต เป็นระบบการโอนเงินมูลคําสูงด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารแหํงประเทศไทยเป็นผู๎ให๎บริการแกํธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งมีเงิน
ฝากอยูํที่ธนาคารแหํงประเทศไทยในการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของตนไปเข๎าบัญชีของสถาบันอ่ืน 
ระบบบาทเนตยังมีบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม ซึ่งธนาคารสามารถอํานวยความสะดวกให๎แกํ
ลูกค๎าในการโอนเงินไปธนาคารอ่ืนเพื่อให๎นํา เข๎าบัญชีของผู๎รับประโยชน์ที่ธนาคารนั้น ประชาชน
ทั่วไปและองค์กรธุรกิจตําง  ๆ  สามารถติดตํอขอใช๎บริการผํานธนาคารที่ตนมีเงินฝากไปเข๎าบัญชี
ของผู๎รับเงินที่ธนาคารตําง  ๆ ได๎ทั่วราชอาณาจักร 

พัฒนาการใหม่  ๆ  ในระบบการช าระเงิน 
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านเครือขํายอินเตอร์เน็ต

ได๎รับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น กํอให๎เกิดรูปแบบใหมํของการพาณิชย์ที่เรียกวําการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce ในกระบวนการธุรกรรมการพาณิชย์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้นปัจจัยประการสําคัญที่จะชํวยให๎ธุรกรรมการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความ
สมบูรณ์ได ๎คือ ระบบการชําระเงิน ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได๎แก ํ

1) การชําระเงินด๎วยบัตรเครดิตผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ตโดยการใช๎เทคโนโลยี
เสริมสร๎างความปลอดภัย 

2) การใช๎วิธีการชําระเงิน ที่เป็นตราสาร เชํน เช็คหรือการโอนเงินผํานธนาคาร 
3) การชําระเงินด๎วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของข๎อมูลดิจิตอลที่เก็บอยูํในบัตร

สมาร์ตการ์ด หรือฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มมากขี้นโดยหนํวยงาน

ของรัฐและเอกชนตํางเล็งเห็นความสําคัญและศักยภาพของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นใน
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ประเทศตําง  ๆ  ทั่วโลก รัฐบาลจึงได๎จัดต้ังคณะทํางานซึ่งประกอบด๎วยผู๎แทนจากหนํวยงานตําง  ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประชุมหารือกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานสําหรับข๎อกําหนด
ทั้งทางเทคนิค ธุรกิจ กฎระเบียบ และระบบความปลอดภัยของข๎อมูล เพื่อให๎การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดในประเทศเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และมีทิศทางที่สอดคล๎องกัน 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนขยายรวมการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(UTAU2) 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555)ได๎ศึกษาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (UTAUT2) กลําววําเป็นทฤษฎีที่ได๎รับการพัฒนาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เดํนชัดจาก
ปัจจัยหลัก 8 ทฤษฎีพื้นฐานของด๎านการยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได๎ที่จะนํามาใช๎
เป็นกรอบอ๎างอิง เพื่อประยุกต์การศึกษางานวิจัยที่มีความครอบคลุมทั้งกลุํมบุคคลทั่วไปและกลุํม
ผู๎บริโภคที่แตกตํางกัน โดยอาศัยความต้ังใจและพฤติกรรมเป็นตัวพยากรณ์ตัวแปรตามลําดับ เพื่อ
ทําให๎ผลวิจัยมีความถูกต๎องนําเชื่อถือ  

Venkatesh et al. (2012 อ๎างถึงใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) กลําว
วํา ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology หรือ UTAUT) นําเสนอโดย Venkatesh และคณะเนื่องจากแบบจําลอง 8 ทฤษฎี
ข๎างต๎น เมื่อใช๎เป็นทฤษฎีพื้นฐานในงานวิจัย อาจทาให๎จาเป็นต๎องคัดเลือกเฉพาะแบบจาลองที่มี
ชื่อเสียง หรือทําให๎งานวิจัยสํวนใหญํละเลยแบบจําลองที่เป็นทางเลือก ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต๎อง
พัฒนาแบบจาลองเพื่อใช๎อธิบายการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของแตํละบุคลภายใต๎ทฤษฎีรวม 
(Unified theory) ที่อาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เดํนชัดของปัจจัยตําง ๆจาก 8 ทฤษฎี และถูก
นําไปใช๎ศึกษาการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของแตํละบุคคลในภาคธุรกิจ (เชํน Entertainment 
Telecommunication Banking และ Pubic administration) โดยใช๎ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม 
และ/หรือพฤติกรรมการใช๎เป็นตัวแปรหลัก  

หลักการของทฤษฎี UTAUT ศึกษา พฤติกรรมการใช๎ ที่ได๎รับแรงขับเคลื่อนจากความ
ต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด๎วยปัจจัยหลัก 
3 ประการ ได๎แกํ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) (2) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และ (3) อิทธิพลของสังคม (Social influence) 
สํวนสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช๎งานมีความสัมพันธ์โดยตรงตํอพฤติกรรมการใช๎ สําหรับ
ตัวแปรเสริม/ ตัวผันแปรมีจานวน 4 ตัวแปรได๎แกํ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) 
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ความสมัครใจในการใช๎งานมีความสําคัญในการทาหน๎าที่เชื่อมโยง (Conjunction) แบบจําลองทั้ง 
8 ทฤษฎีให๎กลายเป็นทฤษฎีรวม ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรตาม
ทฤษฎี UTAUT  

 พรชนก พลาบูลย์ (2560, น.8-9) ได๎ให๎คํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวําเป็น การ
ตัดสินใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีไปใช๎อยํางเต็มที่ เพราะคิดวําเทคโนโลยีมีประโยชน์และงํายตํอการ
นํามาใช๎งาน 

อัครเดช ปิ่นสุข (2558, น.20) ได๎ให๎คํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวําเป็น การ
ตัดสินใจที่จะนาเอาเทคโนโลยีไปใช๎อยํางเต็มที่ เพราะคิดวํา เทคโนโลยีนั้นเป็นวิถีทางที่ดีกวํา และ
มีประโยชน์มากกวํา ระยะเวลาต้ังแตํขั้นความรู๎จนถึงการยืนยันใช๎เทคโนโลยีนั้นอาจกินเวลา 
หลาย ๆป ี 

Hart, Nwibere & Inyang (2015 อ๎างถึงใน พรชนก พลาบูลย์ (2560, น.19) รายงานวํา 
การยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model: TAM) เป็นแบบจําลองที่ประยุกต์มาจาก
ทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผล(Theory of Reasoned Action: TRA) เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่
ถูกนาไปใช๎ศึกษาอยํางแพรํหลายโดยภายใต๎ภาวะปกติบุคคลจะคิดใครํครวญถึงผลที่จะได๎รับจาก
การกระทาของตนกํอนเสมอจึงจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และกํอนการกระทา
พฤติกรรมหนึ่งบุคคลจะมีเจตนาเกิดขึ้นกํอนการกระทําซึ่งเรียกเจตนานี้วํา ความต้ังใจแสดง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลสํวนใหญํอยูํภายใต๎การ
ควบคุมของความตั้งใจดังกลําว 

Venkatesh et al. (2012 อ๎างถึงใน ชวิศา พุํมดนตรี, 2559, น.23-25) ได๎เสนอหลักการ
ของ UTAUT2 วํา การศึกษาพฤติกรรมที่ได๎รับแรงขับเคลื่อนจากความต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดย
ปัจจัยที่มีผลตํอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือ พฤติกรรมการใช๎ประกอบด๎วยปัจจัยหลัก 7 
ประการซึ่งได๎แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางความต้ังใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือ พฤติกรรมการใช๎
ได๎รับอิทธิพลจาก 7 ปัจจัยหลัก ได๎แกํ 

1. ความคาดหวังด๎านสมรรถภาพ (Performance Expectancy: PE) หมายถึง 
ความเชื่อของแตํละคนวําการใช๎เทคโนโลยีสามารถชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให๎กับผู๎ใช๎
ได๎ เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลโดยตรงตํอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม  และ สามารถใช๎อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางความต้ังใจแสดงพฤติกรรม และพฤติกรรมการใช๎เทคโนโลยีได๎ โดยมีปัจจัยที่ 
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เกี่ยวข๎อง คือ การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับจากเทคโนโลยี ความสามารถของเทคโนโลยีที่แตํละ
บุคคลเชื่อวําการใช๎งานเทคโนโลยีจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได๎ แรงจูงใจภายนอก ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ของการทางาน และข๎อดีของนวัตกรรม 

2. ความคาดหวังจากความพยายาม (Effort Expectancy: EE) หมายถึงความงําย
ในการใช๎งาน มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องคือ การรับรู๎วําเป็นระบบที่งํายตํอการใช๎งาน นวัตกรรมมีความ
ยากหรืองํายตํอการใช๎งาน และความงํายตํอการใช๎งานตามที่กฎในแบบจําลอง 

3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI) หมายถึงการรับรู๎ของแตํละคนวํากลุํม
คนอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญตํอตัวเองได๎ให๎ความหวังวํา แตํละคนควรใช๎เทคโนโลยีใหมํ ถือเป็นปัจจัย
ที่สํงผลทางตรงตํอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง คือ บรรทัดฐาน และปัจจัย
ทางสังคม 

4. สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions: FC) หมายถึงความเชื่อ
ของแตํละคนวําโครงสร๎างพื้นฐานองค์การที่ดีจะชํวยสํงเสริม และเพิ่มความสะดวกในการใช๎งานได๎ 
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ การรับรู๎ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง สภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวก และความสอดคล๎องเหมาะสมกับผู๎ใช๎งาน 

5. แรงจูงใจด๎านความบันเทิง (Hedonic Motivation: HM) หมายถึง ความสนุก 
ความพอใจที่ได๎รับจากการใช๎เทคโนโลย ี

6. มูลคําตามราคา (Price Value: PV) หมายถึง ความรู๎ความคิดและทักษะการ
เปรียบเทียบของผู๎บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได๎รับ และคําใช๎จํายเพื่อการใช๎ประโยชน์นั้น ๆ  

7. อุปนิสัยสํวนบุคคล (Habit: H) หมายถึง การที่บุคคลมีแนวโน๎มแสดงพฤติกรรม
โดยอัตโนมัติ เนื่องด๎วยสิ่งที่เรียนรู๎มาในอดีต และได๎เคยปฏิบัติอยํางสม่ํา เสมอมาจนกลายเป็น
อุปนิสัยสํวนตัว 

รวมทั้งมีตัวแปรเสริม ได๎แกํ เพศ (Gender), อายุ (Age), และประสบการณ์
(Experience) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักทั้ง 7 ประการจะสํงผลโดยตรงตํอพฤติกรรมการใช๎ด๎วย สําหรับตัว
แปรเสริมจะสํงผลให๎เกิดความสัมพันธ์ใหมํที่มีอิทธิพลตํอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือ
พฤติกรรมการใช๎ผํานทางปัจจัยหลัก 4 ประการ ได๎แกํ (1) สภาพสิ่งอํานวย ความสะดวก 
(2)แรงจูงใจด๎านความบันเทิง (3) มูลคําตามราคา และ (4) อุปนิสัยสํวนบุคคล ตามที่ปรากฏใน
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 แบบจําลองทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี (Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT2) 

 
จากความหมายดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา การยอมรับเทคโนโลยี เป็นกระบวนการ

ความคิด การตัดสินใจในการนําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ซึ่งใช๎เวลาในการเรียนรู๎ การทดลองใช๎ นําไปสูํ
การรับรู๎ ได๎ถึงประโยชน์จากการใช๎งาน เป็นสิ่งใหมํที่ เกิดจากการใช๎ความรู๎และความคิด
สร๎างสรรค์  พัฒนาออกมาให๎อยูํในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทางความคิด   มี
เป้าหมายที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก นักวิจัยและนักวิชาการตํางให๎ความสนใจในการ
ค๎นคว๎า ทฤษฎีและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกศึกษาจากพฤติกรรม ทัศนคติ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูํการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให๎
เหมาะสมกับผู๎บริโภคในชํวงเวลานั้น ๆ   

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง 

Rubio, Oubia, and Villaseor (2014, pp. 289-298) กลําววํา ผู๎บริโภคจะเลือก 
แบรนด์ร๎านค๎า จากข๎อได๎เปรียบด๎านราคา แตํคุณภาพมี บทบาทสําคัญมากกวําราคาตํอ
ความสําเร็จของแบรนด์ร๎านค๎า เนื่องจากคุณภาพของแบรนด์ร๎านค๎าจะมีผลกับการรับรู๎ความเสี่ยง
ดังนั้น การรับรู๎คุณภาพของแบรนด์ร๎านค๎าจะกระทบตํอความเสี่ยงที่ผู๎บริโภครับรู๎ คุณคําที่ผู๎บริโภค
รับรู๎ และความพึงพอใจของผู๎บริโภค เป็นเรื่องสําคัญที่จะต๎องเข๎าใจแงํมุมของแบรนด์ที่จะตัดสิน
การรับรู๎ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่รับรู๎นั้นมีผลกระทบและสัมพันธ์กับความสําเร็จของแบรนด์ 
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นราทิพย์ ณ ระนอง (2557, น.28-30) กลําววํา การเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดล๎อมและ
ในการซื้อขายสถานการณ์ดังกลําวสํงผลให๎เกิดความเสี่ยงในรูปแบบใหมํเพิ่มมากขึ้น เชํน ความ
เสี่ยงด๎านความเป็นสํวนตัว (Privacy risk) ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย (Security risk) ซึ่งจาก
การทบกวนวรรณกรรมผู๎วิจัยสามารถสรุปประเภทของความเสี่ยงในบริบทของการซื้อขายสินค๎า
และบริการในระบบออนไลน์ไ ด๎ เป็น 8 ประเภท ได๎แกํ  1) ความเสี่ยงด๎านการเงิน 
(Financial/Monetary risk) 2) ความเสี่ยงด๎านความสามารถของสินค๎า (Performance 
/Functional risk) 3) ความเสี่ยงด๎านเวลา (Time/Opportunity risk) 4) ความเสี่ยงด๎านสังคม 
(Social risk) 5) ความเสี่ยงด๎านจิตวิทยา (Psychological risk) 6) ความเสี่ยงด๎านกายภาพ 
(Physical risk) 7) ความเสี่ยงด๎านความเป็นสํวนตัว (Privacy risk)   8) ความเสี่ยงด๎านความ
ปลอดภัย (Security risk) (Cunningham et al., 2005; Lee,2008; Zheng et al., 2012; 
Featherman & Pavlou, 2002 ;2012 Rakhi & mala, 2014; Lu et al, 2005; Farzianpour et 
al.,2014) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial/Monetary risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่
ผู๎บริโภคอาจต๎องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากต๎นทุนแอบแฝงซึ่งสํงผลให๎
คําใช๎จํายนั้นมีราคาสูงเกินความเป็นจริงและอาจจะมีสินค๎าหรือบริการชนิดเดียวจําหนํายอยูํที่อ่ืน
แตํมีราคาที่ถูกกวํา หรือความสูญเสียที่อาจเกิดจากสินค๎าหรือบริการให๎ผลตอบแทนไมํค๎ุมคํากับ
จํานวนเงินที่ผุ๎บริโภคต๎องจํายไป 

2. ความเสี่ยงด๎านความสามารถของสินค๎า (Performance /Functional risk) 
หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่สินค๎าหรือบริการไมํสามารถทํางานได๎ตามปกติหรือไมํสามารถทานได๎
ตรงกับสรรพคุณตามที่โฆษณาได๎กลําวอ๎างไว๎ จึงสํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความไมํพึงพอใจเนื่องจาก
ระดับการทํางานของสินค๎าและบริการตํ่ากวําความคาดหวังของผู๎บริโภคที่ต้ังไว๎ โดยการรับรู๎ความ
เสี่ยงของผู๎บริโภคในด๎านนี้จะมีระดับที่สูงหรือตํ่านั้นขึ้นอยูํกับความรู๎เกี่ยวกับข๎อมูลสินค๎าหรือ
บริการและประสบการณ์ในการใช๎งานของผู๎บริโภค 

3. ความเสี่ยงด๎านเวลา (Time/Opportunity risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่ผู๎บริโภค
จะต๎องเสียเวลาและความสะดวกสบาย หรือความพยายามในการค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าหรือ
บริการกํอนการตัดสินใจซื้อ หรือผู๎บริโภคอาจต๎องใช๎เวลาในการเรียนรู๎ขั้นตอนวิธีการใช๎งานสินค๎า
หรือบริการ ในกรณีที่ไมํเคยมีประสบการณ์ในการใช๎งานมากํอน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงระยะเวลา
ที่ผู๎บริโภคต๎องใช๎ในการออันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทํางานของระบบ ซึ่งระยะเวลาที่
ผู๎บริโภคเสียไปนี้คือคําเสียโอกาสในการทํากิจกรรมอยํางอื่น 
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งานวิจัยของ Featherman and Pavlou (2002) ยังพบวํา ผู๎บริโภคที่เลือกใช๎บริการ
ในระบบออนไลน์เป็นบุคคลประเภทที่ให๎ความสําคัญกับเวลา (Time oriented) โดยผู๎บริโภคจะมี
ความกังวลเกี่ยวกับเวลาท่ีต๎องใช๎ในการจัดเตรียมหรือติดต้ังระบบการเรียนรู๎วิธีการใช๎งานตลอดจน
วิธีการแก๎ปัญหากากระบบเกิดความผิดพลาด ดังนั้นการรับรู๎ความเสี่ยงในด๎านเวลาจึงเป็นสาเหตุ
หลักที่ผู๎บริโภคในกลุํมนี้จะเลือกใช๎หรือไมํใช๎บริการ 

4. ความเสี่ยงด๎านสังคม (Social risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่ผู๎บริโภคจะสูญเสีย
สถานะทางสังคมภายในกลุํมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการที่ไมํตรงกับ
คุณภาพมาตรฐานที่กลุํมทางสังคมนั้นได๎วางไว๎ หรืออาจเป็นสินค๎าที่ไมํได๎เป็นที่นิยม (Untrendy) 
ในสังคมนั้นโดยบุคคลในสังคมรอบข๎างของผู๎บริโภค เชํนบุคคลในครอบครัว เพื่อน เพื่อนรํวมงาน 
จะแสดงออกถึงความคิดเห็นด๎านลบหรือความรู๎สึกผิดหวังตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภค สูญเสีย
ความมั่นใจหรือกํอให๎เกิดความอับอายแกํทางสังคมได๎ 

Farzianpour และ คณะ (2014) ได๎ขยายความเพิ่มเติมอีกวํา ผู๎บริโภคแตํละคนนั้น
เป็นสมาชิกอยูํในสภาพทางสังคมที่แตกตํางกันออกไป และถูกแวดล๎อมไปด๎วยผู๎คนจํานวน
มากมาย ซึ่งแตํละคนตํางก็มีความรู๎ ความเชื่อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการนั้นใน
ทิศทางที่แตกตํางกันออกไป อีกทั้ งผู๎ คนยังมีความพยายามที่จะถํายทอดความคิดและ
ประสบการณ์ให๎แกํกันและกัน รวมถึงพยายามโน๎มน๎าวให๎บุคคลอ่ืนในสังคมคิดเชํนเดียวกันกับตน 
โดยเฉพาะในกรณีที่สินค๎าหรือบริการนั้นเป็นสินค๎าใหมํหรือมีความเกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีใหมํ ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อผู๎บริโภคจะให๎ความสําคัญกับข๎อมูลความคิดเห็นของคนในสังคม เกี่ยวกับ
สินค๎าหรือบริการนั้นเป็นอยํางมาก 

5. ความเสี่ยงด๎านจิตวิทยา (Psychological risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่
ผู๎บริโภคจะรู๎สึกวําการซื้อสินค๎าหรือบริการในครั้งนั้นมีความขัดแย๎งกับบุคลิกลักษณะนิสัยของ
ตนเอง (Self-perception) หรือสินค๎าและบริการเข๎ากันไมํได๎กับภาพลักษณ์ (Self-image) ของ
ผู๎บริโภค จึงทําให๎เกิดความรู๎สึกในด๎านลบและสูญเสียความมั่นใจในตนเอง (Self-esteem) 

6. ความเสี่ยงด๎านกายภาพ (Physical risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่ผู๎บริโภคจะ
ได๎รับอันตรายหรือได๎รับบาดเจ็บทางรํางกายจากการใช๎สินค๎าหรือบริการ โดยทั่วไปความเสี่ยงด๎าน
นี้มักเกี่ยวข๎องกับความปลอดภัย สุขภาพรํางกายและชีวิตความเป็นอยูํของผู๎บริโภค 

7. ความเสี่ยงด๎านความเป็นสํวนตัว (Privacy risk) หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่
ผู๎บริโภคจะได๎รับความเสียหายจากการละเมิดความเป็นสํวนตัวโดยการนําข๎อมูลสํวนบุคคลที่เป็น
ความลับไปใช๎ในทางที่ไมํเหมาะสม โดยเจ๎าของธุรกิจที่ให๎บริการออนไลน์อาจนําข๎อมูลของ
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ผู๎บริโภคหรือข๎อมูลเกี่ยวบพฤติกรรมการซื้อสินค๎าไปใช๎โดยไมํได๎รับอนุญาต เชํน การสํงข๎อความ
อีเมล์ขยะ และในกรณีที่ร๎ายแรงที่สุดคือ การโจรกรรมข๎อมูลสํวนบุคคล (Spoofed) เพื่อนําไปใช๎ใน
การปลอมตัวอละแอบอ๎างในการทําธุรกรรมหรืออ๎างสิทธิเพื่อรับผลประโยชน์ตําง ๆ  ซึ่งถือเป็น
อาชญากรรมและมีความผิดตามกฎหมาย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นผลมาจาก
นโยบายและความเข๎มงวดในการรักษาความลับของข๎อมูลลูกค๎าของบริษัท จึงนับ เป็นความ 
ท๎าทายตํอเจ๎าของธุรกิจและบริการออนไลน์ ในการดําเนินนโยบายด๎านนี้ให๎มีความรัดกุมมากที่สุด
เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎บริโภค 

ความเสี่ยงในด๎านนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่มีอุปสรรคสําคัญที่สุดตํอการดําเนินธุรกิจการ
ให๎บริการออนไลน์โดยเฉพาะบริการทางด๎านการเงิน โดยผลการวิจัยพบวําผู๎บริโภคที่ใช๎บริการ
ธนาคารในการทําธุรกรรมออนไลน์นั้นมีความกังวลวําธนาคารจะนําข๎อมูลด๎านการเงินของตนไปใช๎
ประโยชน์รํวมกับธนาคารหรือบริษัทที่อยูํในเครือเดียวกัน หรืออาจจะนําข๎อมูลมาใช๎ในเชิงการค๎า
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ เพิ่มเติม และจากการเก็บข๎อมูลพบวําผู๎บริโภคที่เลือกใช๎
บริการธนาคารออนไลน์นั้นมีความต๎องการที่จะรับรู๎และควบคุมข๎อมูลสํวนบุคคลของตนเองใน  
ทุก ๆ ด๎าน 

8. ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย (Security risk)  หมายถึง ความเป็นไปได๎ที่
ผู๎บริโภคจะต๎องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงิน เชํน การโดนละเมิดข๎อมูลความลับทางการเงิน 
หมายเลขบัตรเครดิต หรือรหัสผํานในการใช๎งานบัตรเครดิต ซึ่งผู๎บริโภคแตํละคนจะมีระดับการรับรู๎
ความเสี่ยงด๎านนี้แตกตํางกัน ทั้งนี้ระดับการรับรู๎ขึ้นอยูํกับนโยบายในการรักษาความปลอดภัยที่
เจ๎าของธุรกิจหรือบริการเลือกใช๎ ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วความคาดหวังของผู๎บริโภคในด๎านรักษาความ
ปลอดภัยจะต๎องเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการทําธุรกรรม ต้ังแตํการเก็บรักษาข๎อมูลสํวนบุคคลของ
ลูกค๎าให๎เป็นความลับ ขั้นตอนการชําระเงินและข๎อมูลทางการเงินตําง  ๆ หรือการสํงตํอข๎อมูลของ
ลุกค๎าผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต ดังงนั้น การรับรู๎ความเสี่ยงในด๎านนี้จึงมีความเกี่ยวข๎องกับ
การเลือกใช๎เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับลูกค๎ามาก
ที่สุด จากผลวิจัยของ (Lee, 2008) ยังพบวําผู๎บริโภคมีแนวโน๎มที่จะเลือกใช๎บริการธนาคารในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เพิ่มมากขึ้น หากผู๎บริโภคสามารถเชื่อถือได๎ในระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข๎อมูลทางการเงินและบัตรเครดิต นอกจากน้ีนักวิชาการหลายทํานยังระบุความ
เสี่ยงในด๎านนี้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สุดกับการให๎บริการธนาคารออนไลน์ 

