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ปัจจุบนัการเตบิโตของการใชง้าน เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนหน่ึงมาจากธุรกจิ กระเป๋าเงนิ

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บรกิาร e-Wallet โดยที่มาจากจุดรบัชําระทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ที่มี

ความหลากหลายและเป็นจุดรบับรกิารที่สอดคล้องกบัชีวติประจําวนัของผู้บรโิภคในปัจจุบัน 

ขอ้มูลจากทรูมนัน่ี วอลเลท็ พบว่า คนกลุ่มวยัเริม่ต้นทํางานและคนทํางานรุ่นใหม่ช่วงอายุ 22 – 

29 เริม่เขา้มาเป็นผูใ้ชท้ีม่สีดัสว่นมากทีสุ่ด โดยผูใ้ชก้ลุ่มน้ีใช ้e-Wallet ชาํระสนิคา้และบรกิารทุก

วนั เฉลีย่เดอืนละ 9 ครัง้/คน และมยีอดการใชจ่้ายราว 300 กว่าบาทต่อหน่ึงบลิ อกีทัง้มแีนวโน้ม

การใช้งานในปริมาณที่มากขึ้นเพิ่มตามจํานวนจุดรบัชําระที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สิง่เหล่าน้ี

สะท้อนให้เห็นว่า e-Wallet กําลังเติบโตท่ามกลางไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็วว่า e-Wallet สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่องการจบัจ่ายในชีวติประจําวนัได้ 

และต่อยอดการใชง้านเมื่อเริม่เขา้สู่ช่วงเริม่ต้นทํางาน แต่จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยพบว่าแม้ในตลาด e-Wallet ในประเทศไทยจะมใีห้บรกิารมากว่า 10 ปี e-Wallet นัน้ยงัมี

การใช้งานอย่างจํากัด ผู้วิจยัจึงได้เห็นความสําคญัของการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความ

ยอมรับการชําระค่าสินค้าด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ค้าในตลาดนัดในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

โดยผู้วิจัยได้ทําผ่านวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิสํารวจ เกบ็รวมรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างของประชากร 

โดยใช้เครื่องมอืคอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 

381 คน พบว่า       การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมี

ความสมัพนัธม์ากในกลุ่มตวัอย่าง ซึง่การทาํใหผู้ค้า้ขายมกีารรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใช้งาน

ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มาก ทําให้ผู้ค้าขายมกีารรบัรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ
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กระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์ มากตามไปด้วย ในส่วนปัจจยัอื่น ๆนัน้มคีวามสมัพนัธ์ตํ่าถึงปาน

กลาง ทว่าการรบัรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งาน,  การรบัรู้ความสามารถตนเอง,  การรบัรู้

ความง่ายในการใชง้าน,   การรบัรูถ้งึความเสีย่ง, การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ และการคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งองิมคีวามสมัพนัธท์ีต่ํ่ามากในกลุ่มตวัอย่างผูค้า้ขาย 

ในส่วนของวจิยัเชงิคุณภาพพบว่าหากระบบ E-Wallet มกีารแนะนําวธิกีารใชง้านระบบ

เบือ้งตน้ ผูค้า้จะสามารถใชร้ะบบ E-Wallet ไดง้า่ยขึน้ พบว่าหากคุณสามารถเชื่อมบญัชรีะหว่าง

ร้านค้ากับเจ้าของบัญชีเพื่อสามารถใช้ระบบ E-Wallet ในการจ่ายที่อื่นได้ ผู้ค้าขายคิดว่าจะ

สะดวกมากขึ้น โดยที่สามารถทําธุรกรรมในรูปแบบซื้อมาขายไปได้ง่ายขึ้น ผู้ค้าบางส่วนยงัไม่

ไว้ใจเน่ืองจากยงัมคีวามกงัวลอาจจะถูกมอืที่สามเจาะเอาขอ้มูลไปได้ ผู้ค้าขายมคีวามไว้ใจใน

ระบบ E-Wallet มากขึน้หาก E-Wallet มกีารเขา้รหสัและใชร้ะบบ OTP (One-Time Password) 

ซึง่ผูค้า้ขายไวใ้จมากกว่าการทีไ่ม่มรีะบบรกัษาความปลอดภยั 

จากผลการวิจยัน้ี ผู้ประกอบการฝัง่ผู้ให้บริการ e-Wallet สามารถนําไปปรับใช้เพื่อ

พฒันาประสทิธิภาพระบบ และนําเสนอกลยุทธ์ที่สามารถกระตุ้นให้ผูค้้าขายยอมรบัการใช้ e-

Wallet ได้มากขึ้นและทราบถึงกลยุทธ์ในการรบัมอืกบัผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมการชําระเงินที่

เปลีย่นแปลงไปได ้อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยัและผูท้ี่สนใจเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมตลาด e-