Cunningham 1967 อ๎างถึงใน Lu, Hsu, and Hsu (2005, p.109)  อธิบายวํา 
นักวิจัย และนักวิชาการทางการตลาดมากมาย กลําววําการรับรู๎ความเสี่ยง คือการรับรู๎ความไมํ
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แนํนอนของลูกค๎าซึ่งเกี่ยวข๎องในทิศทางลบกับการซื้อสินค๎า หรือบริการ ดังนั้นการรับรู๎ความเสี่ยงที่
สูงขึ้น จึงเกิดขึ้นจากความไมํแนํนอนด๎านลบท่ีสําคัญ  

ในสภาพแวดล๎อมออนไลน์ ความเสี่ยงมีผลตํอการประเมินเลือกสินค๎า หรือบริการ 
(Martin& Camarero, 2008) โดยระบบรักษาความปลอดภัย และการรักษาข๎อมูลสํวนบุคคลของ
ลูกค๎า ซึ่งไปกระทบตํอการซื้อสินค๎าของลูกค๎า ขณะที่ข๎อมูลการนําเสนอขององค์กร หรือเว็บไซต์ตํอ
ลูกค๎ามีผลเชํนกัน หากมีการนําเสนอข๎อมูลที่ชัดเจน ครบถ๎วน ยํอมทําให๎เกิดการรับรู๎ความเสี่ยงใน
ระดับที่ตํ่าแสดงให๎เห็นวําความเสี่ยงขึ้นกับระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาข๎อมูล
สํวนบุคคลของลูกค๎า รวมถึงนําเสนอข๎อมูลของสินค๎าบริการที่ครบถ๎วน 

ขณะที่การประเมินความเสี่ยงของลูกค๎า เป็นขั้นตอนที่มีความยุํงยาก เพราะจะขึ้นอยูํกับ
คํานิยม มาตรฐานของแตํละคน หรือแตํละสังคม วําจะกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได๎ไว๎ที่
ระดับใด เปรียบเทียบโดยใช๎อะไรเป็นมาตรฐาน อยํางไรก็ตามพฤติกรรมที่ใช๎ในการประเมินความ
เสี่ยงอาจจําแนกออกเป็น 4 ลักษณะคือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การที่ไมํได๎มีการพิจารณาเปรียบเทียบความ
เสี่ยงกับความเสี่ยงอ่ืนหรือประโยชน์ที่จะได๎รับ กระบวนการวิเคราะห์จะขึ้นกับเงื่อนไขทางสังคม 
เชํนเจตคติ ความเชื่อ 

2. เปรียบเทียบความเสี่ยงที่คาดคะเนได๎กับคําความเสี่ยงที่กําหนดไว๎เป็นมาตรฐาน 
เนื่องจากในความเป็นจริงไมํวําเราจะทํากิจกรรมใด ๆ ยํอมต๎องมีความเสี่ยงตํอการเสียชีวิตอยูํแล๎ว
การประเมินความเสี่ยงนี้ มีหลักในการพิจารณาวํา ถ๎าความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมที่พิจารณาไมํ
มากกวําระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได๎ 

3. การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคําใช๎จํายที่จะต๎องสูญเสียไปในการ
ป้องกันไมํให๎ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 

4. การประเมินความเสี่ยงโดยตัดสินใจจากผลตอบแทนที่ได๎รับ เชํน ในการเดินทาง
บนท๎องถนน ถ๎าขับรถเร็วหรือใช๎มอเตอร์ไซด์มีความเสี่ยงตํอการเสียชีวิตสูง แตํได๎รับผลตอบแทน 
คือประหยัดเวลา 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วํา  การรับรู๎ความเสี่ยงหากผู๎แบรนด์ได๎มีการนําเสนอความ
นําเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัย สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดการรับรู๎ความเสี่ยงลดลง และชื่ อเสียง
ของแบรนด์สํงผลตํอการรับรู๎ความเสี่ยงเชํนกัน เพราะเป็นตัวรับประกันวําสินค๎าหรือบริการที่ได๎รับ
จะไมํสํงผลเสียในภายหลัง หรือหากเกิดความผิดพลาดบางประการ แบรนด์หรือองค์กรนั้นจะ
สามารถแก๎ปัญหาได๎ในทันท ีและผลจากการรับรู๎ข๎อมูลที่ผิดพลาด ข๎อมูลที่ไมํแสดงให๎เห็นถึงความ
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ปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาข๎อมูลสํวนบุคคลของลูกค๎า รวมถึงนําเสนอ
ข๎อมูลของสินค๎าบริการที่ครบถ๎วน อาจนําไปสูํ ความผิดหวัง ความไมํพึงพอใจ และทําให๎ผู๎บริโภค
หรือลูกค๎าไมํตัดสินใจที่จะทําการชําระเงินผํานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความเสี่ยงจึงเป็น
ตัวแปรหนึ่งที่สําคัญ และนําสนใจ ผู๎วิจัยจึงได๎นํามาสร๎างเป็นหนึ่งในตัวแปรอิสระในกรอบ
แนวความคิด 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวความตั้งใจใช้บริการ 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545 อ๎างถึงใน พรชนก พลาบูลย์, 2560, น.21) กลําววํา ความ
ต้ังใจ (Intention) หมายถึงการเอาใจจดจํอซึ่งเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกหรือกระทําในวิธีใดวิธีหนึ่ง
มีทิศทางแนํวแนํของจิตมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจนตํอสิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามที่มีทัศนคติหรือ
มีความเชื่อตํอสิ่งนั้น 

Engel Blanckwell & Miniard (1995 อ๎างถึงในพรชนก พลาบูลย์, 2560,  น.22) ได๎
อธิบายวํา แบบจําลองของความต้ังใจเป็นปัจจัยที่ทําให๎เกิดการซื้อและมักมีการศึกษาความต้ังใจ
ซื้อและใช๎บริการเมื่อจะมีการออกสินค๎าใหมํนอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่กําหนดความสัมพันธ์ระหวําง
ความต้ังใจซื้อและใช๎บริการและพฤติกรรมด๎วยคือชํวงเวลา (Time Interval) โดยที่ความแข็งแกรํง
ของความสัมพันธ์ระหวํางความต้ังใจกับพฤติกรรมจะมีผลจากชํวงเวลาระหวํางความต้ังใจและ
พฤติกรรมซึ่งโอกาสที่ผู๎บริโภคจะเปลี่ยนความต้ังใจอาจมากขึ้นถ๎าชํวงเวลามากขึ้นแตํถ๎าชํวงเวลา
สั้นความสัมพันธ์ระหวํางความต้ังใจกับพฤติกรรมจะแข็งแกรํงมากกลําวคือถ๎าผู๎บริ โภคเกิดความ
ต้ังใจซื้อและใช๎บริการแล๎วแตํยังไมํได๎ซื้อทันทีปลํอยเวลาให๎เนิ่นนานไปโอกาสที่ผู๎บริโภคจะซื้อ
สินค๎าก็จะน๎อยลงนั่นเองและปัจจัยด๎านประสบการณ์(Experience) โดยที่ทัศนคติและความต้ังใจ
ซื้อและใช๎บริการท่ีอิงกับประสบการณ์จริงจะมีความมั่นคงกับพฤติกรรมมากกวําทัศนคติและความ
ต้ังใจซื้อและใช๎บริการที่อิงกับประสบการณ์ทางอ๎อมกลําวคือทัศนคติที่ถูกสร๎างผํานการเปิดรับ
โฆษณาจะทํานายได๎น๎อยกวําที่ถูกสร๎างผํานการทดลองใช๎สินค๎า 

ความต้ังใจ คือ ความเต็มใจของบุคคลในการกระทําพฤติกรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกํอนการ
กระทํา โดยใช๎ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen,1991) 
ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกํอนทัศนคติ (Attitudes) การคล๎อยตาม (Subjective Norm) และ การ
รับรู๎ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ทั้งสามอยํางนี้ถูกใช๎
ในการอธิบายความต้ังใจโดยตรงและโดยอ๎อมของผู๎คนในหลาย ๆ กรณี อยํางเชํน ความสมัครใจ
ในการออกเสียงและการให๎ (Hrubes, Ajzen & Daigle, 2001) ในการวัดโดยตรง (Direct 
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Measurement) ของปัจจัยเหลํานี้ ทัศนคติ หมายความถึง การตัดสินเชิงประเมินข๎อดีข๎อเสียของ
ในการแสดงพฤติกรรมนั้น ในขณะที่การคล๎อยตามหมายถึง ความรับรู๎ของบุคคลถึงแรงกดดันทาง
สังคมในการแสดงพฤติกรรม และการรับรู๎ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายความถึง 
ความมั่นใจในการรับรู๎ของบุคคลถึงการแสดงพฤติกรรมของตน (Fishbein & Ajzen, 2005) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ 
ในการกระต๎ุนให๎ผู๎บริโภคเกิดความต้ังใจนั้นจาเป็นต๎องทําความเข๎าใจกับปัจจัยตําง ๆ

ที่จะใช๎กําหนดความต้ังใจของผู๎บริโภค ไมํวําจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือปัจจัยที่เป็น
ตัวกระต๎ุนปัจจัยที่มาจากตัวบุคคลได๎แกํลักษณะบุคลิกภาพของตัวผู๎บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไมํ
สามารถควบคุมได๎ไมํวําจะเป็นความต๎องการแรงจูงใจทัศนคติความสามารถในการรับรู๎ขําวสาร
ความสามารถในการปรับตัว ฯลฯในกรณีของปัจจัยที่เป็นตัวกระต๎ุนนั้นจะต๎องทําการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของตัวกระต๎ุนเพื่อที่จะได๎สามารถนํามาใช๎ในการกระต๎ุนความสนใจของลูกค๎าได๎
อยํางมีประสิทธิภาพซึ่งเราจะต๎องทาการพิจารณาในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับขนาดสีสันการเปรียบเทียบ
กับสินค๎าชนิดอ่ืนจุดยืนของสินค๎าความแปลกใหมํฯลฯซึ่งตัวกําหนดเหลานี้เป็นสิ่งที่เราสามารถ
ควบคุมได๎นามาใช๎ในการวางแผนดึงดูดความสนใจและกระต๎ุนให๎ผู๎บริโภคเกิดความต้ังใจในการ
รับข๎อมูล (Engel, et al., 1995) 

สรุปวํา การศึกษาถึงความต้ังใจมีผลโดยตรงตํอพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการ นําไปสูํการใช๎งานจริง เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู๎ใช๎งานมุํงมั่นที่จะใช๎ และสิ่งเป็นสิ่งที่สามารถคาด
เดาได๎ และกํอนที่เราจะทําการตัดสินใจ จะเป็นตัวกระต๎ุนที่ทําให๎เราเกิดความอยาก และต้ังใจที่จะ
ทําหรือเลือกสิ่งนั้น ซึ่งปัจจัยที่กระตุ๎นอาจเกิดจาก คนรอบข๎าง หรือจากบุคลิกของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เราไมํสามารถควบคุมได๎ไมํวําจะเป็นความต๎องการแรงจูงใจทัศนคติความสามารถในการรับรู๎
ขําวสารความสามารถในการปรับตัว โดยที่ทัศนคติและความต้ังใจซื้อและใช๎บริการที่อิงกับ
ประสบการณ์จริงจะมีความมั่นคงกับพฤติกรรมมากกวําทัศนคติและความต้ังใจซื้อและใช๎บริการที่
อิงกับประสบการณ์ทางอ๎อม  

 
2.6 ข้อมูลทั่วไปของ TRUE MONEY  

ทรูมันนี่คือบริษัทฟินเทคชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ที่มุํงมั่นให๎บริการทาง
การเงินแกํทั้งผู๎บริโภคยุคดิจิทัลและผู๎บริโภคที่เข๎าไมํถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดย
ให๎บริการใน 6 ประเทศ ได๎แกํ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

ทรูมันนี่กํอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2546 และเข๎าเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทแอสเซนด์มันนี่ในปี  
พ.ศ. 2557 โดยทรูมันนี่มีผู๎ถือหุ๎นหลักสองราย คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (หรือ ซีพี) กลุํมธุรกิจด๎าน



  30 

อาหาร การเกษตร ค๎าปลีก และธุรกิจด๎านโทรคมนาคมชั้นนําของโลก และอีกหนึ่ง คือ บริษัท 
แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๏ป ผู๎นําด๎านเทคโนโลยีที่มุํงมั่นพัฒนาและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อสร๎างความเทําเทียมกันของทุกคน มุํงเน๎นให๎บริการทางการเงินแกํทุก ๆ คนรวมไป
ถึงผู๎ที่เข๎าไมํถึงบริการของสถาบันทางการเงินตําง ๆ ให๎บริการโดย บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ และเป็น
พันธมิตรกับ บริษัท Alipay โดยมีบริการที่ได๎รับความนิยมสูงสุดอยํางทรูมันนี่ วอลเล็ท แอปเดียวที่
ชํวยให๎ชีวิตในการใช๎จํายงํายขึ้น และตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ พร๎อมมีเครือขํายตัวแทน ทรูมันนี่ 
ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ทั้งนี้เพื่อมอบความสะดวกสะบายในการทําธุรกรรม
ทางการเงินให๎กับหลายล๎านคนเพื่อก๎าวล้ําไปสูํชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บริการด๎านการเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 
เพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถทําธุรกรรมด๎านการเงิน ไมํวําจะเป็น เติม-จําย-โอน-ถอน ได๎อยํางสะดวก และ
รวดเร็ว ผํานทางโทรศัพท์มือถือ และลําสุด ทรูมันนี่ (True Money) ได๎ปรับโฉมภาพลักษณ์ใหมํ 
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู๎ใช๎ในปัจจุบัน กับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ที่มีชื่อวํา True money 
wallet ที่ผู๎ใช๎บริการสามารถจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินได๎ด๎วยตนเอง ผํานทางแอพพลิเคชั่น 
ซึ่งประกอบด๎วย 3 บริการหลักๆ ก็คือ เติมเงิน (Top Up), โอนเงิน (Transfer) และบริการชําระบิล 
(Bill Payment) และลําสุด กับฟังก์ชั่นใหมํ Scan & Pay รายแรกในประเทศไทย ที่ลูกค๎าสามารถ
ชําระคําบริการได๎ด๎วยตนเอง เสมือนมีเคาน์เตอร์สํวนตัวตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการจํายได๎กวํา 80 
บิล และที่สําคัญ ใช๎ได๎ทุกเครือขําย พร๎อมพบโปรโมชั่นโดนใจจากการเติมเงินมือถือหรือเติมเน็ต, 
ซื้อสินค๎าที่ 7-Eleven, True Coffee และร๎านค๎าพันธมิตรอ่ืน ๆ คุณสามารถใช๎ซื้อแอปฯ เติมเกม 
หรือซื้อไอเทมเกม, ชําระบิล, ชอปปิ้งออนไลน์, โอนเงิน 

พันธกิจ 
เราพร๎อมที่จะทําให๎ทุก ๆ คนสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงินได๎ด๎วยนวัตกรรมใหมํ

เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปกวําเดิม 
ปัจจุบันทรูมันนี่มีบริการด๎านการเงินที่หลากหลาย อาทิ True money wallet 

แอพพลิเคชั่นอํานวยความสะดวกในการใช๎จํายงํายขึ้นและตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ได๎รับความ
นิยมสูงสุด นอกจากนั้นยังมีเครือขํายตัวแทน ทรูมันนี่  ที่คอยให๎บริการทางด๎านการเงินที่
หลากหลาย อาทิ เติมเงิน ชําระสินค๎า โอนเงินในและระหวํางประเทศ ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ และบริการรับชําระเงินแบบออฟไลน์ ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายใน
การทําธุรกรรมทางการเงินให๎กับหลายล๎านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เพื่อก๎าวล้ําไปสูํ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
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TRUE MONEY WALLET 
แอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่เพื่อนๆสามารถใช๎จํายแทนเงินสดได๎ทุกที่ ทุก

เวลา และเติมเงินออนไลน์ปลอดจากคําจากธรรมเนียมที่รบกวนใจ สามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น True money wallet จาก Appstore สมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Play Store ใน
ระบบ Android สามารถใช๎ซื้อสินค๎าที่ 7-ELEVEN, จํายบิล, เติมเงินมือถือ, ซื้อบัตรเงินสด และเปิด
ใช๎ We Card เพื่อนําไปใช๎ซื้อสินค๎าออนไลน์และร๎านค๎าตําง ๆทนบัตรเครดิตได๎ โดยเพื่อนๆสามารถ
ควบคุมทุกการใช๎จํายได๎ด๎วยตัวเอง งําย, สะดวก, รวดเร็ว, ปลอดภัย สามารถทํารายการได๎ทุกที่ 
ทุกเวลา ผํานโทรศัพท์มือถือ ประกอบไปด๎วยหลายฟังก์ชั่นภายใต๎แอพพลิเคชั่นเดียวกัน ดัง
ภาพประกอบ 4 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ฟังก์ชั่นการใช๎งาน 
 

ที่มา : ทรู มันนี่ (2562a)  
 
หนึ่งในฟังก์ชั่นของ True money wallet ที่จะชํวยให๎เพื่อนๆสามารถซื้อของจับจํายใช๎

สอยได๎เหมือนบัตรเครดิต คือ We Card ซึ่งเป็นบัตรเดบิตแบบเติมเงิน ที่ออกบัตรโดย 
MasterCard มีทั้งแบบบัตรแข็งและแบบ Virtual Card โดยเพื่อนๆสามารถนํา We Card ไปใช๎จําย
ได๎ที่ร๎านค๎าและเว็บไซต์ที่รับบัตร MasterCard ได๎ทั้งหมด ซึ่งตอบโจทย์สําหรับคนที่ไมํสามารถมี
บัตรเครดิตเป็นของตนเองได๎  

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 บัตร True Money We Card ชนิด Virtual Card 
 

ที่มา : ทรู มันนี่ (2562b) 
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ภาพประกอบ 6 บัตร True Money We Card ชนิดแข็ง 

 
ที่มา : ทรู มันนี่ (2562b) 

 
บัตร We Card ทั้งสองประเภท ตามภาพประกอบ 5 และภาพประกอบ 6 สามารถใช๎จําย

ได๎ดังนี้ 
1. We Card บัตรแข็ง สามารถใช๎ได๎กับร๎านค๎าทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ 

MasterCard 
2. We Card แบบ Virtual สามารถใช๎ผูกกับ Appstore และ Google Play Store 

เพื่อซื้อแอป, ซื้อของออนไลน์บนเว็ปไซต์ที่รับบัตรเครดิต, จํายคําบริการตําง ๆ เชํน คําต๋ัวเครื่องบิน, 
ซื้อ Digital Content เชํน เกม, เพลง ภาพยนตร์ และอีกมากมาย 

เนื่องจากแอพพลิเคชั่นเกี่ยวข๎องกับธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งที่จําเป็นอยํางมาก ซึ่งในทุกการใช๎จํายของเพื่อนๆผํานแอพพลิเคชั่น True money wallet 
นั้นมีความปลอดภัยในระดับเดียวกับมาตรฐานธนาคารชั้นนํา ด๎วยระบบความปลอดภัย 2 ชั้น 
(2-Factor authentication) 

ชั้นที่ 1 ป้อนรหัสผําน/PIN ทุกครั้งที่ใช๎งาน 
ชั้นที่ 2 ป้อนรหัส OTP (One Time Password) กํอนการทําธุรกรรมสูํระบบภายนอก

ทุกครั้ง 
ประชาชนจึงสามารถมั่นใจได๎อยํางเต็มร๎อยวําการใช๎จํายตําง ๆผํานแอพพลิเคชั่น 

True money wallet จะมีความปลอดภัย ไมํมีการตัดเงินหายไปเองอยํางแนํนอน และการใช๎งาน
แอพพลิเคชั่น ทํานต๎องทําการเติมเงินเข๎าไปในระบบ ซึ่งสามารถทําได๎หลายชํองทาง ดังนี้ 

 



  33 

1. เติมเงินผํานธนาคาร โดยผูกบัญชีธนาคาร, ATM และ Internet Banking 
ซึ่งไมํมีคําธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมผํานชํองทางเหลําน้ี ตามภาพประกอบ 7 

 

 
 

ภาพประกอบ 7  ชํองทางการเติมเงินผํานทางธนาคาร 
 

ที่มา : ทรู มันนี่ (2562d) 
 
2. เติมเงินผํานร๎านค๎าที่รํวมรายการ ซึ่งไมํมีคําธรรมเนียมจากการทําธุรกรรมผําน

ชํองทางนี้ ตามภาพประกอบ 8 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ชํองทางการเติมเงินผํานร๎านค๎ารํวมรายการ 
 

ที่มา : (ทรู มันนี่, 2562d) 
 
3. เติมเงินผํานต๎ูเติมเงิน ต๎ูทรูมันนี่ ต๎ู Blue pay และต๎ู ซิงเกอร์ไมํมีคําธรรมใด ๆ

แตํหากใช๎บริการ ต๎ูเติมทรู ต๎ูบุญเติม และต๎ูเติมสบายพลัส จะต๎องมีการเรียกเก็บคําธรรมเนียมทุก
ครั้งที่มีการใช๎บริการ ตามภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  ชํองทางการเติมเงินผํานต๎ูของทรู 

 
ที่มา : ทรู มันนี่ (2562d) 
 

True money wallet สามารถผํานชํองทาง การเติมเงินออนไลน์ ได๎หลากหลาย
ชํองทาง ทั้งทางเลขบัญชีธนาคารชั้นนําตําง ๆ ต๎ูเอทีเอ็ม i-Banking Mobile Banking ร๎านค๎า
สะดวกซื้อ ร๎านค๎าตําง ๆ รวมไปถึงต๎ูเติมเงินที่กระจายอยูํทุกจุดทั่วประเทศไทย นอกจากนั้น ทาง
แอพพลิเคชั่นยังมีบริการผูกเชื่อมบัญชีธนาคารที่ชํวยให๎การเติมเงินแตํละครั้งของคุณสะดวกยิ่งขึ้น 
เพราะสามารถเติมเงินเข๎าบัญชี True money wallet ได๎ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์
ทุกไลฟ์สไตล์อยํางไร๎ข๎อจํากัด ซึ่งตอนนี้ทาง True money wallet ก็ได๎มีธนาคารพันธมิตรที่เปิดให๎
เข๎าลูกค๎าเข๎ารํวมผูกเชื่อมบัญชีแล๎วกวํา 3 ธนาคารชั้นนํา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเติม
เงินเข๎าบัญชีได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากจะสามารถ เติมเงินออนไลน์ ผํานการผูกบัญชีธนาคารแล๎ว ลูกค๎า  
True money wallet ยังมีชํองทางการเติมเงินผํานธนาคารอีกหลากหลายชํองทาง ไมํวําจะเป็นต๎ู
เอทีเอ็ม , Mobile Banking หรือ Internet Banking ซึ่งแตํละชํองทางก็ชํวยเพิ่มความสะดวกให๎แกํ
ลูกค๎าแตกตํางกันไป โดยสําหรับเติมเงินผํานต๎ูเอทีเอ็มก็สามารถเติมเงินโดยไมํมีคําธรรมเนียม และ
มีอัตราการเติมเงินที่แตกตํางกันไปแตํละธนาคาร   ลูกค๎าจากธนาคารตําง ๆ ยังสามารถเติมเงิน
ผํานแอพพลิเคชั่นของแตํละธนาคารหรือ Mobile Banking ที่หลายคนค๎ุนเคย โดยเริ่มต๎นจากการ 
Log-in เข๎าแอพพลิเคชั่นแล๎วเลือก เติมเงิน จากนั้นเข๎าหมวด เติมเงินอ่ืน แล๎วเลือก True money 
wallet จากนั้นกรอกเบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ทในชํองเลขที่อ๎างอิง พร๎อมจํานวนเงินที่ต๎องการเติม แล๎ว
กดยืนยันการทํารายการกด เติมเงิน ตรวจสอบรายการแล๎วกด ยืนยัน 

เสร็จสิ้นการทํารายการ ขณะที่ถ๎าต๎องการเติมเงินผําน Internet Banking ก็สามารถ 
Log-in เพื่อเติมเงินได๎เชํนกัน โดยผู๎ที่เติมครั้งแรกอาจจะต๎องกรอกแบบฟอร์ม และระบุในชํอง 
ประเภทบริการ วํา เติมเงิน-ชําระคํามือถือ/ชําระแบบรวมบิล และเลือกชื่อบริษัท ทรูมันนี่ วอลเล็ท 
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จากนั้นยืนยันการทํารายการด๎วยหมายเลขรหัส OTP เลือก เติมเงินอ่ืน ๆ จาก แบบฟอร์มที่สร๎างไว๎
กํอนหน๎า กรอกจํานวนเงินที่ต๎องการเติม และยืนยันการทํารายการ อยํางไรก็ตาม ลูกค๎าไมํ
สามารถเติมเงินผํานชํองทางของธนาคารได๎ในชํวงเวลา 22.00-01.00 น. ของทุกวัน ขณะที่ 
รายการเติมเงินก็จะยังไมํแสดงในหน๎าประวัติการทํารายการเชํนกัน โดยลูกค๎าจะเห็นแคํยอดเงินที่
เพิ่มขึ้นเทํานั้น 

ลูกค๎าทรูมันนี่ยังสามารถ เติมเงินออนไลน์ ผํานชํองทางอ่ืน ๆ นอกจากธนาคารได๎อีก
หลากหลายแหํง ไมํวําจะเป็นร๎านสะดวกซื้อใกล๎บ๎านโดยไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมเชํนกัน ไมํวําจะ
เป็นร๎านเซเวํนอิเลฟเวน , ร๎าน Tops , จุดรับชําระทรูมันนี่ , True Shop ฯลฯ นอกจากนั้น ยัง
สามารถเติมเงินได๎ผํานต๎ูเติมเงินทั่วไปทั้งต๎ูทรูมันนี่ ต๎ูบุญเติม ต๎ูเติมสบาย และต๎ูกะปุกอีกด๎วย พูด
ได๎วํา นอกจากจะสามารถใช๎จํายเงิน ชําระเงินได๎หลากหลายวิธีแล๎ว ลูกค๎ายังสามารถเติมเงิน
แอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ทได๎หลากหลายชํองทางใกล๎บ๎าน เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ความ
สะดวกรวดเร็วในการใช๎ชีวิตในสังคมไร๎เงินสด 
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ฟังก์ชั่นการใช้งานของแอพพลิเคชั่นTrue money wallet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ฟังก์ชั่นการทํางานของแอพพลิเคชั่น TRUE MONEY WALLET 
 

ที่มา : (ทรู มันนี่, 2562c) 
 
ฟังก์ชั่นเหลํานี้ตอบโจทย์คนในสังคมยุคปัจจุบันอยํางมาก เพราะ ทุกวันนี้เวลามีอยําง

จํากัด การคิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ ที่เรียกวํา TRUE MONEY WALLET หรือกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให๎การใช๎จําย เป็นเรื่องที่งําย สามารถทําได๎ทุกที่ ทุกเวลา สํงผลให๎ชีวิตการ
เป็นอยูํสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมตํอ
อินเทอร์เน็ตได๎ ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช๎งานได๎อยํางงํายดาย โดยไมํจําเป็นต๎องเป็นลูกค๎าของ 
TRUE ผู๎ที่ใช๎บริการคํายอ่ืน ๆก็สามารถดาวน์ โหลดและใช๎งานได๎เชํนกัน ด๎วยประโยชน์ที่ครบวงจร 
และขั้นตอนการใช๎งานที่เข๎าใจงําย รวมถึงมีพนักงานและชํองทางในการให๎คําปรึกษาหากเกิด
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ปัญหาระหวํางการใช๎งานอีกด๎วย ทําให๎แอพพลิเคชั่น TRUE MONEY WALLET กลายเป็น
แอพพลิเคชั่นที่มียอดดาวน์โหลดและมีผู๎ใช๎งานมากขึ้นเรื่อย  

 
2.7 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สิริสุดา รอดทอง  (2556) ไ ด๎ ศึกษาเรื่อง  ความต้ังใจในการดาวน์ โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู๎ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุํมสามาร์ทโฟน  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับของปัจจัย ความสัมพันธ์ และทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด๎านการรับรู๎ที่มีผลตํอความต้ังใจใน
การดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดดจนทดสอบความแตกตํางของปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผล
ตํอความต้ังใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจโดยใช๎แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการทําวิจัยผํานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมุํงเน๎นกลุํมตัวอยํางที่
เป็นผู๎ใช๎หรือเคยใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุํมสมาร์ทโฟนและมีประสบการณ์ในการดาวน์โหลดโม
บายแอพพลิเคชั่น จํานวน 400 คน วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ใน
การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์วิธี Independent t-test ,One-Way ANOVA และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยการรับรู๎ประโยชน์ในระดับ
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง สํวนปัจจัยด๎านการรับรู๎ความงํายและการรับรู๎ความสะดวกในการพกพาอยูํใน
ระดับเห็นด๎วย ทั้งนี้ ปัจจัยด๎านการรับรู๎มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยด๎านการรับรู๎
ประโยชน์ ปัจจัยด๎านการรับรู๎ความงําย และปัจจัยด๎านการรับรู๎ความสะดวกในการพกพา เป็น
ปัจจัยที่มีผลตํอการความต้ังใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผู๎ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
กลุํมสมาร์ทโฟน โดยมีคําสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ระดับ 0.368 นอกจากนี้ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ที่แตกตํางกันมีผลตํอความต้ังใจในการดาวน์โหลด  
โมบายแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกัน 

นูรียา เหล็มปาน (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ความต้ังใจในการใช๎งานแอพวางแผนการเงินสํวน
บุคคล: ผลกระทบของความพร๎อม ด๎านเทคโนโลยี ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยี และอิทธิพล
ทางสังคม 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของความพร๎อมมด๎านเทคโนโลยีปัจจัยด๎าน
การยอมรับเทคโนโลยีและอิทธิพล ทางสังคมที่สงผลตํอความต้ังใจในการใช๎งานแอพวางแผนการ
เงินสํวนบุคคลบนสมารท์โฟน และศึกษาความสัมพันธ์ของ ความต้ังใจในการใช๎งานแอพวาง
แผนการเงินสํวนบุคคลที่มี ตํอการใช๎งานแอพจริง รวมถึงการเปรียบเทียบความต้ังใจและ 
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พฤติกรรมการใช๎งานแอพวางแผนการเงินสํวนบุคคลของชํวงอายุ ท่ีตํางกันของกลุํมตัวอยํางจาก
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวํา การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน การมองโลกในแงํดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
การรับรู๎ ประโยชน์ และอิทธิพลทางสังคมสํงผลตํอความต้ังใจในการใช๎งานแอพวางแผนการเงิน
สํวนบุคคลอยํางมีนัยสําคัญ อีกทั้ง ความต้ังใจในการใช๎งานมีความสัมพันธ์กับกลุํมผู๎ใช๎และไมํได๎
ใช๎งานจริง นอกจากนี้จากการศึกษาความต้ังใจและพฤติกรรม การวางแผนการเงินของชํวงอายุที่
ตํางกัน พบวํา กลุํมตัวอยํางที่อยูํในชํวงอายุที่แตกตํางกันคือความต้ังใจในการใช๎งาน แตกตํางกัน 
โดยกลุํมคนที่สําเร็จการศึกษาและทํางานแล๎วต้ังแตํ 5 ปีขึ้นไปมีความต้ังใจในการใช๎งานสูงสุด 
และกลุํมตัวอยําง ท่ีอยูํในชํวงอายุท่ีแตกตํางกันมีความถี่ในการใช๎งานแอพติดตามงบประมาณ
และแอพวางแผนคําใช๎จํายและเงินออมที่ แตกตํางกัน โดยกลุํมคนที่สําเร็จการศึกษาและทํางาน
แล๎วต้ังแตํ 5 ปีขึ้นไปมีความถี่ในการใช๎งานสูงที่สุด สําหรับแอพชํวยเหลือทางการเงินและแอพคํา 
นวณเงินกลุํมตัวอยํางที่มีชํวงอายุแตกตํางกัน มีความถี่ในการใช๎งานไมํแตกตํางกัน   

จันทิรา แซํเตียว (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใช๎แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสําหรับวัยกลางคน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
การเลือกใช๎แอพพลิเคชั่นบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสําหรับวัยกลางคน เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ด๎านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช๎งานสมาร์ทโฟนกับพฤติกรรมการเลือกใช๎แอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนสําหรับวัยกลางคน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนให๎ตรงตํอความต๎องการของวัยกลางคน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต้ังแตํ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 400 ตัวอยําง โดยใช๎สถิติใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช๎ Independent t-test, 
One-Way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD)  

ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านอาชีพ การเลือกใช๎แอพพลิเคชั่น และชํองทางในการค๎นหา
แอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกันสํงผลตํอความต๎องการใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สีตัวอักษรบนสมาร์ทโฟนที่แตกตํางกันสํงผลตํอความต๎องการใช๎
งานแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบตัวอักษรบน 
สมาร์ทโฟนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอความต๎องการใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชํวงระยะเวลาที่ใช๎สมาร์ทโฟนที่แตกตํางกันสํงผลตํอความ
ต๎องการใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู๎ตอบ
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แบบสอบถามสํวนใหญํอยูํในชํวงวัยกลางคน จึงมีความต๎องการของสีตัวอักษร และรูปแบบอักษร
ที่ชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น ข๎อความบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

พรชนก พลาบูลย์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช๎
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทาง
การเงินผําน ระบบพร๎อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจ
ของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อมเพย์ (PROMPTPAY) ของ
รัฐบาลไทย โดยใช๎แบบสอบถามปลายปิดที่ผํานการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิง
เนื้อหาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชนที่มีความต้ังใจใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน
ระบบพร๎อมเพย์ (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย ซึ่งพักอาศัยอยูํในกรุงเทพมหานคร จํานวน 370 
คน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช๎ทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพข๎าราชการ มีรายได๎ตํอเดือน 15,000-25,000 บาท และสํวน
ใหญํรู๎จักบริการพร๎อมเพย์จาก TV สํวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา การรับรู๎ความงํายตํอการ
ใช๎งานแรงจูงใจด๎านอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู๎ถึงประโยชน์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใช๎งานสํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อมเพย์
ของรัฐบาลไทย ร๎อยละ 69 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สํวนปัจจัยด๎านความ คาดหวังจากการ
ใช๎งาน ความกังวล และคุณคําด๎านราคา ไมํสํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการ ใช๎บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย 

พรไพลิน อัมพผลิน (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอความต้ังใจและการใช๎ระบบ
การชําระเงินด๎วยคิวอาร์โค๎ดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การรับรู๎ความสะดวกและความรวดเร็วในการทําธุรกรรมที่สํงผลตํอความคาดหมายด๎านความ
พยายามในการใช๎ และด๎านผลการทํางานของระบบชําระเงินด๎วยคิวอาร์โค๎ด และเพื่อศึกษาความ
คาดหมายด๎านความพยายามในการใช๎ ด๎านผลการทํางานคุณคําด๎านราคา อิทธิพลทางสังคม 
และเงื่อนไขความสะดวกที่สํงผลตํอความต้ังใจและการใช๎ระบบการชําระเงินด๎วยคิวอาร์โค๎ดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช๎แบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบคุณภาพด๎านความตรงและ
ความเที่ยงแล๎ว เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นผู๎ใช๎ระบบการชําระเงิน
ด๎วยคิวอาร์โค๎ดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ 
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คําความถี่ คําร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส๎นแบบพหุคูณ
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเพศหญิง อายุระหวําง 31-40 ปี สถานภาพ
โสดระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได๎ 15,001-30,000 บาท มีความถี่การใช๎ระบบการชําระเงิน
ด๎วยคิวอาร์โค๎ดในรอบเดือนที่ผํานมาเป็นจํานวน 1-2 ครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา (1) การ
รับรู๎ความสะดวกและความรวดเร็วสํงผลทางบวกตํอความคาดหมายด๎านความพยายามในการใช๎
และด๎านผลการทํางาน (2) ความคาดหมายด๎านความพยายามในการใช๎และคุณคําด๎านราคา และ
อิทธิพลทางสังคมสํงผลทางบวกตํอความต้ังใจใช๎ระบบ (3) ความต้ังใจใช๎ระบบและเงื่อนไขความ
สะดวกสํงผลทางบวกตํอการใช๎งานระบบการชําระเงินด๎วยคิวอาร์โค๎ด 

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัต (2558) ได๎ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผล
ให๎เกิดความต้ังใจซื้อสินค๎า ผํานอินเทอร์เน็ตของผู๎บริโภคในแตํละเจเนอเรชั่น  งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค รวมถึงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลตํอความต้ังใจซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตของผู๎บริโภคในแตํละเจเนอเรชั่นวํามี
ความแตกตํางกันอยํางไร เพื่อให๎ผู๎ประกอบการสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในแตํละ
กลุํมเป้าหมายอยํางถูกต๎อง โดยใช๎วิธีเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผํานการ
แจกแบบสอบถาม กําหนดกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 600 คน แบํงเป็นเจเนอเรชั่นละ 200 คน หลังจาก
นั้นจึงนาข๎อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด๎วยวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
และการใช๎สถิติเชิงอ๎างอิงโดยใช๎วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบวํา เบื้องต๎นในเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตของผู๎บริโภค
ในแตํละเจเนอเรชั่นพบวํา เจเนอเรชั่นวายมีแนวโน๎มในการซื้อสินค๎าออนไลน์จากการเข๎าชมร๎านค๎า
ออนไลน์มากที่สุด โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความถี่ในการเข๎าชมร๎านค๎าออนไลน์มากที่สุด คือทุกวัน 
ทุกวัน หรือ 1-3 ครั้งตํออาทิตย์ สํวนในเรื่องความถี่ในการซื้อสินค๎าออนไลน์เจเนอเรชั่นวายและ 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความถี่สูงสุดเทํากันคือ 3 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน สํวนในเรื่องชํองทางการซื้อสินค๎า
ของทั้ง 3 เจเนอเรชั่นมีความแตกตํางกัน คือ กลุํมคนในเจเนอเรชั่นวายนิยมซื้อผํานชํองทาง 
Instagram มากที่สุด สํวนกลุํมคนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นิยมซื้อผํานชํองทาง Facebook มากที่สุด 
และกลุํมคนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์นิยมซื้อผํานเว็บไซต์ของร๎านค๎ามากที่สุด  

ผลการวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความต้ังใจซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตใน
แตํละเจเนอเรชั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวํา แตํละเจเนอเรชั่นมีการให๎ความสําคัญกับปัจจัย
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ โดยปัจจัยที่มีผลตํอความต้ังใจซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตที่ทั้ง 3  
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เจเนอเรชั่นมีเหมือนกัน คือ แรงจูงใจด๎านบันเทิง (HM) และความเชื่อมั่นไว๎วางใจ (PT) โดย ความ
เชื่อมั่นไว๎วางใจ (PT) มีอิทธิพลมากเป็นอันดับ 2 ในทุกเจเนอเรชั่น โดยเจเนอเรชั่นวายและ 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให๎ความสําคัญกับปัจจัยด๎านความเคยชิน (HB) มากที่สุดเป็นอันดับแรก ในขณะ
ที่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์นั้นให๎ความสําคัญกับแรงจูงใจด๎านบันเทิง (HM) มากที่สุด  

ชวิศา พุํมดนตรี (2559)ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎บริการ 
พรอ๎มเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยการรับรู๎ความเสี่ยงที่มีผลตํอการ
ยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู๎บริโภค โดย
ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล มีทั้งสิ้น 30 ตัวแปร โดยกําหนดจํานวนไว๎ 10 เทํา
ของตัวแปร รวมทั้งสิ้นเทํากับ 300 ตัวอยําง เพื่อเป็นตัวแทนประชากรของประชากรสัญชาติไทยที่
อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเคยได๎ยินชื่อ หรือรู๎จักบริการพร๎อมเพย์ ข๎อมูลที่ได๎
นํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎าน อิทธิพลทางสังคม และแรงจูงใจด๎านความบันเทิง สํงผล
เชิงบวกตํอการยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ทั้งในแงํอิทธิพลจาก  บุคคลที่สําคัญ, บุคคลที่ ฉันชื่นชอบ, บุคคลคนที่นับถือและยก
ยํอง, และ บุคคลที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม ในแงํการได๎รับความ ชํวยเหลือจากบุคคลอ่ืนเมื่อพบ
ปัญหาในการใช๎งานพร๎อมเพย์ และในแงํแรงจูงใจด๎านความบันเทิงที่ เกิดจากการใช๎บริการพร๎อม
เพย์ทําให๎มีความสุข และ การใช๎บริการพร๎อมเพย์เป็นเรื่องสนุก มีคํา Sig เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคํา
น๎อยกวําระดับ นัยสําคัญที่ 0.05  ปัจจัยด๎าน ความคาดหวังจากความพยายาม และสภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวก สํงผลเชิงบวกตํอการยอมรับการ ใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในด๎านความคาดหวัง จากความพยายามนั้น ประกอบไปด๎วย
ความพยายามในการเรียนรู๎การใช๎พร๎อมเพย์ด๎วยตัวเองได๎งําย และสามารถเป็นผู๎เชี่ยวชาญได๎ไมํ
ยาก สําหรับด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบไปด๎วย การมีทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับ
การใช๎บริการพร๎อมเพย์ เชํนอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต การเข๎ากับได๎กับเทคโนโลยี  
อ่ืน ๆที่ใช๎งานอยูํ และการมีความรู๎ความเข๎าใจเพียงพอในการใช๎บริการพร๎อมเพย์ มีคํา Sig เทํากับ 
0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ นัยสําคัญที่ 0.05  ปัจจัยด๎าน มูลคําตามราคา สํงผลเชิงบวกตํอการ
ยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในด๎าน
มูลคําตามราคานั้น ประกอบไปด๎วย ความสมเหตุสมผล ความค๎ุมคํากับเงินที่เสียไป คุณคําที่
เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น และคุณคําที่เกิดขึ้นเมื่อ เทียบกับราคาที่ต๎องจํายของ
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คําใช๎จําย หรือคําธรรมเนียมจากบริการพร๎อมเพย์  มีคํา Sig เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ 
นัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยด๎าน ความคาดหวังด๎านสมรรถภาพ สํงผลเชิงบวกตํอการยอมรับการใช๎
บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในด๎านความคาดหวัง
ด๎านสมรรถภาพนั้น ประกอบไปด๎วย ประโยชน์ของบริการพร๎อมเพย์กับการดํา เนินชีวิต ความ
รวดเร็ว และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดําเนินชีวิตจากบริการพร๎อมเพย์  มีคํา Sig เทํากับ 0.000 
ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยด๎าน อุปนิสัยสํวนบุคคล สํงผลเชิงบวกตํอการ
ยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในด๎าน
อุปนิสัยสํวนบุคคลนั้น ประกอบไปด๎วย ความรู๎สึกติดใจ การใช๎บริการพร๎อมเพย์ ลักษณะการใช๎
บริการพร๎อมเพย์เป็นประจํา และการใช๎บริการพร๎อมเพย์เป็น การใช๎งานแบบปกติ มีคํา Sig เทํากับ 
0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยด๎าน การรับรู๎ความเสี่ยง สํงผลเชิงลบตํอการ
ยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในด๎าน
การรับรู๎ความเสี่ยงนั้นประกอบไปด๎วย ความเสี่ยงจากการ ทํางานผิดพลาด หรือความไมํแนํนอน
ของระบบพร๎อมเพย์ ความเสี่ยงจากการถูกเจาะโดยผู๎บุกรุกที่ไมํ หวังดี ความเสี่ยงที่ สํงผลให๎เกิด
ความสูญเสียทางด๎านข๎อมูลสํวนตัว ความเสี่ยงที่สํงผลให๎เกิดความ สูญเสียทางด๎านการเงิน ความ
เสี่ยงที่สํงผลให๎เกิดความสูญเสียทางเวลา และความเสี่ยงที่สํงผลให๎เกิด ความสูญเสียนําเชื่อถือ มี
คํา Sig เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 

นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การเปิดรับขําวสาร การรับรู๎ความเสี่ยงและ
ความต้ังใจใช๎บริการธนาคารผํานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู๎บริโภค งานวิจยันี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาการเปิดรบัขา่วสาร การรบัรูค้วามเสีย่ง และความต้ังใจใช๎บริการธนาคาร
ผํานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู๎บริโภค โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผู๎ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง และเป็นผู๎ที่ใช๎
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จํานวน 400 คน ข๎อมูลที่ได๎นํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริโภคมีการเปิดรับขําวสารอยูํในระดับตํ่า มีการรับรู๎ความเสี่ยงอยูํ
ในระดับปานกลาง และมีความต้ังใจใช๎บริการในระดับสูง การรับรู๎ความเสี่ยงของผู๎บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับการต้ังใจใช๎บริการธนาคารผํานโมบายแบงค์กิ้ง แอพพลิเคชั่นของผู๎บริโภค โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข๎าม การรับรู๎ความเสี่ยงผู๎บริโภคด๎านความปลอดภัย เป็นความ
เสี่ยงด๎านที่สํงผลกระทบตํอความต้ังใจใช๎บริการธนาคารผํานโมบายแบงค์กิ้งแอพพลิเคชั่นของ
ผู๎บรโิภคมากที่สุด 
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Carlsson, C., Carlsson, J., hyvonen , K., Puhakainen, J., & Walden, P. (2005) 
อ๎างถึงในนายจักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554)  Adoption of mobile device and services-
searching for answer with the UTAUT เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยหาคําตอบจากทฤษฎี UTAUT มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบริการใหมํ ๆ 
เข๎าไปในบริการของ 3G แตํเขาทั้งหลายยังไมํสามารถเข๎าถึงจุดอ่ิมตัวในแถบยุโรป  มีการพัฒนา
บริการทางด๎านโทรศัพท์เคลื่อนที่จากความคาดหวังของการยอมรับเทคโนโลยีจากโมเดลการ
ยอมรับเทคโนโลยีของทฤษฎี UTAUT เพื่อใช๎เป็นแนวคิดและเครื่องมือเพื่อบํงบอกปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการยอมรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการสํงข๎อความเป็นรูปภาพ การบริการค๎นหาข๎อมูล 
และการบริการของเสียงเรียกเข๎า ซึ่ งได๎ ต้ังสมมติฐานออกมาโดยเอาแตํละปัจจัยมาหา
ความสัมพันธ์กับความต้ังใจในการกระทําพฤติกรรม ซึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส๎น 
(Linear Regression) จากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาจํานวน 300 คนของลูกค๎าในฟินแลนด์โดยการสํง
เมล์ซึ่งได๎รับการตอบกลับในอัตราที่คํอนข๎างสูง กํอนที่จะได๎ผลจากการศึกษาจะใช๎การคํานวณทาง
สถิติ Cronbach’s alpha coefficient เข๎ามาวัดความนําเชื่อถือถือของแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบวํา ปัจจั ยความคาดหวัง ด๎านประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) การคาดหวังความมีประโยชน์จากการใช๎อุปกรณ์หรือบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกที่
สํงผลกระทบโดยตรงตํอความต้ังใจในการใช๎งาน (Intention to Use) และความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยด๎านการคาดหวังในการใช๎งาน  (Effort Expectancy) มีความคล๎ายคลึงกับปัจจัยด๎านความ
คาดหวังประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงเชิงบวกกับความต้ังใจในการใช๎งาน เมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวําง อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และความต้ังใจในการใช๎งานไมํมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งความสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางตัวแปรในอิทธิพล เชิงสังคมเป็นตัวแปร
อิสระซึ่งสํงผลทําให๎ อิทธิพลทางสังคมไมํมีความสัมพันธ์โดยตรงตํอความต้ังใจในการใช๎งาน ปัจจัย
ด๎านสภาพแวดล๎อมที่สนับสนุน  (Facilitating Condition) ไมํมีความสัมพันธ์โดยตรงตํอความต้ังใจ
ในการใช๎งาน ตํอมาได๎หาปัจจัยอ่ืน ๆ ในการประกอบพิจารณา เชํนปัจจัยด๎านความกังวล 
(Anxiety) มีความสัมพันธ์ตํอความต้ังใจในการใช๎งาน ซึ่งในงานวิจัยได๎บํงชี้วําปัจจัยด๎านความ
กังวลไมํมีผลโดยตรงตํอความต้ังใจในการใช๎งาน ค๎นพบอีกวําปัจจัยด๎านทัศนคติ (Attitude) มีผล
โดยตรงตํอความต้ังใจในการใช๎งาน  