Wallet กลยุทธใ์นการปรบัตวั และสามารถนําไปปรบัใชก้บัการสรา้งสรรคง์านวจิยัชิ้นอื่นต่อเน่ือง

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได ้
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กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาคน้ควา้อสิระ เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความยอมรบัการชําระค่าสนิคา้ดว้ย

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ของผูค้า้ในตลาดนดัในจงัหวดักรุงเทพมหานครจะไม่สามารถสาํเรจ็

ลุล่วงไปไดเ้ลยหากขาดการสนบัสนุนทีด่ ีความเอาใจใส่ในการใหค้าํแนะนา และการสัง่สอนจาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองงาม อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระทีค่อยใหค้วาม

อนุเคราะหส์ละเวลาใหค้าแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์เสมอมา ตัง้แต่เริม่ตน้จนบรรลุผลสาํเรจ็ดว้ย

ความเมตตา กรุณา ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่ มา ณ ทีน้ี่ 

ขอกราบขอบพระคุณ….. ทีใ่หค้วามอนุเคราะหม์าเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระน้ี 

ทัง้ยงัใหค้าแนะนาและคาปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการจดัทาการศกึษาคน้ควา้อสิระน้ี 

ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวัสาํหรบัการสนับสนุน ความ

ช่วยเหลอืในทุก ๆ เรื่อง และสาหรบัความรกั ความเอาใจใส ่การอบรมดแูลเป็นอย่างด ีและกาลงั

ใจทีเ่ป่ียมลน้เสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยทุ์กท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามเมตตา อบรมสัง่สอนทัง้เรื่อง

วชิาการ จรรยามารยาท ใหไ้ดม้คีวามรูไ้ปประกอบสมัมาอาชพี เพือ่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ

สงัคมต่อไป 

ขอขอบคุณรุ่นพี ่รุ่นน้อง และเพือ่น ๆ ทุกคนทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื คาํแนะนําและ

กําลงัใจทีด่มีาโดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทัง้ในดา้นการเรยีน การทางาน การใชช้วีติ และการ

คน้ควา้อสิระน้ี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 381 ท่าน ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่ามาช่วยตอบ

แบบสอบถามเพือ่ใหก้ารคน้ควา้อสิระน้ีสําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

ภรีวชิญ์ ฉลาดกจิศริกิุล 

กุมภาพนัธ ์64 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการเติบโตของการใช้งาน เงนิอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหน่ึงมาจากธุรกิจ กระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บรกิาร e-Wallet โดยที่มาจากจุดรบัชําระทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ที่มี

ความหลากหลายและเป็นจุดรบับรกิารทีส่อดคลอ้งกบัชวีติประจําวนัของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 

 

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื E-Wallet เป็นรูปแบบหน่ึงของบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเพื่อ

นํามาใช้ในการทําธุรกรรมทางออนไลน์ผ่านทางคอมพวิเตอร์หรอื สมาร์ทโฟน โดยที่จะเป็น

รูปแบบ Pre-paid account ซึ่งมกีารป้องกนัดว้ย Password ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถที่จะเกบ็เงนิลง

ใน E-Wallet เพื่อสามารถทีจ่ะทําธุรกรรมทางการเงนิไดโ้ดยไม่จําเป็นทีจ่ะต้องเชื่อมต่อกบับญัชี

ธนาคาร เช่น การซือ้ของออนไลน์, การซือ้ตัว๋เครื่องบนิ, การซือ้ของในรา้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 

TrueMoney Wallet คอื บญัชกีระเป๋าเงนิออนไลน์ จาก TrueMoney เพื่อให้บรกิารการเงนิ

ออนไลน์ เริม่ต้นง่ายๆ เพยีงสมคัรสมาชกิ แล้วเตมิเงนิเขา้ Wallet เพื่อนําไปใช้จ่ายในบริการ

ต่างๆไดเ้ลย เช่น จ่ายบลิ เตมิเงนิมอืถอื โอนเงนิ ซือ้รหสับตัรเงนิสด และจ่ายผ่านบตัร WeCard 

โดยทุกธุรกรรมผ่านระบบ ถูกป้องกนัดว้ยการยนืยนัรหสัผ่าน และการยนืยนัดว้ย OTP (รหสัใช้

ครัง้เดยีวทีส่ง่ใหท้าง SMS) เป็นความปลอดภยัระดบัเดยีวกบับรกิารธนาคารออนไลน์ 

ขอ้มูลจากทรูมนัน่ี วอลเล็ท พบว่า คนกลุ่มวยัเริม่ต้นทํางานและคนทํางานรุ่นใหม่ช่วงอายุ 

22 – 29 เริม่เขา้มาเป็นผูใ้ชท้ี่มสีดัส่วนมากที่สุดที ่29% โดยผูใ้ชก้ลุ่มน้ีใช ้e-Wallet ชําระสนิค้า