Venkatesh, V., Morris, M. G., และ Davis, F. D. (2003) อ๎างถึงใน นายจักรพงษ์ สื่อ
ประเสริฐสิทธิ์ (2554) User Acceptance of information technology : toward  a unified view.
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงการยอมรับการใช๎งานที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศภายในองค์กรที่ถูกใช๎กันอยํางแพรํหลายทําให๎เกิดการลงทุนประมาณ 50% ของการหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมํเข๎ามาภายในองค์กร (Westland and Clark ,2000) ซึ่งมีการทํา
วิจัยในอดีตที่ผํานมาเกี่ยวกับการยอมรับจากหลาย ๆ โมเดล โดยแตํละโมเดลมีชุดโครงสร๎างของ
ตัวแปรที่มีความแตกตํางกันในการบํงชี้การยอมรับ ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงการทบทวนโมเดลที่
มีผลตํอการยอมรับของผู๎ใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง 8 โมเดล เปรียบเทียบการทดลองใน
อดีตของทั้ง 8 โมเดล  โดยการเก็บข๎อมูลจากบริษัทที่กําลังประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีใหมํ  ๆ โดยเป็น
องค์กรที่มีความแตกตํางทางเทคโนโลยี ลักษณะองค์กร ประเภทอุตสาหกรรม หน๎าที่องค์กร และ
ลักษณะการใช๎งาน โดยเก็บรวบรวมจากกลุํมตัวอยํางจํานวนทั้งสิ้น 654 ราย ตลอดระยะเวลา 6 
เดือนที่ผํานมา กับ 3 การวัดผลที่เอามาเปรียบเทียบ ทําการทดสอบกาความเชื่อมั่นและความตรง
ด๎วยวิธีทางสถิติ Cronbach’s Alpha ได๎คําเทํากับ 0.70 และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีทางสถิติ 
Partial Least Squares (PLS) ซึ่งทั้ง 8 โมเดลสามารถอธิบายได๎ระหวําง 17-53% ของความต้ังใจ
ในการใช๎งานเทคโนโลยี ตํอมาได๎นําโมเดลที่ผสมผสานทั้ง 8 ตัวเข๎าด๎วยกันเรียกวํา Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) โดยการทํารวมปัจจัยหลัก 4 ตัว  ที่
จะมีอิทธิพลตํอความต้ังใจในการใช๎และการใช๎งานจริงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นและมีตัว
แปรควบคุมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการโยงความสัมพันธ์ระหวํางกัน ซึ่งจากการทดสอบโดยใช๎ข๎อมูล
เดียวกับที่ได๎พิสูจน์ทั้ง 8 โมเดลกํอนหน๎านี้ พบวําสามารถอธิบายความแปรปรวนของความต้ังใจใน
การใช๎งานและการใช๎งานจริงถึง 70% จึงมีข๎อสรุปให๎ทฤษฎี  UTAUT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
สําหรับจัดการความต๎องการเข๎าถึงความประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีใหมํ  ๆ เข๎ามา
แนะนําและชํวยให๎เข๎าใจแรงขับเคลื่อนในการยอมรับของพนักงานในบริษัท ที่มีตํอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมํนื้ 

ผลที่ได๎จากงานวิจัยนี้พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอความต้ังใจในการใช๎งานประกอบด๎วยปัจจัย
ด๎านการคาดหวังถึงประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการยอมรับมากยิ่งขึ้นถ๎าเป็นผู๎ชายและอายุ
การทํางานยังน๎อย ปัจจัยด๎านความคาดหวังในการใช๎งานงําย ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น ถ๎าเป็นผู๎หญิงมีอายุการทํางานที่มากและมีประสบการณ์ในการใช๎งานระบบน๎อย  ปัจจั ย
ด๎านอิทธิพลเชิงสังคม ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการยอมรับมากยิ่งขึ้น ถ๎าเป็นผู๎หญิง ที่มีอายุการทํางาน
ที่มาก อยูํภายใต๎คําสั่งจากหัวหน๎างานและมีประสบการณ์ในการใช๎งานระบบน๎อย โดยปัจจัยที่ไมํ
มีผลตํอความต้ังใจในการใช๎งานคือ ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมที่สนับสนุนความสามารถในการใช๎
งานคอมพิวเตอร์ ความกังวลในการใช๎งานคอมพิวเตอร์ ทัศนคติที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎งาน สํวน
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ปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎งานจริงคือปัจจัยสภาพแวดล๎อมที่สนับสนุน ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการยอมรับ
มากยิ่งขึ้นถ๎ามีอายุการทํางานที่มากและเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ในการใช๎งานระบบ 

Davis, F.D. (1993) อ๎างถึงใน นายจักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554)User acceptance 
of information technology: system characteristics, user perceptions, and behavioral 
impacts. ได๎ใช๎แบบจําลองทฤษฎีTAM แสดงให๎เห็นถึงกลไกที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยอ๎างอิงเหตุผลที่วํา เป้าหมายขององค์กรสํวนใหญํเชื่อวําการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทําแตํถ๎าเกิดผู๎ใช๎มีความรู๎สึกไมํชอบใช๎ระบบ จะเกิด
ความรู๎สึกวําระบบสารสนเทศนี้จะนํามาซึ่งประสิทธิภาพที่น๎อยลง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกนํา
ทฤษฎีTAM มาศึกษาการยอมรับหรือปฏิเสธการใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเลือกศึกษา
กับผู๎เชี่ยวชาญและหัวหน๎าพนักงานจํานวน 112 ราย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช๎คือ เมล์
อิเล็กทรอนิกส ์(Email) และโปรแกรมพิมพ์งาน ซึ่งผู๎วิจัยเชื่อวําภายใจ๎แบบจําลองทฤษฎีTAM แล๎ว
การรับรู๎ถึงประโยชน์ และการรับรู๎การใช๎งานงําย มีผลโดยตรงกับทัศนคติของผู๎ใช๎ซึ่งก็จะสํงผลตํอ
การใช๎งานจริง ดังนั้นการออกแบบระบบเป็นปัจจัยภายนอก ก็นําจะมีผลทางอ๎อมตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช๎งานจริง 

ผลที่ได๎จากงานวิจัยนี้พบวํา การออกแบบระบบมีผลตํอการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน , 
การรับรู๎ถึงประโยชน์และทัศนคติของผู๎ใช๎นอกจากนี้ยังค๎นพบอีกวํา การออกแบบระบบผู๎ออกแบบ
ระบบควรคํานึงถึงความงํายในการใช๎งานและประโยชน์ที่ได๎จากการใช๎ระบบ ซึ่งมีสํวนในการ
ตัดสินใจใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  และ

การรับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุํมตัวอยําง 
3.2 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3.3 ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.5 การจัดทําและการวิเคราะห์ข๎อมูล 
3.6 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครและใช๎บริการ

ระบบการชําระเงินของTrue money wallet ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรท่ีแนํนอน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครและใช๎
บริการระบบการชําระเงินของTrue money wallet ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน ดังนั้น
ผู๎วิจัยจึงใช๎วิธีการคํานวณหาขนาดกลุํมตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย์
บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2560)จากสูตรดังนี้ ซึ่งขนาดกลุํมตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวน
ประชากร มีระดับความเชื่อมมั่น 95% และคําความคลาดเคลื่อนที่ระดับร๎อยละ 5% กลุํมตัวอยําง
ที่กําหนดได๎ 400 ตัวอยําง 

 
จากสูตร     n    =    P(1-P)Z2  

                               E2 
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 เมื่อ   n   คือ จํานวนหรือขนาดกลุํมตัวอยํางที่จะได๎จากการคํานวณ 

 P   คือ คําเปอร์เซ็นต์ที่ต๎องการจะสุํมจากประชากรทั้งหมด50%  
หรือ 0.5 ของประชากรทั้งหมด 

 E   คือ คําเปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยําง = 0.05 

 Z   คือ ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ ผู๎วิจัยใช๎ความเชื่อมั่น 95% 
และ Z มีคําเทํากับ 1.96 

 
แทนคําในสูตรได๎ดังนี้    n     =     (.50) (1-.50) (1.962) 

                                  (0.05)2 

         =    384.16 หรือเทํากับ 385 ตัวอยําง 
ดังนั้น จํานวนกลุํมตัวอยํางที่ได๎เทํากับ 385 ตัวอยําง และสํารองความผิดพลาด

แบบสอบถามที่ไมํสมบูรณ์ไว๎ที่ 5% ของกลุํมตัวอยําง ได๎เทํากับ 15 ตัวอยําง รวมขนาดกลุํม
ตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ซึ่งเป็นการสุํมตัวอยํางที่ใช๎หลากหลายวิธีการในการสุํม  เพื่อให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่เป็น
ตัวแทนของผู๎บริโภคมีความสอดคล๎องกับความต๎องการภายใต๎เงื่อนไขที่จํากัด โดยเรียงลําดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีจับฉลาก (Lottery Method) เพื่อสุํมเลือกเขตที่จะเป็นตัวแทนเขตของแตํละกลุํมเขตการ
ปกครอง กรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 50 เขตและจับฉลากเขตการปกครองมา 5 เขต คิดเป็น
จํานวนร๎อยละ 10 โดยไมํใสํคืน สถานที่ที่ถูกจับฉลากเพื่อใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เขตบางรัก เขต
ปทุมวัน เขตราชเทวี เขตจตุจักร เขตวัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบใช๎โควตา (Quota Sampling) โดยกําหนด
จํานวนตัวอยํางแตํละเขตที่เลือกทําการวิจัย เขตละเทํา ๆ กัน 

 ขนาดของตัวอยํางในแตํละเขต  = 400 คน / 5 เขต 
      = 80 คน/เขต 
ดังนั้น ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละเขตการปกครองที่ถูกเลือกจะมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 3 ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละเขตการปกครอง 
 

เขตการปกครอง จ านวน (คน) 
เขตบางรัก                 80  

เขตปทุมวัน                 80 

เขตราชเทวี                 80 

เขตจตุจักร                 80 

เขตวัฒนา                 80 

       รวม                400 

 
ขั้นตอนที่ 3 การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเจาะจง

เลือกสถานที่ที่มีผู๎คนเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลาย ได๎แกํ บริเวณห๎างสรรพสินค๎าชั้นนํา
ตําง  ๆ  และบริเวณออฟฟิศ เป็นต๎น และเลือกกลุํมเป้าหมายในเขตที่สุํมไว๎ในขั้นที่ 1 

 
ตาราง 4 สถานที่เจาะจงในการเก็บแตํละเขต 
 

เขตการปกครอง สถานที่เก็บ จ านวน (คน) 
    เขตบางรัก บริเวณสีลม คอมเพล็กซ์ ,บริเวณออฟฟิศยํานสีลม           80 

   เขตปทุมวัน บริเวณสยามพารากอน ,บริเวณสยาม           80 

   เขตราชเทวี บริเวณห๎างเซ็นจูรี่,บริเวณห๎างเซ็นเตอร์วัน           80 

   เขตจตุจักร บริเวณเซ็นทรัลลาดพร๎าว, บริเวณยูเนียนมอลล์           80 

    เขตวัฒนา บริเวณเทอร์มินอล 21 , บริเวณออฟฟิศยํานอโศก           80 

        รวม           400 

 
ขั้นตอนที่ 4 ใช๎วิธีการสุํมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุํม

ตัวอยํางโดยขอให๎ตัวอยํางที่พบตาม บริเวณห๎างสรรพสินค๎าและบริเวณยํานออฟฟิศ ในเขตพื้นที่ที่
สุํมได๎ในขั้นที่1 ในการกรอกข๎อมูลแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎คัดกรองตัวอยํางโดยใช๎คําถามคัด
กรอง (Screening Question) วํา “ ทํานใช๎บริการTrue money wallet หรือไมํ” หากตัวอยํางตอบ

javascript:void(0);
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วํา ใช๎บริการTrue money wallet)” ผู๎วิจัยจึงขอความรํวมมือและเก็บข๎อมูลจากตัวอยํางจนครบ
จํานวนที่กําหนดไว๎ 

 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู๎ วิจัยได๎ทําการสร๎างเครื่องมือที่ ใช๎ ในการวิจัย โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทางผู๎วิจัยได๎แบํงข๎อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน เพื่อให๎
ครอบคลุมกับข๎อมูลที่ต๎องการในการประมวลผลวิจัย ดังนี้ 

สํวนที่ 1 เป็นคําถามข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งได๎แกํข๎อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มี 4 ข๎อ
ดังนี้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Question) ประกอบไป

ด๎วย ตําถามที่มีคําตอบให๎เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) และใช๎ระดับการวัดข๎อมูลโดย
ใช๎มาตราวัดข๎อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้   

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด(Closed-ended Question) ประกอบไปด๎วย 
ตําถามที่มีหลายคําถามให๎เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และใช๎ระดับการวัดข๎อมูลโดยใช๎มาตราวัด
ข๎อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) มีการกําหนดชํวงอายุ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

 
ความกว๎างของอัตรภาคชั้น           =        ข๎อมูลที่มีคําสูงสุด – ข๎อมูลที่มีคําตํ่าสุด           

                                   จํานวนชั้น 
ประชากรท่ีทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู๎บริโภคที่มีอายุอยูํในชํวง 25-59 ปี ดังนั้นการวิจัยใน

ครั้งนี้จึงได๎ใช๎ชํวงอายุดังกลําวเป็นเกณฑ์ในการชํวงอายุ โดยแบํงเป็น 5 ชํวง ดังนี้ 

  ชํวงอายุ    = 
     

 
 

         =  6.8    =   7 ปี 
วิธีกําหนดชํวงอายุ ตามโครงสร๎างที่กําหนดโดย(สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2561) ซึ่งระบุ

กลุํมวัยทํางานเป็นต๎น  มีการแบํงชํวงอายุดังนี้  
2.1 25 - 31 ปี 
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2.2 32 - 38 ปี 
2.3 39 - 45 ปี 
2.4 46 – 52 ปี 
2.5 53 – 59 ปี 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (C losed-ended 
Question) ประกอบไปด๎วย ตําถามที่มีหลายคําถามให๎เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และใช๎ระดับ
การวัดข๎อมูลโดยใช๎มาตราวัดข๎อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้   

3.1 15,000 - 24,999 บาท 
3.2 25,000 –34,9999 บาท 
3.3 35,000 - 49,999 บาท 
3.4 50,001 บาทขึ้นไป 

4. อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Question) ประกอบไป
ด๎วย ตําถามที่มีหลายคําถามให๎เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยใช๎มาตราวัดข๎อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีการการรวบรวมข๎อมูล “โอกาสในโลกการทํางานของปีการศึกษา 
2559” ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา จากกลุํมตัวอยํางจํานวนกวํา 138,630 คน ที่มาใช๎งาน
บน (JobThai, 2559)จากเว็บไซต์จ๏อบไทยดอทคอม ดังนี้ 

4.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย / พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 
4.2 งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์ / งานคอมพิวเตอร์/ไอที 
4.3 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ /งานวิศวกรรม /งานโลจิสติกส์  และ 

ซัพพลายเชน/งานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา 
4.4 งานด๎านสํานักงานได๎แกํ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /งาน

ทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการ 
4.5 งานขาย / งานการตลาด / งานบริการลูกค๎า 

สํวนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ได๎แกํ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 2) ความคาดหวังในความสะดวก  
3) ด๎านอิทธิพลทางสังคม 4) สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน 5) แรงจูงใจด๎านความ
บันเทิง 6) มูลคําตามราคา 7) อุปนิสัยสํวนบุคคล ซึ่งคําถามทั้งหมดในสํวนที่ 2 ใช๎แบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Question) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใช๎ระดับ
การวัดข๎อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราชํวง (Interval Scale) ในการวัดข๎อมูล โดยจะให๎
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คะแนนกับสิ่งที่กําลังวัดอยูํตามคะแนนที่กําหนดให๎ โดยแบํงระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อยที่สุด 

เมื่อรวบรวมข๎อมูลและแจกแจงความถี่แล๎วจะใช๎คะแนนเฉลี่ยของกลุํมประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุํมผู๎วิจัยใช๎เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560: 29) 
โดยคํานวณได๎ดังนี้ 

 
ชํวงกว๎างของอัตรภาคชั้น           =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด           

                             จํานวนชั้น 
   จํานวนชั้น       =             5  -  1         =   0.80 

                         5    
1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ และ 2) ความคาดหวังในความสะดวก เกณฑ์

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี้ 
เกณฑ์คําแปลความหมาย 

คะแนนเฉลี่ย     การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00  หมายถึง       มีความคาดหวังอยํูในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง       มีความคาดหวังอยํูในระดับมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง       มีความคาดหวังอยํูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง       มีความคาดหวังอยํูในระดับน๎อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง       มีความคาดหวังอยํูในระดับน๎อยที่ที่สุด 
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3) ด๎านอิทธิพลทางสังคม เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
แบบสอบถามดังนี้ 

เกณฑ์คําแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย        การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับการมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับการมีอิทธิพลมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับการมีอิทธิพลปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับการมีอิทธิพลน๎อย   
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับการมีอิทธิพลน๎อยที่สุด 

4) สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน และ 6) มูลคําตามราคา เกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี้ 

เกณฑ์คําแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย        การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับความเหมาะสมมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับความเหมาะสมมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับความเหมาะสมปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับความเหมาะสมน๎อย  
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับความเหมาะสมน๎อยที่สุด 

5) แรงจูงใจด๎านความบันเทิง เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
แบบสอบถามดังนี้ 

เกณฑ์คําแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย      การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับแรงจูงใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับแรงจูงใจมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับแรงจูงใจปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับแรงจูงใจน๎อย  
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับแรงจูงใจน๎อยที่สุด 
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6) อุปนิสัยสํวนบุคคล เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม
ดังนี้ 

เกณฑ์คําแปลความหมาย 
 คะแนนเฉลี่ย        การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับความคิดเห็นมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับความคิดเห็นมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับความคิดเห็นน๎อย  
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด 

สํวนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยง เชํน ด๎านความปลอดภัย และด๎าน
ข๎อมูลสํวนตัว ซึ่งคําถามทั้งหมดในสํวนที่ 3 ใช๎แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Question) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทมาตรา
อันตรภาคหรือมาตราชํวง (Interval Scale) ในการวัดข๎อมูล โดยจะให๎คะแนนกับสิ่งที่กําลังวัดอยูํ
ตามคะแนนที่กําหนดให๎ โดยแบํงระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อยที่สุด 

เมื่อรวบรวมข๎อมูลและแจกแจงความถี่แล๎วจะใช๎คะแนนเฉลี่ยของกลุํมประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุํมผู๎วิจัยใช๎เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วา
นิชย์บัญชา, 2560) โดยคํานวณได๎ดังนี้ 

ชํวงกว๎างของอัตรภาคชั้น           =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด           
                            จํานวนชั้น  

                =             5  -  1     =   0.80 
                                   5    
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี้ 
เกณฑ์คําแปลความหมาย 

 คะแนนเฉลี่ย       การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับการรับรูม๎ากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับการรับรูม๎าก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับการรับรู๎ปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับการรับรู๎น๎อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับการรับรู๎น๎อยที่สุด 

สํวนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับระดับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ซึ่ง
คําถามทั้งหมดในสํวนที่ 3 ใช๎แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใช๎ระดับการวัดข๎อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตรา
ชํวง (Interval Scale) ในการวัดข๎อมูล โดยจะให๎คะแนนกับสิ่งที่กําลังวัดอยูํตามคะแนนที่
กําหนดให๎ โดยแบํงระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยํูในระดับน๎อยที่สุด 

เมื่อรวบรวมข๎อมูลและแจกแจงความถี่แล๎วจะใช๎คะแนนเฉลี่ยของกลุํมประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุํมผู๎วิจัยใช๎เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2560: 29) 
โดยคํานวณได๎ดังนี้ 

 
ชํวงกว๎างของอัตรภาคชั้น           =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด           

                             จํานวนชั้น   
         =             5  -  1        =    0.80 

                5     
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี้ 
เกณฑ์คําแปลความหมาย 

คะแนนเฉลี่ย        การแปลความหมาย  
4.21 – 5.00  หมายถึง      มรีะดับการต้ังใจใช๎มากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง      มรีะดับการต้ังใจใช๎มาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง      มรีะดับการต้ังใจใช๎ปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง      มรีะดับการต้ังใจใช๎น๎อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง      มรีะดับการต้ังใจใช๎น๎อยที่สุด 

 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาข๎อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ ให๎สอดคล๎องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 

2. สร๎างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให๎ครอบคลุมตามความมุํงหมายและ
สมมติฐานของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่ได๎เสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
ให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเข๎าใจงําย และชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบไปปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง จากนั้นนําเสนอตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบและแก๎ไขกํอนนําไปทดลองใช๎ 

5. นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบและแก๎ไขแล๎ว (แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์) ไป
ทดลองใช๎ (Try out) กับกลุํมที่ไมํใชํตัวอยํางในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกลุํม
ตัวอยําง โดยการนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้นไปทดลองใช๎จํานวน 40 ชุด เพื่อนําผลที่ได๎ไป

วิเคราะห์หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ด๎วย

สูตรครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) เพื่อให๎ได๎คําความเชื่อมั่น ซึ่งมีคําระหวําง (0≤α≤1) 

คําที่ใกล๎เคียงกับ 1 แสดงวํามีความเชื่อถือได๎มาก ซึ่งโดยปกติจะยอมรับคํา α ไมํน๎อยกวํา 0.7 
(กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2560)ซึ่งความเชื่อมั่นจาก การทดสอบแบบสอบถาม
โดยรวมของงานวิจัยน้ีเทํากับ .782 แบงํเป็นรายด๎าน ดังนี้ 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ                               .924 
ความคาดหวังในความสะดวก     .891 
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อิทธิพลของสังคม      .938 
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน   .939 
แรงจูงใจด๎านความบันเทิง     .862 
มูลคําตามราคา       .953 
อุปนิสัยสํวนบุคคล      .856 
ด๎านรักษาความปลอดภัย     .962 
ด๎านข๎อมูลสํวนตัว      1.000 
ความต้ังใจใช๎บริการ       .968 

 
3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาถึงทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี และการรับรู๎ความ
เสี่ยง สํงผลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย
รวบรวมข๎อมูลได๎จากแหลํงข๎อมูลดังนี้ 

1. ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎จากการใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยําง 400 คน โดยผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยทําการแจก
แบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางตามสถานที่ที่ได๎กําหนดไว๎ 

2. ข๎อมูลทุติยภูมิ เป็นการค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากเอกสาร วารสาร ที่สามารถอ๎างอิงได๎ 
ผลงานวิจัยตําง ๆ ที่  เกี่ยวข๎อง รวมถึงแหลํงข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร๎าง
แบบสอบถาม 

 
3.5 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   

เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้   
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต๎องการแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบจํานวน 

ความถูกต๎อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได๎เก็บข๎อมูลมา (Editing) 
2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์มาแปลงข๎อมูลและทํา

การลงรหัสตามที่ได๎กําหนดรหัสไว๎ลํวงหน๎า (Coding) นําข๎อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อประมวลผลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําการวิเคราะห์ข๎อมูล และทดสอบสมมติฐานโดยใช๎
คําสถิติตําง ๆ   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด๎วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข๎อมูล

เบื้องต๎นเกี่ยวกับกลุํมตัวอยําง 
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) เสนอผลเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 

เพื่อใช๎อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถามในด๎าน เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน และอาชีพ  

1.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี โดยแสดงเป็นคําเฉลี่ย (Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช๎
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใช๎มีดังนี้ 

2.1 การทดสอบความแตกตํางของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนและอาชีพ กับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช๎สถิติ Independent t-test สําหรับทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 
กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน ในสมมติฐานข๎อที่ 1 ด๎านเพศ และใช๎สถิติ One-Way ANOVA สําหรับ
ทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่มากกวํา 2 กลุํม ในสมมติฐานข๎อที่ 1 
ด๎านอายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี  ได๎แกํ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก  อิทธิพลของ
สังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง และมูลคําตามราคา 
สํงผลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตาม
สมมติฐานข๎อที่ 2 และระดับการรับรู๎ความเสี่ยง ได๎แกํ ด๎านการเงิน และด๎านความเป็นสํวนตัว 
สํงผลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet  ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตาม
สมมติฐานข๎อที่ 3 โดยใช๎การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซึ่งเป็นสถิติพื้นฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 
ข๎อมูลลักษณะทางประชากรประชากรศาสตร์ของกลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย 

1.1 คําสถิติร๎อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา, 
2560) มสีูตรดังนี้ 
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  p     =     
     

 
 

 
เมื่อ  p  แทน คําร๎อยละ หรือ เปอร์เซ็นต ์     

             f แทน คําความถี่ที่ต๎องการแปลงเป็นร๎อยละ 
            n แทน ขนาดกลุํมตัวอยําง 
 

1.2 คําเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2560) มีดังนี้ 
 

 x         =     
∑  

 
 

 
เมื่อ   x           แทน  คําคะแนนเฉลี่ย  

          ∑  i  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด      
         n        แทน ขนาดกลุํมตัวอยําง 

1.3 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: S.D (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิ
ตา วานิชย์บัญชา, 2560) มสีูตรดังนี้ 

 

S.D. =  √
   ∑     ∑    

      
       

 
เมื่อ     S.D.       แทน  คําเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุํมตัวอยําง      

          ∑           แทน  ผลรวมของคะแนนแตํละตัวอยํางยกกําลังสอง 

         ∑   
     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง      

n                แทน   จํานวนสมาชิกในกลุํมตัวอยําง                                                          
2. สถิติที่ใช๎ทดสอบคุณภาพ การหาคําความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม  โดย 

ใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  (∝ - Coefficient)  ของ (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา
, 2560) มสีูตรดังนี้ 

 

Cronbach’s Alpha α =  
            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
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เมื่อ     Cronbach’s Alpha  แทน   คําสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น   
               k           แทน   จํานวนคําถาม      

                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        แทน   คําเฉลี่ยของคําแปรปรวนรวมระหวํางคําถามตําง ๆ       

                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    แทน    คําเฉลี่ยของคําความแปรปรวนของคําถาม 
3. สถิติเชิงอนุมาน  

3.1 สถิติ Independent Sample t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วานิชย์บัญชา, 
2560) มีสูตรดังนี้ 

3.1.1 กรณีความแปรปรวน 2 กลุํมเทํากัน   
     

  มีสูตรดังนี้ 
  

  t =  
            

√
        

          
 

       
 

 

  
 

 

  
 

 

    
    df  =           
 

3.1.2 กรณีความแปรปรวน 2 กลุํมไมํเทํากัน   
     

  
 

  t =  
         

√
  
 

  
 

  
 

  

 

    

    df  =  

*
  

 

  
⁄  

  
 

  
⁄ +

(
  
 

  
⁄ )

    
 

(
  
 

  
⁄ )

    

 

 
เมื่อ  t     แทนคําสถิติที่ใช๎พิจารณา t-Distribution 

            แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ 1และกลุํมตัวอยํางที่ 2 ตามลําดับ 

          แทน คําความแปรปรวนของกลุํมตัวอยํางที่ 1และกลุํมตัวอยํางที่ 2  
     ตามลําดับ 
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         แทน ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ 1และกลุํมตัวอยํางที่ 2 ตามลําดับ 
df         แทน องศาของความเป็นอิสระ 

 
3.2 การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance 

ANOVA) แบบการทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางต้ังแตํ 2 กลุํมข้ึนไป 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) 

 

F = 
   

   
  ,                    มีสูตรดังนี้ 

 
เมื่อ  F  แทน คําสถิติทีท่ดสอบ 
 MSB  แทน คําเฉลี่ยกําลังสองระหวํางกลุํม 
 MSW  แทน คําเฉลี่ยกําลังสองภายในกลุํม 
  df  แทน ชั้นแหํงความเป็นอิสระ  
 N   แทน จํานวนตัวอยํางทั้งหมด 

3.3 สถิติ  Brown – Forsythe (B) กรณีคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํ
เทํากนั (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2560) มีสูตรดังนี้ 

 

  B  = 
   

   
 

 

โดยคํา              =   (  
  

 
)   

  

 

เมื่อ   B         แทน คําสถิติที่ใช๎พิจารณา Brown-Forsythe 

       แทน  คําเฉลี่ยของความแปรปรวนระหวํางกลุํม 

       แทน คําเฉลี่ยของความแปรปรวนภายในกลุํม 
 k   แทน จํานวนของกลุํมตัวอยําง 
 n  แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
 N  แทน ขนาดของประชากร 

   
   แทน คําความแปรปรวนของกลุํมตัวอยํางที่ i 
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กรณีพบความสัมพันธ์อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการตรวจสอบความสัมพันธ์เป็น 
รายค่ีที่ระดับนัยสําคัญ0.05หรือระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยใช๎สูตรตามวิธี  Least Significant 
Difference (LSD)  เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) มีสูตรดังนี้ 

 

LSD =    √   [
 

  
 

 

  
] 

  
 เมื่อ LSD  แทน คําผลตํางนัยสําคัญที่คํานวณได๎สําหรับกลุํมตัวอยํางที่ i และ j 

     MSE แทน คําMean Square Error จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
       k     แทน จํานวนกลุํมของตัวอยําง 
       n     แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง 

     ∝    แทน ความคลาดเคลื่อน 
สูตรการวิเคราะห์ผลตํางคาํเฉลี่ยรายคํู Dunnett T3 (วิเชียร เกตสิงห์, 2541) มีสูตรดังนี้ 
 

     t  =  
     

   (
 

  
 

 

  
)

 

 
เมื่อ  t          แทน  คําสถิติที่ใช๎พิจารณา t-distribution       

          แ ท น  คํ า ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ภ า ย ใ น ก ลุํ ม สํ า ห รั บ  
         Brown – Forsythe   

               แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ i       

                แทน คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางที่ j       

                แทน จํานวนตัวอยํางของกลุํมที่ i       

                  แทน จํานวนตัวอยาํงของกลุํมที่ j 
3.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) 

ของประชากรจะเห็นวํา กลุํมตัวแปรอิสระ     1 X1  2 X2 ……  k Xk ) สามารถ
อธิบายการ เปลี่ยนแปลงคําของตัวแปรตามได๎สํวนหนึ่ง ในสํวนของการเปลี่ยนแปลงที่ไมํสามารถ

อธิบายได๎นี้ เรียกวํา คําความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบ
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พหุคูณจะเป็นการพยากรณ์หาคําสัมประสิทธิ์  และ 1 จากคําสถิติ a และ b ที่ได๎จากการ
คํานวณโดยกลุํมตัวอยําง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ คําสัมประสิทธิ์ที่คํานวณได๎จะต๎องเป็นคํา
สัมประสิทธิ์ที่ทําให๎สมการดังกลําวมีคําความคาดเคลื่อนกําลังสองรวมกันน๎อยที่สุด (Ordinary 
Least Square : OLS)  

สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร  
 

                         
 

สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุํมตัวอยําง           
 

                     
 
โดยที่  X   แทน ตัวแปรอิสระ  
 Y   แทน ตัวแปรตาม  
 K   แทน จํานวนตัวแปรอิสระ                    

เมื่อ   และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คําของ Y เมื่อให๎ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมีคําเทํากับศูนย์ 

สํวน   และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระแตํละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้น
เปลี่ยนไป 1 หนํวย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีคําคงที่  โดยที่คําสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถ
คํานวณได๎จากสูตรดังนี้ 

 

                                                                
 

                     
∑     ∑  ∑  

 ∑  
   ∑   

  

 
การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ 

1. ความผิดพลาด (error) ต๎องเป็นตัวแปรสุํม และมีการแจกแจงแบบโค๎งปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกคําของตัวแปรอิสระ (X) จะต๎องเทํากัน 
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3. คําความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แตํละคําเป็นอิสระกัน 
4. ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะห์จะต๎องเป็นอิสระกัน 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเรื่อง เรื่อง “อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการ

ยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  และการรับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผู๎ศึกษาได๎กําหนดสัญลักษณ์ตําง ๆที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
ดังนี้ 

n แทน จํานวนกลุํมตัวอยําง 

 ̅ แทน คําเฉลี่ยกลุํมตัวอยําง 
S.D.  แทน คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน สถิติทดสอบ t-test 
M.S. แทน คําเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean of square) 
SS แทน ผลบวกกําลังสอง (Sum of square) 
df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
Adjust R2  แทน  คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย  
  พหุคูณที่ปรับแก๎ให๎เหมาะสม 
R2 แทน คําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย   
  พหุคูณที่ปรับแก๎ให๎เหมาะสม 
r แทน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
F แทน คําที่ใช๎พิจารณา F – Distribution 
B แทน คําสัมประสิทธิ์การถดถอย 
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
*  แทน คํานัยสําคัญทางสถิติ .05  
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของการวิจัย

ครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยการแบํงการ
นําเสนอออกเป็น 2 สํวน ตามลําดับดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่ าต่ าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ได๎แกํ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม ด๎านอิทธิพลทาง
สังคม  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา 
อุปนิสัยสํวนบุคคล   

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข๎อมูลการรับรู๎ความเสี่ยง ได๎แกํ ด๎านความปลอดภัย และด๎าน
ความเป็นสํวนตัว 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน จ านวน 3 ข้อ 
ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet แตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวน
บุคคล มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎าน
ข๎อมูลสํวนตัว มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด๎วย ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย  

คําตํ่าสุด คําสูงสุด และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบํงผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ 

เพศ อายุ อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยนําเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถี่และคําร๎อยละ
ปรากฏผลดังตาราง 5 ดังนี้ 

 
ตาราง 5 แสดงจํานวนและคําร๎อยละเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบ

แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ       

 
ชาย 152 38 

  หญิง 248 62 
  รวม 400 100 

2. อายุ 
   

 
25-31 ปี  238 59.5 

 
32-38 ปี 113 28.2 

 
39-45 ปี 49 12.3 

  รวม 400 100 
3. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

   
 

15,000 - 24,999 บาท  116 29 

 
25,000 –34,9999 บาท 200 50 

 
35,000 - 49,999 บาท  49 12.3 

 
50,001 บาทขึ้นไป                 35 8.7 

  รวม 400 100 
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ตาราง 5 (ตํอ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
4. อาชีพ 

   
 

พนักงานรักษาความปลอดภัย/
พํอบ๎าน/แมํบ๎าน  

25 6.3 

 
 

งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิก
ดีไซน์/งานคอมพิวเตอร์/ไอที 

53 13.3 

 
 

งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/งาน
วิศวกรรม/งานโลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน/งานวิทยาศาสตร์/
วิจัยพัฒนา 

42 10.5 

 
 

งานด๎านสํานักงานได๎แกํ งาน
ธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /
งานทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการ  

114 28.5 

 

 

 งานขาย / งานการตลาด / งาน
บริการลูกค๎า 166 41.4 

  รวม 400 100 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบวําข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบ

แบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได๎ดังนี้ 
เพศ พบวํา ผู๎ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 248 คน คิด

เป็นร๎อยละ 62 และ เพศชาย มีจํานวน 152 คนคิดเป็นร๎อยละ 38  ตามลําดับ 
อายุ พบวํา ผู๎ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 25-31 ปี จํานวน 238 คน คิด

เป็นร๎อยละ 59.5 รองลงมาคือ อายุ 32-38 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.2 และอายุ 39-45 
ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.3 ตามลําดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบวํา ผู๎ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 25,000 –34,9999 บาท จํานวน 200 คน คิดเป็นร๎อยละ 50 รองลงมามีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 15,000 - 24,999 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 29 ถัดมามีรายได๎เฉลี่ย 35,000 - 
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49,999  จํานวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.3 และมีรายได๎เฉลี่ย 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 35 
คน คิดเป็นร๎อยละ 8.7 ตามลําดับ 

อาชีพ พบวํา ผู๎ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพงานขาย / งานการตลาด / 
งานบริการลูกค๎า จํานวน 166 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.4  รองลงมามีอาชีพงานด๎านสํานักงานได๎แกํ 
งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /งานทรัพยากรบุคคล/ เลขานุการ  จํานวน 114 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 28.5 ถัดมาอาชีพงานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์ ,งานคอมพิวเตอร์/ไอที จํานวนละ 53 
คิดเป็นร๎อยละ 13.3  ถัดมาอาชีพงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ /งานวิศวกรรม/งานโลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน/งานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา จํานวนละ 42 คิดเป็นร๎อยละ 10.5 และมีอาชีพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ,พํอบ๎าน/แมํบ๎านจํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.3 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี 

 
ตาราง 6 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน

ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี True money wallet บนสมาร์ทโฟน รวมทั้ง 
7 ด๎านรวมทุกด๎าน ดังนี้ 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี  ̅ S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.ความคาดหวังในประสิทธิภาพ                             3.57 0.722 มาก 
2.ความคาดหวังในความสะดวก                             3.65 0.726 มาก 
3.อิทธิพลของสังคม  3.02 0.809 ปานกลาง 
4.สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน  3.42 0.781 มาก 
5.แรงจูงใจด๎านความบันเทิง  3.49 0.917 มาก 
6.มูลคําตามราคา  3.20 1.108 ปานกลาง 
7.อุปนิสัยสํวนบุคคล  3.54 0.771 มาก 
ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีโดยรวม 3.41 0.833 มาก 

  
จากตาราง 6 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยีโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา



  69 

ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังในความสะดวก ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ อุปนิสัยสํวนบุคคล แรงจูงใจด๎านความบันเทิง  และสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช๎งาน อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ  3.65 3.57 3.54 3.49 และ 3.42  ตามลําดับ 
และให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ มูลคําตามราคา และอิทธิพลของสังคม อยูํในระดับปานกลาง โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.20 และ 3.02 ตามลําดับ 

 
ตาราง 7 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน

ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพ  มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การใช๎งาน True money wallet เพื่อชําระเงินมีประโยชน์ใน
กิจกรรมตําง ๆของชีวิตประจําวันของคุณ 3.56 0.856 มาก 
2. การใช๎งานTrue money wallet เพื่อชําระเงิน ทําให๎คุณ
จัดการเรื่องตําง ๆในชีวิตได๎ดียิ่งขึ้น 

 
3.59 

 
0.823 

 
มาก 

3. ทํานคิดวํา True money wallet ชํวยให๎ประหยัดเวลาลด
ขั้นตอนที่ซับซ๎อนและยุํงยาก 3.56 0.868 มาก 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพโดยรวม 3.57 0.721 มาก 

 
จากตาราง 7 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยีด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.57 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําการใช๎งานTrue money wallet เพื่อชําระเงิน ทําให๎คุณจัดการเรื่อง 
ตําง ๆในชีวิตได๎ดียิ่งขึ้น  ทํานคิดวํา True money wallet ชํวยให๎ประหยัดเวลาลดขั้นตอนที่ซับซ๎อน
และยุํงยาก และการใช๎งาน True money wallet เพื่อชําระเงินมีประโยชน์ในกิจกรรมตําง ๆของ
ชีวิตประจําวันของคุณอยํูในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ  3.59 3.56 และ 3.56  ตามลําดับ 
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ตาราง 8 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน
ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในความสะดวก มีอิทธิพล
ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
ความคาดหวังในความสะดวก  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ขั้นตอนการการใช๎งาน True money wallet เพื่อการทํา
ธุรกรรมทางการเงินมีความชัดเจนและเข๎าใจได๎งําย 

3.53 .920 มาก 

2. การใช๎งาน True money wallet เพื่อการทําธุรกรรม
ทางการเงิน เชํนการจําย โอน หรือเติมเงิน เป็นเรื่องที่งําย 

3.67 .927 มาก 

3. รูปแบบของแอพพลิเคชั่น และข๎อความที่นําเสนอ เข๎าใจ
งํายทําให๎สามารถเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วยตนเอง 

3.68 .869 มาก 

4. คุณสามารถจดจําขั้นตอนการใช๎งาน True money wallet
เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินตําง ๆได๎ 

3.75 .978 มาก 

ความคาดหวังในความสะดวกโดยรวม 3.65 0.726 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยีความคาดหวังในความสะดวกโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา คุณสามารถจดจําขั้นตอนการใช๎งาน True money walletเพื่อการทํา
ธุรกรรมทางการเงินตําง ๆได๎  รูปแบบของแอพพลิเคชั่น และข๎อความที่นําเสนอ เข๎าใจงํายทําให๎
สามารถเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วยตนเอง  การใช๎งาน True money wallet เพื่อการทําธุรกรรม
ทางการเงิน เชํนการจําย โอน หรือเติมเงิน เป็นเรื่องที่งําย และขั้นตอนการการใช๎งาน True money 
wallet เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินมีความชัดเจนและเข๎าใจได๎งําย อยูํในระดับมาก โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ  3.75 3.68 3.67 และ 3.53 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน
ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลตํอความ
ต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคม  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. กลุํมเพื่อนและคนรู๎จักทําน ใช๎บริการ True money 
wallet อยูํ 

3.18 1.034 ปานกลาง 

2. ดาราที่ทํานชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ ของTrue money 
wallet 

3.03 1.083 ปานกลาง 

3. ครอบครัวของทํานใช๎บริการ True money wallet 2.86 1.126 ปานกลาง 

ด้านอิทธิพลทางสังคมโดยรวม 3.02 0.809 ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ด๎านอิทธิพลทางสังคม โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ  3.02 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา กลุํมเพื่อนและคนรู๎จักทําน ใช๎บริการ True money wallet อยูํ ดาราที่
ทํานชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ ของTrue money wallet และครอบครัวของทํานใช๎บริการ True 
money wallet อยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.18 3.03 และ 2.86 ตามลําดับ 
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ตาราง 10  แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎี
สํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช๎งาน มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. จุดชําระเงินมีการให๎บริการอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง 3.37 0.993 ปานกลาง 

2. สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่มี่ความงํายตํอการใช๎งาน True 
money wallet 

3.80 0.948 มาก 

3. พนักงานให๎คําแนะนําการใช๎งานและแก๎ปัญหาได๎ทุกคําถาม 3.08 0.930 ปานกลาง 

ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานโดยรวม 3.42 0.781 มาก 

 
จากตาราง 10 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่มีความงํายตํอการใช๎งาน 
True money wallet  อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80  และให๎ความคิดเห็นวําจุดชําระ
เงินมีการให๎บริการอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง และพนักงานให๎คําแนะนําการใช๎งานและแก๎ปัญหาได๎ทุก
คําถาม อยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ และ 3.37และ 3.08 ตามลําดับ 
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ตาราง 11 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน
ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง มีอิทธิพลตํอ
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
ด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิง  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทํานรู๎สึกสนุกเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น  
True money wallet 

3.41 0.796 มาก 

2. ทํานรู๎สึกท๎าทายเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น  
True money wallet 

3.79 2.177 มาก 

3. ทํานรู๎สึกมีความสุขเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น 
 True money wallet 

3.27 0.900 ปานกลาง 

ด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิงโดยรวม 3.49 0.917        มาก 

 
จากตาราง 11 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.49 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นวําทํานรู๎สึกท๎าทายเมื่อทํานใช๎งาน
ผํานแอพพลิเคชั่น True money wallet และทํานรู๎สึกสนุกเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น True 
money wallet อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.79 และ 3.41 และให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทํานรู๎สึกมีความสุขเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น True money wallet tอยูํในระดับปานกลาง 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.27 ตามลําดับ 
  



  74 

ตาราง 12 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน
ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านมูลคําตามราคา มีอิทธิพลตํอความ
ต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านมูลค่าตามราคา  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. คําใช๎จํายจากการถอนเงินออกจากแอพพลิเคชั่นและโอนไปยัง
ธนาคารอ่ืน เชํน คําธรรมเนียม เพื่อใช๎ในการใช๎บริการ True 
money wallet นั้นสมเหตุสมผล 

3.13 0.957 ปานกลาง 

2. คําธรรมเนียมในการเติมเงินที่ตู๎ตําง ๆ ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคําใน 
การใช๎จํายผําน True money wallet 

3.26 2.286 ปานกลาง 

3. การใช๎ True money wallet ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคํากับการที่ต๎อง
จํายแพ็คเกจเน็ตรายเดือน 

3.21 0.934 ปานกลาง 

ด้านมูลค่าตามราคาโดยรวม 3.20 1.108 ปานกลาง 

 
จากตาราง 12 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ด๎านมูลคําตามราคา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.20 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คําธรรมเนียมในการเติม
เงินที่ต๎ูตําง ๆ ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคําในการใช๎จํายผําน True money wallet  การใช๎ True money 
wallet ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคํากับการที่ต๎องจํายแพ็คเกจเน็ตรายเดือน และคําใช๎จํายจากการถอนเงิน
ออกจากแอพพลิเคชั่นและโอนไปยังธนาคารอ่ืน เชํน คําธรรมเนียม เพื่อใช๎ในการใช๎บริการ True 
money wallet นั้นสมเหตุสมผล อยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.26 3.21 และ 3.13 
ตามลําดับ 
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ตาราง 13 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทฤษฎีสํวน
ขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านอุปนิสัยสํวนบุคคล มีอิทธิพลตํอความ
ต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
ด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทํานรู๎สึกเคยชินในการใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น 3.45 .980 มาก 

2. ทํานใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่นเป็นประจํา 3.51 1.088 มาก 

3. ทํานมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น 3.55 .951 มาก 

4. การทําธุรกรรมตําง ๆแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องปกติสําหรับทําน 3.64 1.108 มาก 

ด้านอุปนิสัยส่วนบุคคลโดยรวม 3.54 0.771 มาก 

 
จากตาราง 13 พบวํา ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎

เทคโนโลยี ด๎านอุปนิสัยสํวนบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.54 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวําการทําธุรกรรมตําง ๆแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องปกติสําหรับทําน ทํานมี
ความจําเป็นต๎องใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น ทํานใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่นเป็นประจํา และทํานรู๎สึก
เคยชินในการใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.64 3.55  3.51 
และ 3.45 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยง 
 
ตาราง 14 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

การรับรู๎ความเสี่ยง รวมทั้ง 2 ด๎าน โดยรวมทุกด๎าน  
 

การรับรู้ความเสี่ยง  ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด๎านรักษาความปลอดภัย 3.43 0.795 มาก 
2. ด๎านข๎อมูลสํวนตัว 3.11 0.768 ปานกลาง 
การรับรู้ความเสี่ยงโดยรวม 3.27 0.781 ปานกลาง 
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จากตาราง 14 พบวํา ผลการวิเคราะห์การรับรู๎ความเสี่ยงโดยรวม อยูํในระดับปานกลาง 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ด๎านรักษาความปลอดภัย อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.43 และให๎ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ด๎านข๎อมูลสํวนตัว อยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.11 ตามลําดับ 

 
ตาราง 15 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านรักษาความปลอดภัย มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True 
money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรู้ความเสี่ยง ด้านรักษาความปลอดภัย  ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทํานรู๎สึกกังวลใจในการใช๎บริการการชําระเงินผําน True 
money wallet เนื่องจากผู๎อ่ืนอาจเข๎าถึงบัญชีของทํานได๎ 

3.45 0.891 มาก 

2. ข๎อมูลสํวนบุคคลเพื่อเข๎าใช๎บริการผําน True money wallet 3.41 0.893 มาก 
3.ทํานรู๎สึกเป็นอันตรายเป็นอยํางมากหากต๎องสํงข๎อมูลที่
อํอนไหวผํานระบบ True money wallet เชํน หมายเลขบัญชี 
รหัสผําน และข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน ๆ ระหวํางการใช๎งานผําน
ระบบแอพพลิเคชั่นนี้ 

3.43 0.907 มาก 

การรับรู้ความเสี่ยงโดยรวม 3.43 0.795 มาก 

 
จากตาราง 15 พบวํา ผลการวิเคราะห์การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านรักษาความปลอดภัย 

โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา  ทํานรู๎สึกกังวล
ใจในการใช๎บริการการชําระเงินผําน True money wallet เนื่องจากผู๎อ่ืนอาจเข๎าถึงบัญชีของทําน
ได๎ ทํานรู๎สึกเป็นอันตรายเป็นอยํางมากหากต๎องสํงข๎อมูลที่อํอนไหวผํานระบบ True money wallet 
เชํน หมายเลขบัญชี รหัสผําน  และข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน ๆ ระหวํางการใช๎งานผํานระบบ
แอพพลิเคชั่นนี้ และ ข๎อมูลสํวนบุคคลเพื่อเข๎าใช๎บริการผําน True money wallet อยูํระดับมาก 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.45 3.43 และ 3.41 ตามลําดับ 
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ตาราง 16 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านข๎อมูลสํวนตัว มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัว  ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทํานไมํมั่นใจในการรักษามาตรการรักษาข๎อมูลสํวนตัวจาก
การใช๎บริการ True money wallet  

3.15 0.924 ปานกลาง 

2. ทํานรู๎สึกวําการใช๎บริการ True money wallet อาจจะละเมิด
สิทธิความเป็นสํวนตัวของทําน 

3.14 0.927 ปานกลาง 

3.ทํานกังวลวําผู๎ให๎บริการ True money wallet จะนําข๎อมูล
สํวนตัวไปใช๎ในทางอ่ืนที่ไมํได๎รับการยินยอมจากทํานกํอน 

3.07 0.953 ปานกลาง 

ด้านข้อมูลส่วนตัวโดยรวม 3.11 0.768 ปานกลาง 

 
จากตาราง 16 พบวํา ผลการวิเคราะห์การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านข๎อมูลสํวนตัว โดยรวมอยูํ

ในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทํานไมํมั่นใจในการ
รักษามาตรการรักษาข๎อมูลสํวนตัวจากการใช๎บริการ True money wallet ทํานรู๎สึกวําการใช๎
บริการ True money wallet อาจจะละเมิดสิทธิความเป็นสํวนตัวของทําน และทํานกังวลวําผู๎
ให๎บริการ True money wallet จะนําข๎อมูลสํวนตัวไปใช๎ในทางอ่ืนที่ไมํได๎รับการยินยอมจากทําน
กํอน อยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.15 3.14 และ 3.07 ตามลําดับ 
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ตาราง 17 แสดงคําเฉลี่ยและคําเบ่ียงเบนแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
ต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทํานไมํลังเลที่จะดาวน์โหลดและใช๎งานแอพพลิเคชั่นนี้ทันที 3.37 0.938 ปานกลาง 

2. ทํานต้ังใจจะใช๎การทําธุรกรรมทางการเงินผําน True money 
wallet แทนการใช๎งานของธนาคารตําง ๆ 

3.32 0.809 ปานกลาง 

3.ทํานต้ังใจที่จะใช๎จํายผําน True money wallet แทนการใช๎เงิน
สดและบัตรตําง ๆ 

3.28 0.768 ปานกลาง 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครโดยรวม 3.32 0.554 ปานกลาง 

 
จากตาราง 17 พบวํา ผลการวิเคราะห์ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.32 เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวําทํานไมํลังเลที่จะดาวน์โหลดและใช๎งานแอพพลิเคชั่นนี้ทันที  ทํานต้ังใจ
จะใช๎การทําธุรกรรมทางการเงินผําน True money wallet แทนการใช๎งานของธนาคารตําง ๆ และ 
ทํานต้ังใจที่จะใช๎จํายผําน True money wallet แทนการใช๎เงินสดและบัตรตําง ๆ อยูํในระดับปาน
กลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.37 3.32 และ 3.28 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข๎อที่ 1 ผู๎บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย เพศ อายุ 

รายได๎และอาชีพแตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน  
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True 

money wallet แตกตํางกัน 
H0: ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

ไมํแตกตํางกัน 
H1: ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

แตกตํางกัน 
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สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์คําที (Independent sample t-test) โดย ใช๎กลุํมตัวอยําง 2 
กลุํมที่เป็นอิสระจากกนัที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05  

การทดสอบคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมโดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐาน 
ได๎ดังนี้ 

H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน 
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน 

 
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนความความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

ของแตํละกลุํมเพศ โดยใช๎ Levene’s test 
 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 
(จ าแนกตามเพศ)  

Levene’s test for Equality of Variance 

F Sig 
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet  8.299* 0.004 

   *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบคําความแปรปรวนความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของ แตํละกลุํมเพศ โดยใช๎ Levene’s test มีคํา Sig. เทํากับ 0.004 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่น 
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน จึงใช๎การทดสอบคํา t กรณีคําความแปรปรวนแตกตํางกัน (Equal not 
variances assumed) ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 19 
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ตาราง 19  แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet  
จําแนกตามเพศ โดยใช๎สถิติ Independent Sample T-Test 

 

ความตั้งใจใช้บริการ 
True money wallet 
(จ าแนกตามเพศ)  

เพศ 
  Levene’s test for Equality of Variance 

 ̅ S.D. t df Sig 

ความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet  

ชาย 3.2961 0.61085 -.763 279 0.446 

หญิง 3.3414 0.51686       

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money 

wallet โดยจําแนกตามเพศ มีคํา Sig. เทํากับ 0.446  ซึ่งมากกวํา 0.05 นั่นคือปฎิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) และ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  หมายความวําผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ไมํแตกตํางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยเพศหญิงและเพศชายมีการต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ไมํแตกตํางกัน  

สมมติฐานที่ 1.2 ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet แตกตํางกัน 

H0: ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ไมํ
แตกตํางกัน 

H1: ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์จะใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance: one way- ANOVA) โดยใช๎กลุํมตัวอยําง มากกวํา 2กลุํม ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05 ทั้งนี้จะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตํละกลุํมกํอน 
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมเทํากันให๎ทดสอบ 
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมไมํเทํากันให๎ทดสอบสมมติฐาน 
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตํอเมื่อ Sig. มีคําน๎อยกวํา 
0.05 ถ๎าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคําเฉลี่ย 
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แตกตํางอยํางน๎อยหนึ่งคํูจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple comparison) โดยใช๎วิธี ทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวํา คําเฉลี่ยคํู
ใดบ๎างแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 

การทดสอบคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมโดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐาน 
ได๎ดังนี้ 

H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน  
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน 

 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 

ของแตํละกลุํมอายุโดยใช๎ Levene’s test 
 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 
(จ าแนกตามอายุ) 

Levene 
Statisitc 

df1 df2 Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 5.879* 2 397 0.003 

     
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 20 ผลการทดสอบคําความแปรปรวนความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของแตํละกลุํมอายุ โดยใช๎ Levene’s test มีคํา Sig. เทํากับ 0.005 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่น 
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน ดังนั้นจึงใช๎การทดสอบ Brown-Forsytheในการทดสอบสมมติฐาน  
ดังตาราง 21   
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
จําแนกตามกลุํมอายุ โดยใช๎สถิติ  Brown-Forsythe พบวํา 

 

ความตั้งใจใช้บริการ  
True money wallet 
(จ าแนกตามอายุ)    

Statistic df1 df2 Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ  
True money wallet 

Brown-
Forsythe  5.930* 2 131.299 0.003 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกตํางของความตั้งใจใช๎บริการ True money 

wallet จําแนกตามอายุมีคํา Sig. เทํากับ .003 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําคําความแปรปรวน
ความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True 
money wallet แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ๎

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎นําผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ๎อน(Multiple comparison) 
โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวําคําเฉลี่ยวําคํูใด ที่แตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่0.05 ดังตารางที่ 22 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
จําแนกตามกลุํมอายุ โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา 

 

อายุ  ̅ 
25-31 ป ี 32 - 38 ปี 39-45 ปี 

3.3992 3.2537 3.1224 
25-31 ปี 3.3992 - .14547* .27671* 

 
  

(.030) (.023) 
32 - 38 ปี 3.2537  - - .13124 

 
   

(.501) 
39-45 ปี 3.1224 - - - 
    

 
    

     *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตําง ระหวํางการต้ังใจใช๎บริการ  True 
money wallet จําแนกตามอายุเป็นรายคํูด๎วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวําผู๎บริโภคที่มีอายุ 
25-31 ปี และ 32-38 ปี  มีคํา Sig.เทํากับ 0.030 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 
25-31 ปี มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกับ ผู๎บริโภคที่มีอายุ  
32-38 ปี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลําวคือ ผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี มีการต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet มากกวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 32-38 ปี โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ย เทํากับ 
.14547 

ผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี และ 39-45 ปี  มีคํา Sig.เทํากับ 0.023 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.05 
หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี มีต้ังใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกับ 
ผู๎บริโภคที่มีอายุ 39-45 ปี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลําวคือ ผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี มี
การต้ังใจใช๎บริการ True money wallet มากกวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 39-45 ปี โดยมีผลตํางของ
คําเฉลี่ย เทํากับ .27671 

สําหรับรายคํูอ่ืนไมํพบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet บนสมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 
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H0: ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet บนสมาร์ทโฟน ไมํแตกตํางกัน 

H1: ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet บนสมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์จะใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
analysis of variance: one way- ANOVA) โดยใช๎กลุํมตัวอยําง มากกวํา 2 กลุํม ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05 ทั้งนี้จะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตํละกลุํมกํอน 
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมเทํากันให๎ทดสอบ 
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมไมํเทํากันให๎ทดสอบสมมติฐาน 
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตํอเมื่อ Sig. มีคําน๎อยกวํา 
0.05 ถ๎าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคําเฉลี่ย 
แตกตํางอยํางน๎อยหนึ่งคํูจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple comparison) โดยใช๎วิธี ทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวํา คําเฉลี่ยคํู
ใดบ๎างแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 

การทดสอบคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมโดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐาน ได๎
ดังนี้ 

H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน  
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 
ของแตํละกลุํมรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโดยใช๎ Levene’s test 

 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 
(จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)  

Levene 
Statistic  

df1 df2 Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 4.105 3 396 0.051 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 23 ผลการทดสอบคําความแปรปรวนความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของแตํละกลุํมรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎ Levene’s test มีคํา Sig. เทํากับ 0.051 ซึ่ง
มากกวํา 0.05 นั่น คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา 
มีคําความแปรปรวนไมํแตกตํางกัน ดังนั้นจึงใช๎การทดสอบ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 24   

 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

จําแนกตามกลุํมรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
 

ความตั้งใจใช้บริการ  
True money wallet 

(จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน)  

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet  

Between 
Groups 

2.005 3 .668 2.196 .088 

Within 
Groups 

120.517 396 .304   

Total 
122.522 399    
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จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกตํางของความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet จําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมีคํา Sig. เทํากับ .088  ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05 แสดงวําคํา
ความแปรปรวนความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวํา ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มี
ความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีความความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet บนสมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 

H0: ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet บน
สมาร์ทโฟน ไมํแตกตํางกัน 

H1: ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet บน
สมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์จะใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
analysis of variance: one way- ANOVA) โดยใช๎กลุํมตัวอยําง มากกวํา 2กลุํม ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคําระดับ 
นัยสําคัญทางสถิติมีคําน๎อยกวํา 0.05 ทั้งนี้จะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตํละกลุํมกํอน 
โดยดูจากตาราง Homogeneity of Variances ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมเทํากันให๎ทดสอบ 
สมมติฐานจากตาราง F-test และ ถ๎าความแปรปรวนแตํละกลุํมไมํเทํากันให๎ทดสอบสมมติฐาน 
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตํอเมื่อ Sig. มีคําน๎อยกวํา 
0.05 ถ๎าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคําเฉลี่ย 
แตกตํางอยํางน๎อยหนึ่งคํูจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple comparison) โดยใช๎วิธี ทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวํา คําเฉลี่ยคํู
ใดบ๎างแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

การทดสอบคําความแปรปรวนของแตํละกลุํมโดยใช๎ Levene’s test ซึ่งต้ังสมมติฐาน ได๎
ดังนี้ 

H0: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมไมํแตกตํางกัน  
H1: คําความแปรปรวนของแตํละกลุํมแตกตํางกัน 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบคําความแปรปรวนของความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 
ของแตํละอาชีพโดยใช๎ Levene’s test 

 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 
(จ าแนกตามอาชีพ)  

Levene 
Statisitc  

df1 df2 Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 2.989* 4 395 0.019 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบคําความแปรปรวนความต้ังใจใช๎บริการ True money 

wallet ของแตํละกลุํมอาชีพ โดยใช๎ Levene’s test มีคํา Sig. เทํากับ 0.019 ซึ่งน๎อยกวํา 0.05 นั่น 
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวํา มีคําความ
แปรปรวนแตกตํางกัน ดังนั้นจึงใช๎การทดสอบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 26   

 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

จําแนกตามกลุํมอาชีพ โดยใช๎สถิติ  Brown-Forsythe พบวํา 
 

ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 
(จ าแนกตามอาชีพ)    

Statistic df1 df2 Sig. 

ความต้ังใจใช๎บริการ  
True money wallet 

Brown-
Forsythe  

4.330* 4 272.942 .002 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตาราง 26  ผลการทดสอบความแตกตํางของความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 

จําแนกตามอาชีพ มีคํา Sig. เทํากับ .002 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 0.05 แสดงวําคําความแปรปรวนความ
ตั้งใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) แสดงวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎นําผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ๎อน(Multiple comparison) 
โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s C เพื่อหาวําคําเฉลี่ยวําคํูใด ที่แตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที ่0.05 ดังตารางที่ 27 
 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกตํางของความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

จําแนกตามกลุํมอาชีพ โดยใช๎วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวํา 
 

อาชีพ 
  

งานออกแบบ 
ศิลปะ 

กราฟฟิก
ดีไซน์/งาน

คอมพวิเตอร์/
ไอท ี

งานด้าน
ส านักงาน
ได้แก่ งาน

ธุรการ/จัดซื้อ 
/ งานบัญชี/
การเงิน /งาน
ทรัพยากร
บุคคล/

เลขานุการ 

งานขาย / งาน
การตลาด / 
งานบริการ
ลูกค้า 

งานผลิต/
ควบคุม

คุณภาพ/งาน
วิศวกรรม/

งานโลจิสตกิส์ 
และซัพพลาย
เชน /งาน

วิทยาศาสตร์/
วิจัยพัฒนา 

พนกังาน
รักษาความ
ปลอดภัย/
พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

 ̅ 3.490 3.377 3.307 3.214 3.026 

งานออกแบบ 
ศิลปะ กราฟฟิก
ดีไซน์/งาน
คอมพิวเตอร์/ไอท ี

3.490 - 
0.113 

(0.929) 
0.183 

(0.084) 
0.276 

(0.107) 
0.464* 
(0.000) 

 
  

   
 

งานดา๎นสํานักงาน
ได๎แกํ งานธุรการ/
จัดซื้อ / งานบัญชี/
การเงิน /งาน
ทรัพยากรบุคคล/
เลขานุการ 

3.377 - - 
0.070 

(0.981) 
0.163 

(0.634) 
0.350* 
(0.005) 
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ตาราง 27 (ตํอ) 
 

อาชีพ 
  

งานออกแบบ 
ศิลปะ 

กราฟฟิก
ดีไซน์/งาน

คอมพวิเตอร์/
ไอท ี

งานด้าน
ส านักงาน
ได้แก่ งาน

ธุรการ/จัดซื้อ 
/ งานบัญชี/
การเงิน /งาน
ทรัพยากร
บุคคล/

เลขานุการ 

งานขาย / งาน
การตลาด / 
งานบริการ
ลูกค้า 

งานผลิต/
ควบคุม

คุณภาพ/งาน
วิศวกรรม/

งานโลจิสตกิส์ 
และซัพพลาย
เชน /งาน

วิทยาศาสตร์/
วิจัยพัฒนา 

พนกังาน
รักษาความ
ปลอดภัย/
พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

 ̅ 3.490 3.377 3.307 3.214 3.026 

งานขาย / งาน
การตลาด / งาน
บริการลูกคา๎ 

3.307       - - - 
0.093 

(0.960) 
0.280* 
(0.018) 

 
     

 
งานผลิต/ควบคุม
คุณภาพ/งาน
วิศวกรรม/งานโลจิ
สติกส์ และซัพ
พลายเชน /งาน
วิทยาศาสตร์/วจิัย
พัฒนา 

3.214   -   - - - 
0.187 

(0.569) 

       พนักงานรักษา
ความปลอดภัย/
พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 

3.026 - - - - - 

              

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตําง ระหวํางการต้ังใจใช๎บริการ  True 

money wallet จําแนกตามอายุเป็นรายคํูด๎วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวําผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน และ งานออกแบบ ศิลปะ 
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กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที มีคํา Sig.เทํากับ 0.000 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎บริการ 
True money wallet  แตกตํางกับ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิก
ดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลําวคือ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 
น๎อยกวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ที่งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/
ไอที โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ย เทํากับ .46390 

ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน และ งาน
ด๎านสํานักงานได๎แกํ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน  /งานทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ มีคํา 
Sig.เทํากับ 0.005 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet  แตกตํางกับ 
ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน  /งานทรัพยากรบุคคล/
เลขานุการ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลําวคือ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการตั้งใจใช๎บริการ True money wallet น๎อยกวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /งานทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ 
โดยมีผลตํางของคําเฉลี่ย เทํากับ .35053 

ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน งานขาย / 
งานการตลาด / งานบริการลูกค๎า มีคํา Sig.เทํากับ 0.018 ซึ่ง น๎อยกวํา 0.05 หมายความวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet  แตกตํางกับ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ งานขาย / งานการตลาด 
/ งานบริการลูกค๎า อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลําวคือ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการตั้งใจใช๎บริการ True money wallet น๎อย
กวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ งานขาย / งานการตลาด / งานบริการลูกค๎า โดยมีผลตํางของ
คําเฉลี่ย เทํากับ .28056 

สําหรับรายคํูอ่ืนไมํพบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มี
อิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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H0: ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล ไมํมี
อิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มีอิทธิพล
ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สําหรับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข๎าสมการถดถอยด๎วยเทคนิค Enter ใช๎ ระดับความ
เชื่อมั่น95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ตํอเมื่อคําSig. มี
คําน๎อยกวํา 0.05  

โดยกําหนดตัวแปรดังนี้ 
X1 = ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
X2 = ความคาดหวังในความสะดวก 
X3 = ด๎านอิทธิพลทางสังคม 
X4 = สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน 
X5= แรงจูงใจด๎านความบันเทิง 
X6 = มูลคําตามราคา 
X7 = อุปนิสัยสํวนบุคคล 
Y1 = ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 28  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลย ีโดยวิเคราะห์จาก Tolerance และ Variance Inflation (VIF) 

 

  

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
คําคงที่ (Constant) 

  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ( X1) 0.980 1.020 
ความคาดหวังในความสะดวก  (X2) 0.457 2.187 
ด๎านอิทธิพลทางสังคม  (X3) 0.891 1.122 
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน (X4) 0.884 1.131 
แรงจูงใจด๎านความบันเทิง (X5)               0.979 1.021 
มูลคําตามราคา( X6 ) 0.986 1.014 
อุปนิสัยสํวนบุคคล (X7 ) 0.457 2.190 

 
จากตาราง 28 พบวํา คํา Tolerance ชองตัวแปรทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎

เทคโนโลยี มีคําต้ังแตํ 0.457 ถึง 0.986 และคํา VIF ชองตัวแปรทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับ
การใช๎เทคโนโลยี มีคําต้ังแตํ 1.014 ถึง 2.190 แสดงวําตัวแปรทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการ
ใช๎เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสม และไมํเกิดปัญหาความเป็นสหสัมพันธ์รํวม 
  



  93 

ตาราง 29  วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเพื่อพิจารณานําเข๎าสมการพยากรณ์เมื่อใช๎ 
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นตัว
แปรตาม 

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 24.460 7 3.494 13.968* .000 
Residual 98.062 392 .250     

Total 126.657 399       

      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวํา ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับ
การใช๎ เทคโนโลยี  ทุกด๎าน ได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์ ความต้ังใจใช๎บริการ  
True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (Y1 ) เนื่องจากคํา Sig. มีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่กําหนดไว๎คือ 0.05 จึงสใรถคํานวณหาคคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คําน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคะแนนดิบ รวมทั้งสร๎างสมการถดถอย ดัง
แสดงในตาราง 30 
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ตาราง 30  แสดงผลการวิเคราะห์ ความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช๎การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใช๎วิธี Enter 

 

ตัวแปร B SE t Sig. 

คําคงที่ (Constraint) 1.304 .233 5.601* .000 
ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ(X1) 

.103 .035 2.952* .003 

ความคาดหวังใน
ความสะดวก (X2) 

.159 .051 3.121* .002 

อิทธิพลของสังคม 
(X3) 

.150 .033 4.566* .000 

สภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการ
ใช๎งาน (X4) 

.116 .034 3.408* .001 

แรงจูงใจด๎านความ
บันเทิง (X5) 

.058 .028 2.092* .037 

มูลคําตามราคา (X6) .013 .023 .550 .583 
อุปนิสัยสํวนบุคคล 
(X7) -.006 .048       -.131     .896  
r = 0.447 Adjusted R2 = 0.185 

    R2 = 0.200 SE = 0.50016       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



  95 

จากตาราง 30 พบวํา ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี 5 ด๎าน มีอิทธิพล
ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผู๎วิจัยจึงนําคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถรํวมทํานายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 
    Y1 = 1.304 + 0.159(X2) + 0.150(X3) + 0.116(X4) + 0.103(X1) + 0.058(X5)  
 
ผลการศึกษา สรุปได๎ดังนี้ 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได๎แกํ ทฤษฎีสํวนขยายรวม
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (X1) ความคาดหวังในความ
สะดวก (X2) อิทธิพลของสังคม (X3)  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน (X4) และ ด๎าน
แรงจูงใจด๎านความบันเทิง (X5)    

ถ๎าทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีทุกด๎านมีคําคงที่ ประชาชน
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet มีคําอยูํที่ระดับ 1.304 หนํวย 

คํา Adjusted R Square (R2) มีคําเทํากับ 18.5% หมายความวํา ตัวแปรอิสระใน
สมการน้ีสามารถอธิบายความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
(Y1) ได๎ร๎อยละ 18.5 

ตัวแปรทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี มูลคําตามราคา (X6)และ
อุปนิสัยสํวนบุคคล (X7) ไมํมีอิทธิพล ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร( Y1) 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูล
สํวนตัว มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H0: การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูลสํวนตัว ไมํ
มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูลสํวนตัว มี
อิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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สําหรับสถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข๎าสมการถดถอยด๎วยเทคนิค Enter ใช๎ 
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ 
ตํอเมื่อคําSig. มีคําน๎อยกวํา 0.05  

โดยกําหนดตัวแปรดังนี้ 
X8 = ด๎านความปลอดภัย 
X9 = ด๎านข๎อมูลสํวนตัว 

Y1 = ความตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
 

ตาราง 31  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลย ีโดยวิเคราะห์จาก Tolerance และ Variance Inflation (VIF) 

 

  
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
คําคงที่ (Constant) 

  ด๎านความปลอดภัย 0.963 1.039 
ด๎านข๎อมูลสํวนตัว 0.864 1.022 

      

 
จากตาราง 31 พบวํา คํา Tolerance ของตัวแปรการรับรู๎ความเสี่ยง มีคําต้ังแตํ 0.864 ถึง 

0.963 และคํา VIF ชองตัวแปรทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี มีคําต้ังแตํ 1.022 
ถึง 1.039 แสดงวําตัวแปรการรับรู๎ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสม และไมํเกิดปัญหา
ความเป็นสหสัมพันธ์รํวม 
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ตาราง 32  วิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเพื่อพิจารณนําเข๎าสมการพยากรณ์เมื่อใช๎ 
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นตัว
แปรตาม 

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 4.724 2 2.362 7.960* .000 
Residual 117.798 397 .297     
Total 126.657 399       

      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวํา การรับรู๎ความเสี่ยงทุกด๎าน ได๎รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ( Y1 ) เนื่องจากคํา Sig มีคําน๎อยกวําระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว๎คือ 0.05 จึง
สามารถคํานวณหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คําน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐานคะแนนดิบ รวมทั้งสร๎างสมการถดถอย ดังแสดงในตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู ความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช๎การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใช๎วิธี Enter 

 

การรับรู้ความ
เสี่ยง  

B SE t Sig. 

คําคงที่ 
(Constraint) 

2.760 .150 18.350* .000 

ด๎านความ
ปลอดภัย(X8) 

.119 .035 3.401* .001 

ด๎านข๎อมูลสํวนตัว
(X9) 

.050 .036 1.391 .165 

r = 0.196 Adjusted R2 = 0.034 
    R2 = 0.039 SE = 0.54472       

      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 33 การรับรู๎ความเสี่ยง 1 ด๎าน มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู๎วิจัยจึงนําคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถรํวมทํานายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 
Y1 = 2.760 + 0.119(X8) 
 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได๎แกํ ทฤษฎีสํวนขยายรวม
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ด๎านความปลอดภัย(X8) 
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ถ๎าการรับรู๎ความเสี่ยงทุกด๎านมีคําคงที่ ประชาชนความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet มีคําอยูํที่ระดับ 2.760 หนํวย  

คํา Adjusted R Square (R2) มีคําเทํากับ 3.4% หมายความวํา ตัวแปรอิสระใน
สมการนี้สามารถอธิบายความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร (Y1) ได๎ร๎อยละ 34.0 

ตัวแปรการรับรู ๎ความเสี ่ยง ด๎านข๎อมูลสํวนตัว(X9)ไมํมีอิทธิพล ตํอความต้ังใจใช๎
บริการ True money walletของประชาชนในกรุงเทพมหานคร( Y1) 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 34  แสดงการสรุปผลสมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ เพศ 
อายุ ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet แตกตํางกัน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.1 ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มี
ความต้ังใจใช๎บริการ True money 
wallet บนสมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 

Independent Sample T-Test 
ไมํสอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.2 ผู๎บริโภคที่มีอายุแตกตํางกัน มี
ความความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet บนสมาร์ทโฟน 
แตกตํางกัน 

Brown-Forsythe test 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.3 ผู๎บริโภคที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
แตกตํางกัน มีความความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet บน 
สมาร์ทโฟน แตกตํางกัน 

F-Test  
ไมํสอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 
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ตาราง 34  (ตํอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ เพศ 
อายุ ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet แตกตํางกัน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.4 ผู๎บริโภคที่มีอาชีพแตกตํางกัน มี
ความความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet บนสมาร์ทโฟน 
แตกตํางกัน 

Brown-Forsythe test 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้

เทคโนโลยี 
สถิติที่ใช้ 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.1 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในความสะดวก 
มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.3 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านอิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลตํอ
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 
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ตาราง 34  (ตํอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้

เทคโนโลยี 
สถิติที่ใช้ 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.4 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใช๎งาน มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.5 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.6 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านมูลคําตามราคา มีอิทธิพลตํอ
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

Multiple Regression 
ไมํสอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

1.7 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านอุปนิสัยสํวนบุคคล มีอิทธิพล
ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

Multiple Regression 
ไมํสอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 
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ตาราง 34  (ตํอ) 
 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย และด้านข้อมูล
ส่วนตัว มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ความเสี่ยง สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

3.1 การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านความปลอดภัย มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet 

Multiple Regression 
สอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 

3.2 การรับรู๎ความเสี่ยง ด๎านความปลอดภัย มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money 
wallet 

Multiple Regression 
ไมํสอดคล๎องกับ

สมมติฐาน 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาการวิจัย“อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี  และการรับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร”โดยผลของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผน
การตลาดในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานเพื่อสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค 
รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางตํอผู๎ที่สนใจศึกษาค๎นคว๎าในการทําวิจัยตํอไป 

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ต้ังความมุํงหมายไว๎ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน และอาชีพ กับความต้ังใจใช๎บริการTrue money wallet ของผู๎ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี 
ได๎แกํ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก และ ด๎านอิทธิพลทางสังคม 
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และ
อุปนิสัยสํวนบุคคล ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการรับรู๎ความเสี่ยง ได๎แกํ การรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย 
และการรับรู๎ความเสี่ยงด๎านความเป็นสํวนตัว ตํอความต้ังใจใช๎บริการTrue money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานทางการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ได๎แกํ เพศ อายุ 

ระดับรายได๎ และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน 
2. ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวนบุคคล มีอิทธิพลตํอ
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎านข๎อมูลสํวนตัว มี
อิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะทําการศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎

เทคโนโลยี และการรับรู๎ความเสี่ยง มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามและกําหนดคําความ
เชื่อมั่นที่ ยอมรับได๎ต๎องไมํตํ่ากวํา 0.70 โดยใช๎สูตรครอนบัคแอลฟ่า (Conbrach’s alpha) เมื่อ
คํานวณคําครอนบัคแอลฟ่าที่ได๎จากแบบสอบถาม จํานวน 40 ชุด พบวํา ด๎านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ เทํากับ 0.924 ด๎านความคาดหวังในความสะดวก เทํากับ 0.891 ด๎านอิทธิพลทาง
สังคม เทํากับ 0.938 ด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก เทํากับ 0.939 ด๎านแรงจูงใจด๎านความ
บันเทิง เทํากับ 0.862 ด๎านมูลคําตามราคา เทํากับ 0.953 ด๎านอุปนิสัยสํวนบุคคล เทํากับ 0.856 
ด๎านรักษาความปลอดภัย เทํากับ 0.962 ด๎านข๎อมูลสํวนตัว เทํากับ 1.000 และความต้ังใจใช๎
บริการ เทํากับ 0.968 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ได๎แกํ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การ
วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามในสํวนที่ 1 นํามาหาความถี่และคํา
ร๎อยละ การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีในสํวนที่ 2 การ
วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยงในสํวนที่ 3 และความต้ังใจใช๎บริการTrue money 
wallet ในสํวนที่ 4 นํามาหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) 

การวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)การทดสอบความ
แตกตํางของคําเฉลี่ยของตัวอยําง 2 กลุํม ที่เป็นอิสระตํอกัน โดยใช๎ Independent Sample t-test 
เพื่อใช๎ทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 ด๎านเพศ การทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของกลุํม
ตัวอยํางที่มีมากกวํา 2 กลุํม โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพื่อใช๎ทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 1 ด๎านอายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ  การวิเคราะห์สมการ
ของตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกัน สําหรับกลุํมตัวอยําง 2 กลุํม หรือมากกวําโดยใช๎สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานข๎อที่ 2 และ สมมติฐานข๎อ
ท่ี 3 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมลูจากการวิจัย เรื่องอิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการ
ใช๎เทคโนโลยี  และการรับรู๎ความเสี่ยงตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด๎วยความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และ 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบํงผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ โดยแจกแจง ความถี่และคําร๎อยละ 
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอยําง พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.0 มีอายุ 25-31 ปี จํานวน 238 คน คิด
เป็นร๎อยละ 59.5 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 25,000-34,999 บาท คิดเป็นร๎อยละ 50.0 และมีอาชีพ
งานขาย/งานการตลาด/งานบริการลูกค๎า จํานวน 166 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.5 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี ได๎แกํ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก และ ด๎านอิทธิพล
ทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา 
และอุปนิสัยสํวนบุคคล โดยการนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบของคําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี้ จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยีโดยรวมพบวาความคิดเห็นอยูํในระดับดี พิจารณาเป็นรายด๎าน สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการ
ใช๎เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพอยูํในระดับดีทุกข๎อได๎แกํ การใช๎งานTrue money 
wallet เพื่อชําระเงิน ทําให๎คุณจัดการเรื่องตําง ๆในชีวิตได๎ดียิ่งขึ้น ทํานคิดวํา True money wallet 
ชํวยให๎ประหยัดเวลาลดขั้นตอนที่ซับซ๎อนและยุํงยาก และการใช๎งาน True money wallet เพื่อ
ชําระเงินมีประโยชน์ในกิจกรรมตําง ๆของชีวิตประจําวันของคุณ ตามลําดับ 

ด้านความคาดหวังในความสะดวก โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการ
ใช๎เทคโนโลยี ด๎านความคาดหวังในความสะดวก อยูํในระดับดีทุกข๎อได๎แกํ คุณสามารถจดจํา
ขั้นตอนการใช๎งาน True money walletเพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินตําง ๆได๎ รูปแบบของ
แอพพลิเคชั่น และข๎อความที่นําเสนอ เข๎าใจงํายทําให๎สามารถเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วยตนเอง การ
ใช๎งาน True money wallet เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงิน เชํนการจําย โอน หรือเติมเงิน เป็นเรื่อง
ที่งําย และขั้นตอนการการใช๎งาน True money wallet เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินมีความ
ชัดเจนและเข๎าใจได๎งําย ตามลําดับ 
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ด้านอิทธิพลทางสังคม โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านอิทธิพลทางสังคม อยูํในระดับปานกลางทุกข๎อได๎แกํ กลุํมเพื่อนและคนรู๎จักทําน ใช๎
บริการ True money wallet อยูํ ดาราที่ทํานชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ ของTrue money wallet และ 
ครอบครัวของทํานใช๎บริการ True money wallet ตามลําดับ 

ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยาย
รวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี ด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน อยูํในระดับ
ดีได๎แกํ สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่มี่ความงํายตํอการใช๎งาน True money wallet  และให๎ความ
คิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ จุดชําระเงินมีการให๎บริการอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง และพนักงาน
ให๎คําแนะนําการใช๎งานและแก๎ปัญหาได๎ทุกคําถาม ตามลําดับ 

ด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิง โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับ
และการใช๎เทคโนโลยี ด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง อยูํในระดับดีได๎แกํ ทํานรู๎สึกท๎าทายเมื่อทําน
ใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น True money wallet  ทํานรู๎สึกสนุกเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น 
True money wallet  และให๎ความคิดเห็นอยํูในระดับปานกลาง ได๎แกํ ทํานรู๎สึกมีความสุขเมื่อทําน
ใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่นTrue money wallet ตามลําดับ 

ด้านมูลค่าตามราคา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านมูลคําตามราคา อยูํในระดับปานกลางทุกข๎อได๎แกํ คําธรรมเนียมในการเติมเงินที่ 
ต๎ูตําง ๆ ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคําในการใช๎จํายผําน True money wallet  การใช๎ True money wallet 
ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคํากับการที่ต๎องจํายแพ็คเกจเน็ตรายเดือน และคําใช๎จํายจากการถอนเงินออก
จากแอพพลิเคชั่นและโอนไปยังธนาคารอ่ืน เชํน  คําธรรมเนียม เพื่อใช๎ในการใช๎บริการ True 
money wallet นั้นสมเหตุสมผล ตามลําดับ 

ด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี 
ด๎านอุปนิสัยสํวนบุคคล อยูํในระดับดีทุกข๎อได๎แกํ การทําธุรกรรมตําง ๆแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องปกติ
สําหรับทําน  ทํานมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น ทํานใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่นเป็น
ประจํา และทํานรู๎สึกเคยชินในการใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยง ได๎แกํ ด๎านรักษาความ
ปลอดภัย และ ด๎านข๎อมูลสํวนตัว โดยการนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบของคําเฉลี่ยและคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎ความเสี่ยง โดยรวมพบวําความคิดเห็น
อยูํในระดับดี พิจารณาเป็นรายด๎าน สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 

ด้านรักษาความปลอดภัย โดยรวมอยูํในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี 
ด๎านรักษาความปลอดภัย อยูํในระดับดีทุกข๎อ ได๎แกํ ทํานรู๎สึกกังวลใจในการใช๎บริการการชําระเงิน
ผําน True money wallet เนื่องจากผู๎อ่ืนอาจเข๎าถึงบัญชีของทํานได๎ ทํานรู๎สึกเป็นอันตรายเป็น
อยํางมากหากต๎องสํงข๎อมูลที่อํอนไหวผํานระบบ True money wallet เชํน หมายเลขบัญชี 
รหัสผําน และข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน ๆ ระหวํางการใช๎งานผํานระบบแอพพลิเคชั่นนี้  และ ข๎อมูลสํวน
บุคคลเพื่อเข๎าใช๎บริการผําน True money wallet ตามลําดับ 

ด้านข้อมูลส่วนตัว โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎
เทคโนโลยี ด๎านข๎อมูลสํวนตัว อยูํในระดับปานกลางทุกข๎อ ได๎แกํ ทํานไมํมั่นใจในการรักษา
มาตรการรักษาข๎อมูลสํวนตัวจากการใช๎บริการ True money wallet ทํานรู๎สึกวําการใช๎บริการ True 
money wallet อาจจะละเมิดสิทธิความเป็นสํวนตัวของทําน และ ทํานกังวลวําผู๎ให๎บริการ True 
money wallet จะนําข๎อมูลสํวนตัวไปใช๎ในทางอื่นที่ไมํได๎รับการยินยอมจากทํานกํอน ตามลําดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 

ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูํในระดับปานกลาง
ทุกข๎อ ได๎แกํ ทํานไมํลังเลที่จะดาวน์โหลดและใช๎งานแอพพลิเคชั่นนี้ทันที ทํานต้ังใจจะใช๎การทํา
ธุรกรรมทางการเงินผําน True money wallet แทนการใช๎งานของธนาคารตําง ๆ และทํานต้ังใจที่
จะใช๎จํายผําน True money wallet แทนการใช๎เงินสดและบัตรตําง ๆ ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จํานวน 3 ข๎อ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet แตกตํางกันผลการวิจัยพบวํา 

สมมติฐาน 1.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตํางกัน มีความต้ังใจ
ใช๎บริการ True money wallet ไมํแตกตํางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยเพศหญิงและเพศชายมีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ไมํแตกตําง
กัน 

สมมติฐาน 1.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกตํางกัน มีความตั้งใจ
ใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี มีการตั้งใจใช๎บริการ True money wallet 
มากกวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 32-38 ปี และผู๎บริโภคที่มีอายุ 25-31 ปี มีการตั้งใจใช๎บริการ True 
money wallet มากกวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ 39-45 ปี 

สมมติฐาน 1.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตําง
กัน มีความต้ังใจใช๎บริการ True Money ไมํแตกตํางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ โดยผู๎ที่มีรายได๎เฉลี่ย 15,000 - 24,999 บาท  25,000 –34,9999 บาท 
35,000 - 49,999 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ไมํ
แตกตํางกัน 

สมมติฐาน 1.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกตํางกัน มีความต้ังใจ
ใช๎บริการ True money wallet แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/
แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet น๎อยกวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ที่งาน
ออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที  ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎บริการ True money wallet น๎อยกวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /งานทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ 
และผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน มีการต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet น๎อยกวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ งานขาย / งานการตลาด / 
งานบริการลูกค๎า 
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สมมติฐานที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ประกอบด๎วย 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก ด๎านอิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช๎งาน แรงจูงใจด๎านความบันเทิง มูลคําตามราคา และอุปนิสัยสํวน
บุคคล มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวํา 

ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  ได๎แกํทฤษฎีสํวนขยายรวมการ
ยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ได๎แกํ ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
สะดวก อิทธิพลของสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน  และด๎านแรงจูงใจด๎าน
ความบันเทิง  มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎  โดย 
ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิง
เส๎นตรง เชิงบวกกับทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  ด๎านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวก  อิทธิพลของสังคม   สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใช๎งาน  และด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย และด๎าน
ข๎อมูลสํวนตัว มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

การรับรู๎ความเสี่ยง ประกอบด๎วย ด๎านความปลอดภัย มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรง เชิงบวกกับการรับรู๎ความเสี่ยง ด๎าน
ความปลอดภัย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่อง“อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  และ
การรับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผล ได๎ดังนี้ 

1. เพศ ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ แตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎บริการ 
True money wallet ไมํแตกตํางกัน ทั่งนี้ แอพพลิเคชั่น True money wallet  เป็นระบบการชําระ
เงินที่มีความสะดวกสบาย มีฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย เชํนการชําระเงิน การโอนเงินไปยัง
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ธนาคารตําง ๆ การรํวมลุ๎นรางวัล รวมถึงสํวนลดพิเศษตําง ๆ ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพที่
ตอบโจทย์กลุํมคนในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี และกลุํมคนสํวนใหญํหันมาใช๎สมาร์ทโฟนกันมาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงการให๎บริการอินเทอร์เน็ต อยํางทั่วถึง จึงเป็นผลทําให๎ผู๎ใช๎งานเพศชายและเพศหญิง 
ตํางมีความต๎องการใช๎งานแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตที่มีความเรํงรีบ และด๎วย
ปัจจัยด๎านสามาร์ทโฟนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เอ้ือตํอการใช๎งานซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความต้ังใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู๎ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุํมสามาร์ทโฟน พบวําพบวํา เพศ อายุ รายได๎ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได๎ที่แตกตํางกัน มีผลตํอการต้ังใจดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่ไมํ
แตกตํางกัน 

2. อายุ ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกตํางกัน  มีความตั้งใจใช๎
บริการ True money wallet แตกตํางกัน โดยผู๎มีอายุ 25-31 ปี มีความต้ังใจใช๎บริการ True 
money wallet มากที่สุด เนื่องจาก กลุํมคนชํวงอายุนี้เป็นวัยที่มีการเปิดรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหมํๆ กล๎าลองเสี่ยง อยากเรียนรู๎สิ่งใหมํๆตลอดเวลา และด๎วยพฤติกรรมของคนที่ไมํชอบพกเงินสด 
ทําให๎การใช๎จํายผํานสมาร์ทโฟน ตอบโจทย์กลุํมคนเหลํานี้ได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ นูรียา เหล็มปาน (2559) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง ความต้ังใจในการใช๎งานแอพวางแผนการ
เงินสํวนบุคคล: ผลกระทบของความพร๎อม ด๎านเทคโนโลยี ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยี และ
อิทธิพลทางสังคม พบวํา กลุํมตัวอยํางที่อยูํในชํวงอายุที่แตกตํางกันมีความต้ังใจในการใช๎งาน 
แตกตํางกัน 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
แตกตํางกัน มีความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ไมํแตกตํางกัน เนื่องจาก ความสามารถ
ของแอพพลิเคชั่นที่อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชํนการการทําธุรกรรมทางการเงิน เชํน
การใช๎จํายซื้อสินค๎าผํานแอพพลิเคชั่น การโอนเงินธนาคาร การเดินทางโดยสารสาธารณะตําง ๆ 
การเติมเงินเกมส์  ล๎วนเป็นกิจกรรมที่อํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ ใช๎งานได๎เป็นอยํางดี ซึ่งหาก
ผู๎ใช๎งานรับรู๎ถึงประโยชน์ของการใช๎งาน และขั้นตอนการใช๎งานที่ไมํซับซ๎อน ผู๎ใช๎งานยํอมยินยอมที่
จะยอมที่จะใช๎จํายเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  สิริสุดา  
รอดทอง (2556) ที ่ศึกษาเรื ่อง ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั ่นของผู ๎ใช๎
โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ในกลุ ํมสามาร์ทโฟน พบวํา เพศ อายุ รายได๎ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได๎ที่แตกตํางกัน มีผลตํอการต้ังใจดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่ไมํแตกตํางกัน  
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4. อาชีพ ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพ แตกตํางกัน มีความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet แตกตํางกัน โดยอาชีพงานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งาน
คอมพิวเตอร์/ไอที มีความต้ังบริการ บริการ True money wallet มากกวํากลุํมอาชีพอ่ืน ๆ 
เนื่องจากแตํละอาชีพ มี ปัจจัย ความสนใจ รวมถึงคํานิยมที่แตกตํางกัน กลุํมอาชีพงานออกแบบ 
ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที ถือเป็นกลุํมอาชีพที่มีความสนใจในเรื่องของ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมํๆ เป็นปัจจัยหลัก ด๎วยไลฟ์สไตล์ของคนทํางานกลุํมนี้ที่ชื่นชอบความ
ทันสมัย ความแปลกใหมํ ทําให๎มีความต้ังใจใช๎บริการใช๎จําย True money wallet มากกวํากลุํม
อาชีพอ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จันทิรา แซํเตียว (2559) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เลือกใช๎แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสําหรับวัยกลางคน พบวํา ปัจจัยด๎านอาชีพ 
การเลือกใช๎แอพพลิเคชั่น และชํองทางในการค๎นหาแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกันสํ งผลตํอความ
ต๎องการใช๎งานแอพพลิเคชั่นที่แตกตํางกัน 

5. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากแอพพลิเคชั่นนี้มีการออกแบบฟังก์ชั่นการใช๎งานที่หลากหลาย เชํน การ
ชําระเงินตามร๎านค๎าที่รํวมรายการเพียงสแกนคิวอาร์โค๎ด  การเติมเงินเกมส์เข๎าระบบ การชําระคํา
โดยสารสาธารณะ  สิ่งเหลํานี้ทําให๎การจัดการเวลาและคุณภาพชีวิตของผู๎ใช๎งานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Carlsson, C., Carlsson, J., hyvonen , K., Puhakainen, 
J., & Walden, P. (2005) อ๎างถึงในนายจักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554)  Adoption of mobile 
device and services-searching for answer with the UTAUT เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาอุปกรณ์และโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยหาคําตอบจากทฤษฎี UTAUT พบวํา ปัจจัยความ
คาดหวังด๎านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) การคาดหวังความมีประโยชน์จากการใช๎
อุปกรณ์หรือบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกที่สํงผลกระทบโดยตรงตํอความต้ังใจในการใช๎งาน 
(Intention to Use) 

6. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังใน
ความสะดวก  มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู๎บริโภคมักปฏิเสธการใช๎อุปกรณ์ตําง ๆที่มีความยุํงยาก ซับซ๎อน และ
เข๎าใจยาก ดังนั้นการที่มีการดีไซน์ข๎อความ รูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่ใช๎งานงําย สามารถเรียนรู๎
การใช๎งานได๎ด๎วยตนเอง และสามารถจดจําขั้นตอนการใช๎งานตําง ๆ ได๎ จะทําให๎ผู๎บริโภคมีการ
ต้ังใจใช๎มากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Venkatesh, V., Morris, M. G., และ Davis, F. D. 
(2003) อ๎างถึงใน นายจักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554) User Acceptance of information 
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technology: toward a unified view. เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงการยอมรับการใช๎งานที่เกี่ยวข๎องกับ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอความต้ังใจในการใช๎งาน ปัจจัยด๎านความ
คาดหวังในการใช๎งานงําย ซึ่งมีอิทธิพลตํอการยอมรับมากยิ่งขึ้น ถ๎าเป็นผู๎หญิงมีอายุการทํางาน
ที่มากและมีประสบการณ์ในการใช๎งานระบบน๎อย   

7. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคม 
มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
คนสํวนใหญํเลือกใช๎ หรือซื้อสินค๎าเมื่อมีคนมาอธิบายวําบริการนั้นมีดีอยํางไร หรือเลือกตามดารา
ที่ชื่นชอบเพราะต๎องการเป็นสํวนหนึ่งกับคนเหลํานั้น รวมถึงต๎องการเป็นที่ยอมรับจากกลุํมเพื่อน
และคนรู๎จัก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจของ
ประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน ระบบพร๎อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล 
พบวํา อิทธิพลของสังคม สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผํานระบบพร๎อมเพย์ของรัฐบาลไทย  

8. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้ มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช๎งาน หากแอพพลิเคชั่นมีปัญหาผู๎ใช๎งาน
สามารถติดตํอเพื่อสอบถามและแก๎ปญัหาได๎ทันที และนอกจากนี้ยังมีจุดให๎บริการอยํางทั่วถึง ตาม
สถานที่ใกล๎บ๎านและจุดบริการที่สําคัญตํางๆ เชํนตามรถไฟฟ้า ห๎าง และยํานชุมชน จะทําให๎
ผู๎บริโภคเกิดความต้ังใจใช๎บริการ บริการ True money wallet มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยี 
และพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผําน ระบบพร๎อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล พบวําด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎
งาน สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อมเพย์
ของรัฐบาลไทย 

9. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านแรงจูงใจด้านความ
บันเทิง มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการใช๎งานบนแอพพลิเคชั่นมีการนําเสนอฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เชํนการ
ให๎ซื้อสินค๎าผํานแอพพลิเคชั่น โดยมีสํวนลดทุกครั้งจากการใช๎จํายผํานทางแอพพลิเคชั่น การรํวม
ลุ๎นรางวัลตํางๆ การสะสมพอยท์จบากการใช๎งาน รูปแบบแอพพลิชั่นการใช๎งานที่นําสนใจ  ทําให๎
การใช๎จํายเป็นเรื่องที่นําสนุกมากยิ่งขึ้น เป็นตัวกระต๎ุนหลักที่ทําให๎ผู๎บริโภคมีความต้ังใจใช๎บริการ 
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True money wallet มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัต (2558) 
ได๎ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดความต้ังใจซื้อสินค๎า ผํานอินเทอร์เน็ต
ของผู๎บริโภคในแตํละเจเนอเรชั่น พบวํา ผลการวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความ
ต้ังใจซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตในแตํละเจเนอเรชั่นที่ระดับความเชื่อมั่น  95% พบวํา แตํละเจเนอ
เรชั่นมีการให๎ความสําคัญกับปัจจัยแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ โดยปัจจัยที่มีผลตํอความต้ังใจซื้อ
สินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตที่ทั้ง 3 เจเนอเรชั่นมีเหมือนกัน คือ แรงจูงใจด๎านบันเทิง (HM) และความ
เชื่อมั่นไว๎วางใจ (PT) โดย ความเชื่อมั่นไว๎วางใจ (PT) มีอิทธิพลมากเป็นอันดับ 2 ในทุกเจเนอเรชั่น 

10. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านมูลค่าตามราคา 
ไมํมีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากคนสํวนใหญํเมื่อรับรู๎ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น รวมถึงขั้นตอนการใช๎
งานที่เข๎าใจงําย ทําให๎ประหยัดเวลา คนสํวนใหญํยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อให๎จัดการชีวิตได๎งําย
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนใน
การใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน ระบบพร๎อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล พบวํา คุณคํา
ด๎านราคา ไมํสํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการ ใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบ
พร๎อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย 

11. ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอุปนิสัยส่วน
บุคคล ไมํมีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎ บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก อุปนิสัยเป็นเรื่องของปัจจัยภายใน แตํละบุคคลมีความชอบ ความถนัด 
ความคิด ที่แตกตํางกัน โดยปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยภายนอกทําให๎อุปนิสัยของคนเราเปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งนี้เมื่อต๎องไปทําธุรกรรมในสถานที่จุดให๎บริการ ต๎องใช๎ยระยะเวลานานในการรอคิวเพื่อใช๎
บริการ การที่จะต๎องเดินทางระยะเวลานานเนื่องจากจุดให๎บริการและที่พักอยูํหํางกันมาก เมื่อ
ผู๎บริโภครู๎สึกได๎ถึงความไมํสะดวกสบายในการใช๎บริการรูปแบบเดิม ๆ การทําธุรกรรมทางการเงิน
ผํานทางแอพพลิเคชั่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให๎คนเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  สิ่งเหลํานี้
จึงเป็นแรงจูงใจหลักที่ทําให๎อุปนิสัยของคนเราเปลี่ยนแปลงไปซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของพร
ชนก พลาบูลย์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผู๎บริโภคที่สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน 
ระบบพร๎อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาล พบวําด๎านสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน 
สํงผลตํอความต้ังใจของประชาชนในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบพร๎อมเพย์ของ
รัฐบาลไทย 
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12. การรับรู้ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ 
True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เมื่อผู๎ใช๎บริการรับรู๎ได๎ถึงความ
ปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น และมั่นใจได๎วําทุกครั้งที่มีทําธุรกรรมทางการเงิน หรือมีการใช๎จําย
ร๎านค๎าตํางๆ ระบบจะสามารถให๎การบริการได๎อยํางถูกต๎องมากที่สุด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  
ชวิศา พุํมดนตรี (2559) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎บริการพร๎อมเพย์ 
(PromptPay)  การรับรู๎ความเสี่ยงผู๎บริโภคด๎านความปลอดภัย เป็นความเสี่ยงด๎านที่สํงผลกระทบ
ตํอความต้ังใจใช๎บริการธนาคารผํานโมบายแบงค์กิ้งแอพพลิเคชั่นของผู๎บริโภคมากที่สุด 

13. การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูลส่วนตัว ไมํมีอิทธิพลตํอความต้ังใจใช๎บริการ 
True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ข๎อมูลสํวนตัวเป็นข๎อมูลที่ไมํควร
เปิดเผยตํอสาธารณะเพราะวําข๎อมูลที่สําคัญของแตํละบุคคล ทําให๎แอพพลิเคชั่น หาก
แอพพลิเคชั่น และระบบทําให๎เรามั่นใจได๎วําข๎อมูลสํวนตัวของเราจะไมํถูกเผยแพรํ หรือนําไปใช๎
ในทางที่ผิด จะทําให๎ผู๎บริโภคเกิดความต้ังใจใช๎บริการTrue money wallet มากยิ่งขึ้น สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ชวิศา พุํมดนตรี (2559) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎บริการพร
อ๎มเพย์ (PromptPay) การรับรู๎ความเสี่ยงผู๎บริโภคด๎านความเป็นสํวนตัว ไมํสํงผลกระทบตํอความ
ต้ังใจใช๎บริการธนาคารผํานโมบายแบงค์กิ้งแอพพลิเคชั่นของผู๎บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี  และการ
รับรู๎ความเสี่ยง ตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” 
ผู๎วิจัยมีข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะสรุปได๎ดังนี้ 

1. ด๎านลักษณะประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาดควรมีการวางแผนและกําหนด  
กลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
มุํงเน๎นที่กลุํมผู๎บริโภคเป้าหมายหลัก นั่นคือผู๎ที่มีอายุ 25-31 ปี อาชีพผู๎บริโภคที่มีอาชีพ งาน
ออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที เนื่องจากผู๎บริโภคกลุํมนี้มีความต้ังใจใช๎
บริการ True money wallet มากกวําผู๎บริโภคกลุํมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการทําธุรกิจในการ
เพิ่มยอดขายและวางแผนได๎ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภคได๎มากขึ้น 

2. ด๎านความคาดหวังในความสะดวก นักการตลาดควรมีการสอบถามผู๎ที่ใช๎งานจริง 
หรือผู๎ที่มีประสบการณ์ในการใช๎งานธุรกรรมผํานทางแอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับรูปแบบ และขั้นตอน
ของการใช๎งาน เพื่อสร๎างความสะดวกสบายในการใช๎งานมากยิ่งขึ้น หากนักออกแบบสามารถ
นําเสนอแอพพลิเคชั่น ที่เข๎าใจงําย ใช๎งานงําย ไมํซับซ๎อน ผู๎บริโภคสามารถเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วย
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ตนเอง การใช๎งานในแตํละครั้งเราสามารถใช๎งานโดยใช๎ระยะเวลาเพียง 2-3 นาที ในการใช๎จําย 
เมื่อผู๎บริโภครับรู๎ได๎ถึงประโยชน์เหลํานี้ จะทําให๎ปริมาณการใช๎งานเพิ่มมากขึ้น และนักการตลาด
ควรคิดวิธีการนําเสนอเพื่อให๎ผู๎บริโภครายใหมํเกิดการทดลองใช๎ ทําให๎เขารับรู๎ได๎ถึงความ
สะดวกสบายที่เกิดจากการใช๎จํายผํานทางแอพพลิเคชั่น  True money wallet 

3. ด๎านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นควรมีการ
ออกแบบรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่ไมํซับซ๎อน ผู๎บริโภคไมํต๎องเสียเวลานานในการใช๎งาน รวมทั้งมี
การพัฒนารูปแบบแอพพลิเคชั่น ที่มีความทันสมัย สามารถใช๎งานได๎หลากหลาย  เชํน ร๎านอาหาร 
รถโดยสารสาธารณะ ร๎านค๎าสะดวกซื้อตําง ๆ  และชํองทางการชําระเงินอ่ืน ๆ นักการตลาดควรใสํ
ใจทุกขั้นตอน กระบวนในการให๎แอพพลิเคชั่น เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4. ด๎านอิทธิพลของสังคม นักการตลาดควรมองหาพรีเซ็นเตอร์ ดาราที่มีชื่อเสียง ท่ี
ตรงตามความต๎องการของกลุํมเป้าหมายหลัก เพื่อมานําเสนอแอพพลิเคชั่น วิธีการใช๎งานตํางๆ 
ประโยชน์จากการใช๎งาน เป็นกระต๎ุนให๎คนที่ชื่นชอบหันมาทดลองและใช๎ตาม และในปัจจุบันคน
รับสารจากการสื่อโซเชียลเป็นหลัก แบรนด์ควรผลักดันให๎เรื่องราวของ True money wallet เป็นสื่อ 
viral ที่แปลกและนําสนใจทําให๎เกิดการแชร์และบอกตํอเป็นจํานวนมาก โดยเริ่มจากเพื่อนแชร์ไป
ยังกลุํมเพื่อน คนรู๎จัก คนสนิท โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงใจและกระต๎ุนให๎คนใช๎บริการเพิ่มขึ้น 

5. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎งาน ฝ่ายบริการลูกค๎าหรือฝ่ายริการลูกค๎า
สัมพันธ์ ควรสํารวจความต๎องการของผู๎บริโภคในแงํของสิ่งอํานวยความสะดวก เพิ่มเติมจากสิ่งที่มี
ให๎บริการอยูํ เชํนสามารถชําระเงินในเรื่องของการโดยสารสาธาณะในทุกรูปแบบ ไมํวําจะเป็น
รถเมล์ แท็กซี่ เรือ รถไฟฟ้า และตามร๎านอาหาร ร๎านค๎าที่หลากหลาย รวมถึงมีการจัดออบรม
พนักงานในการให๎คําแนะนํา ในกรณีที่ลูกค๎าเจอปัญหาตําง ๆ พนักงานสามารถชํวยแก๎ปัญหาได๎
ทันที เพื่อสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎บริโภค ทําให๎ปริมาณการใช๎งานเพิ่มมากขึ้น 

6. ด๎านแรงจูงใจด๎านความบันเทิง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ควรมีการคิดค๎น
รูปแบบแอพพลิเคชั่นที่นําสนใจ เชํนการให๎รางวัล การรํวมลุ๎นเลํนเกมส์ เพื่อกระต๎ุนให๎ผู๎บริโภคเกิด
การใช๎จํายมากย่ิงขึ้น  

7. ด๎านรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทควรตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักในแงํ
ของการใช๎บริการ เพื่อให๎ผู๎บริโภคทั้งรายใหมํและรายเกํา เกิดความมั่นใจ เนื่องด๎วยธุรกิจการ
ให๎บริการด๎านการชําระเงินหน๎าที่หลักรับผิดชอบและให๎บริการโดยธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน 
คนจึงเกิดความมั่นใจในความปลอดดภัยเป็นอยํางมาก แตํเมื่อมีหลายปัจจัยไมํสามารถตอบโจทย์
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คนรูํนใหมํได๎ เชํน คําธรรมเนียมจากการใช๎งานที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการให๎บริการที่ยุํงยาก ระยะเวลา
ในการให๎บริการเนื่องจากปริมาณลูกค๎าที่มากเมื่อเทียบกับจํานวนพนักงานที่ให๎บริการทําให๎ต๎องใช๎
เวลานานในการรอ ปัจจัยเหลํานี้ทําให๎ผู๎บริโภคมองเห็นและเลือกใช๎ชํองทางอ่ืน ทําให๎ธุรกิจตํางๆ
มองเห็นโอกาส มีการรูปแบบการจํายเงินโดยนําเสนอแอพพลิเคชั่นที่มีหน๎าตาที่นําสนใจ เข๎าใจงําย 
รวมถึงประโยชน์ตํางๆ แตํต๎องเน๎นเรื่องความปลอดภัยควบคํูไปด๎วยเพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎
และมั่นใจที่จะยอมรับและตั้งใจใช๎บริการได๎อยํางแท๎จริง 

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให๎ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตํอไปในทัศนะที่กว๎างขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ตํอ
สาธารณะในการอธิบายปรากฎการณ์ และปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข๎องกัน ผู๎วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

1. ผู๎ที่สนใจควรศึกษาสาเหตุและข๎อเท็จจริง ความกังวลของผู๎บริโภคในปัจจุบัน
เนื่องจาก True money wallet เป็นระบบการชําระเงินรูปแบบใหมํ ฝ่ายการตลาดหรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จะได๎ทราบถึงสาเหตุที่แท๎จริงของกลุํมคนหลายกลุํมที่มีความกังวลในการตัดสินใจใช๎
บริการ True money wallet 

2. ควรทําการศึกษาถึงกลุํมผู๎บริโภคที่ไมํเคยใช๎บริการTrue money wallet หรือผู๎ที่ไมํ
เคยใช๎บริการชําระเงินบนแอพลิเคชั่น เพิ่มเติม เพื่อนําผลของข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ และปรับใช๎กับ
กลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนกลุํมผู๎ใช๎บริการใหมํ ๆ ได๎ 

3. การวิจัยครั้งตํอไป ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีแนวโน๎มตํอความต้ังใจใช๎
บริการ แอพพลิเคชั่น บริการ True money wallet อาทิกิจกรรมสํงเสริมการตลาดที่เป็นตัวกระต๎ุน
ให๎ประชาชนเกิดการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น บริการ True money wallet มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการมองธุรกิจมุมมองของผู๎บริโภค โดยนําหลักทฤษฎีของ 4C มาใช๎ ได๎แกํ สิ่งที่ผู๎บริโภค
ต๎องการหรือมองหา (Customer) ความค๎ุมคําในมุมมองของลูกค๎า (Cost) ความสะดวกของ
ผู๎บริโภคในการใช๎บริการ (Convenience) และการสื่อสารให๎ถูกกลุํมของลูกค๎า โดยเลือกชํองทาง
ทางการสื่อสาร (Communication) ตัวแปรเหลํานี้จะทําให๎เห็นวําผู๎บริโภคต๎องการอะไร เพื่อตอบ
โจทย์ผู๎บริโภคได๎ตรงมากขึ้น  

4. การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในอนาคตอาจเลือกทําการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช๎การสนทนาแบบกลุํม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
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จะได๎ทราบข๎อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เชํนปัจจัยใดที่ทําให๎คนเกิดการยอมรับนวัตกรรมใหมํๆ และการ
รับรู๎ความเสี่ยงด๎านใดที่มีผลกระทบมากที่สุด  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง : อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี  และการรับรู้ 
ความเสี่ยง ต่อความตั้งใจใช้บริการ True money wallet ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร” 

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

ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้เป็นสํวนหนึ่งของการค๎นคว๎าอิสระในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อเก็บข๎อมูลผู๎บริโภค
รวมถึงความคิดเห็นตํางๆเพื่อนํามาเป็นข๎อมูลในการศึกษา และวิจัยในหัวข๎อ”ปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการ True money wallet บนสมาร์ทโฟน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  

2. ผู๎วิจัยจึงใครํขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริงและครบถ๎วนเพื่อ
ทําให๎ผลการวิจัยสมบูรณ์ตามความมุํงหมายของการวิจัย โดยในสํวนข๎อมูลสํวนบุคคลที่ได๎รับจาก
การทําแบบสอบถาม ผู๎วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับอยํางเครํงครัด ไมํเปิดเผยตํอสาธารณชนใน
กรณีใดๆทั้งสิ้น และการวิเคราะห์ข๎อมูลจะทําในภาพรวมเทํานั้น 

แบบสอบถาม ประกอบไปด๎วย 4 สํวนดังนี้ 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
สํวนที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี มีอิทธิพลตํอความ

ต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
สํวนที่ 3 การรับรู๎ความเสี่ยง มีอิทธพิลตํอความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
สํวนที่ 4 ความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ค านิยามเพื่อให้ผู้ท าแบบสอบถามเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
TRUE MONEY WALLET เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู๎บริโภคสามารถควบคุมคําใช๎จํายตํางๆได๎ด๎วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินได๎ครบวงจร เชํน การจํายบิลคําโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต บริการบัตรเครดิต คําน้ํา คํา
ไฟฟ้าสินเชื่อ ประกันภัยรวมถึงการเติมเงินมือถือและเติมเกมส์ออนไลน์ ได๎ทุกที่ ทุกเวลา 
นอกจากน้ียังสามารถถอนเงินเข๎าบัญชีธนาคาร ได๎ด๎วยตนเอง และสามารถดาวน์โหลดได๎โดยไมํมี
คําใช๎จํายเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงหน๎าข๎อความที่ตรงกับความเป็นจริงของทํานมากที่สุด 
 
 1.เพศ 

 ชาย       หญิง 
2. อายุ 
 1. 25-31 ปี      2. 32 - 38 ปี 
 3. 39-45 ปี     4. 46 - 52 ปี 
 5. 53-59 ปี 

3.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. 15,000 - 24,999 บาท     2. 25,000 –34,9999 บาท 

 3. 35,000 - 49,999 บาท    4. 50,001 บาทขึ้นไป 

4. อาชีพ 
 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย/พํอบ๎าน/แมํบ๎าน  

 2.งานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/งานคอมพิวเตอร์/ไอที 
 3. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/   งานวิศวกรรม/งานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน                              

งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา   
 4. งานด๎านสํานักงานได๎แกํ งานธุรการ/จัดซื้อ / งานบัญชี/การเงิน /งานทรัพยากร

บุคคล/    เลขานุการ  

 5. งานขาย / งานการตลาด / งานบริการลูกค๎า  
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ส่วนที่ 2 ทฤษฎีสํวนขยายรวมการยอมรับและการใช๎เทคโนโลยี มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ 
True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชํองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นตามความรู๎สึกของทําน
มากที่สุด 

โดยมีความหมายหรือข๎อบํงชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน๎ด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยน๎อยที่สุด 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

2.1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ                                  

1.การใช๎งาน True money wallet เพื่อชําระเงิน    
มีประโยชน์ในกิจกรรมตําง ๆ ของชีวิตประจําวันของ
คุณ      

2.การใช๎งานTrue money wallet เพื่อชําระเงิน 
 ทําให๎คุณจัดการเรื่องตําง ๆ ในชีวิตได๎ดียิ่งขึ้น      

3.ทํานคิดวํา True money wallet ชํวยให๎
ประหยัดเวลาลดขั้นตอนที่ซับซ๎อนและยุํงยาก      

2.2 ความคาดหวังในความสะดวก                                  

4. ขั้นตอนการการใช๎งาน True money wallet เพื่อ
การทําธุรกรรมทางการเงิน มีความชัดเจนและเข๎าใจ
ได๎งําย      

5. การใช๎งาน True money wallet เพื่อการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน เชํนการจําย โอน หรือเติมเงิน 
เป็นเรื่องที่งําย      
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ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

  2.2 ความคาดหวังในความสะดวก                                  

6.รูปแบบของแอพพลิเคชั่น และข๎อความที่นําเสนอ 
เข๎าใจงํายทําให๎สามารเรียนรู๎การใช๎งานได๎ด๎วย
ตนเอง      

7.คุณสามารถจดจําขั้นตอนการใช๎งาน True money 
walletเพื่อการทําธุรกรรมทางการเงินตํางๆได๎      

2.3 อิทธิพลของสังคม      

8. กลุํมเพื่อนและคนรู๎จักทําน ใช๎บริการ True 
money wallet อยูํ      

9. ดาราที่ทํานชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ ของTrue 
money wallet      

10. ครอบครัวของทํานใช๎บริการ True money 
wallet      

2.4 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน      

11. จุดชําระเงินมีการให๎บริการอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง      

12. สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่มีความงํายตํอการใช๎
งาน True money wallet      

13. พนักงานให๎คําแนะนําการใช๎งานและแก๎ปัญหา
ได๎ทุกคําถาม      
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ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

2.5 แรงจูงใจด้านความบันเทิง      

14. ทํานรู๎สึกสนุกเมื่อทํานใช๎งานผํานแอพพลิเคชั่น 
True money wallet      

15. ทํานรู๎สึกท๎าทายเมื่อทํานใช๎งานผําน
แอพพลิเคชั่น True money wallet      

16.ทํานรู๎สึกมีความสุขเมื่อทํานใช๎งานผําน
แอพพลิเคชั่น True money wallet      

2.6 มูลค่าตามราคา      

17. คําใช๎จํายจากการถอนเงินออกจากแอพพลิเคชั่น
และโอนไปยังธนาคารอื่น เชํน คําธรรมเนียม เพื่อใช๎
ในการใช๎บริการ True money wallet น้ัน
สมเหตุสมผล      

18. คําธรรมเนียมในการเติมเงินที่ตู๎ตํางๆ ทําให๎ทําน
รู๎สึกค๎ุมคําในการใช๎จํายผําน True money wallet      

19. การใช๎ True money wallet ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคํา
กับการที่ต๎องจํายแพ็คเกจเน็ตรายเดือน       

2.7 อุปนิสัยส่วนบุคคล      

20. ทํานรู๎สึกเคยชินในการใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น      

21. ทํานใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่นเป็นประจํา      

22.ทํานมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายผํานแอพพลิเคชั่น       

23. การทําธุรกรรมตํางๆแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องปกติ
สําหรับทําน      
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ส่วนท่ี 3 การรับรู๎ความเสี่ยง มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชํองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นตามความรู๎สึกของทํานมากที่สุด 
โดยมีความหมายหรือข๎อบํงชี้ในการเลือกดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน๎ด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เหน็ด๎วยน๎อยที่สุด 

การรับรู้ความเสี่ยง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

2.8 ด้านรักษาความปลอดภัย      

24. ทํานรู๎สึกกังวลใจในการใช๎บริการ การชําระเงิน
ผําน True money wallet เนื่องจากผู๎อื่นอาจเข๎าถึง
บัญชีของทํานได๎      

25. ทํานรู๎สึกไมํปลอดภัยเป็นอยํางมากเมื่อต๎องป้อน
ข๎อมูลสํวนบุคคลเพื่อเข๎าใช๎บริการผําน True money 
wallet      

26. ทํานรู๎สึกเป็นอันตรายเป็นอยํางมากหากต๎องสํง
ข๎อมูลที่อํอนไหวผํานระบบ True money wallet เชํน 
หมายเลขบัญชี รหัสผําน และข๎อมูลสํวนบุคคลอื่นๆ
ระหวํางการใช๎งานผํานระบบแอพพลิเคชั่นนี้      

2.9 ด้านข้อมูลส่วนตัว      

27. ทํานไมํมั่นใจในการรักษามาตรการรักษาข๎อมูล
สํวนตัวจากการใช๎บริการ True money wallet       

28. ทํานรู๎สึกวําการใช๎บริการ True money wallet 
อาจจะละเมิดสิทธิความเป็นสํวนตัวของทําน      
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การรับรู้ความเสี่ยง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

29.ทํานกังวลวําผู๎ให๎บริการ True money wallet จะ
นําข๎อมูลสํวนตัวไปใช๎ในทางอ่ืนที่ไมํได๎รับการ
ยินยอมจากทํานกํอน      
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ส่วนที่ 4  ระดับความต้ังใจใช๎บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชํองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นตามความรู๎สึกของทําน
มากที่สุด 

โดยมีความหมายหรือข๎อบํงชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห๎นด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทําน เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 

 

 
ความตั้งใจใช้บริการ True money wallet 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

30. ทํานไมํลังเลที่จะดาวน์โหลดและใช๎งาน
แอพพลิเคชั่นนี้ทันที      

31. ทํานต้ังใจจะใช๎การทําธุรกรรมทางการเงินผําน 
True money wallet แทนการใช๎งานของธนาคารตํางๆ      

32.ทํานต้ังใจที่จะใช๎จํายผําน True money wallet 
แทนการใช๎เงินสดและบัตรตํางๆ      

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ขอขอบพระคุณทุกทํานอยํางสูงที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 
 



 

ประวัติผ๎ูเขีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณี บุตรยัง 
วัน เดือน ปี เกิด 25 มิถุนายน 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดนนทบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552-2556 บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)   

จาก มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย  
พ.ศ. 2559-2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 134/71 ถนนบางกรวย-ไทรน๎อย ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130   
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