และบรกิารทุกวนั เฉลี่ยเดอืนละ 9 ครัง้/คน และมยีอดการใช้จ่ายราว 300 กว่าบาทต่อหน่ึงบลิ 

อีกทัง้มีแนวโน้มการใช้งานในปริมาณที่มากขึ้นเพิ่มตามจํานวนจุดรับชําระที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง สิง่เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า e-Wallet กําลงัเตบิโตท่ามกลางไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ ที่

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่า e-Wallet สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่องการจบัจ่ายใน

ชวีติประจาํวนัได ้และต่อยอดการใชง้านเมื่อเริม่เขา้สูช่่วงเริม่ตน้ทาํงาน 

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในไตรมาสแรกของปี 2562 การใช้งาน เงนิ

อเิล็กทรอนิกส์ มปีรมิาณการใช้งานทัง้สิ้น 473.27 ล้านรายการ คดิเป็นมูลค่า 67 พนัล้านบาท 

ส่วนปี 2561 มีปริมาณการใช้ 1,510.84 ล้านรายการ มูลค่า 209 พนัล้านบาท เติบโตจากปี 

2560 ทีม่กีารใชง้านเพยีง 1,272.22 ลา้นรายการ มลูค่า 126 พนัลา้นบาท แมใ้นตลาด e-Wallet 
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ในประเทศไทยจะมใีห้บรกิารมากว่า 10 ปี e-Wallet นัน้ยงัมกีารใช้งานอย่างจํากดั ผู้วจิยัจงึได้

เหน็ความสําคญัของการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความยอมรบัการชําระค่าสนิค้าดว้ยกระเป๋า

เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ของผูค้า้ในตลาดนดัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

1.2 คาํถามวิจยั 

ปัจจยัใดทีม่อีทิธพิลให้ยอมรบัการชําระค่าสนิคา้ดว้ยกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส ์ของผูค้า้ใน

ตลาดนดัในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 

 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูถ้งึความปลอดภยั ประโยชน์การใชง้าน และ

ความงา่ยในการใชง้านทีม่อีทิธพิลต่อการการชําระค่าสนิคา้ดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ของ

ผูค้า้ในตลาดนดัในกรุงเทพมหานคร 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูค้า้ขายทีไ่ม่เคยใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ทีอ่ยู่ตลาดนัดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 ขอบเขตด้านสถานท่ี 

สถานทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู คอื ตลาดนดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การความตัง้ใจในการใช้บริการกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนิกส ์(Intentions to use E-wallet) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective 

Norm), การรบัรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security) ด้านความเสี่ยงและความไว้วางใจ, 

การรบัรู้ถงึประโยชน์ (Perceived Usefulness), การรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) และ การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 
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 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

งานศกึษาวจิยัน้ีใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผู้ที่มอีาชีพคา้ขายในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหานครทีไ่ม่เคยใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ในช่วง

เดอืนพฤศจกิายน ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2563 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผลของการวิจยัในครัง้น้ีทําให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจ 

สามารถนําผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงกลยุทธ์ในการให้บรกิารให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการในการใชบ้รกิารของผูค้า้ขาย 

ผลของการวจิยัในครัง้น้ีทําให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ และผูท้ี่สนใจ มี

ความเข้าใจถึงปัจจัยในแต่ละด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ถึงความปลอดภัย 

(Perceived Security) ด้านความเสี่ยงและความไว้วางใจ, การรบัรู้ถึงประโยชน์(Perceived 

Usefulness), การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้

ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 

 

 



 

บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอนําเสนอ

รายละเอยีดตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีการกระทาํตามหลกัเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: 

TRA) 

ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุผล เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นโดย Icek Ajzen และ Martin 

Fishbein (1975) เป็นทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้เหตุผลและข้อมูลเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจว่าจะกระทําหรอืไม่กระทําสิง่นัน้ โดยจะมปัีจจยั 2 ปัจจยัที่ให้เกดิเจตนา

การแสดงพฤตกิรรม หรอื Behavioral Intention ซึง่ 2 ปัจจยันัน้ ไดแ้ก่ 

 

  Attitude หรือ ทศันคติต่อพฤติกรรม 

เป็นการประเมนิของบุคคลทีม่ตี่อภาพรวมของพฤตกิรรม ซึ่งรวมไปถงึผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิของ

พฤตกิรรม ซึง่มทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ถา้ผลการประเมนิต่อผลทีต่ามมาของพฤตกิรรมทีบุ่คคล

ไดก้ระทาํเป็นทางดา้นลบ บุคคลจะมทีศันคตทิีไ่ม่ดตี่อพฤตกิรรมนัน้ (Ajzen, 1991) 

 

 Subjective Norm หรือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

เป็นการรบัรู้ของบุคคลเกี่ยวกบัความต้องการ หรอืความคาดหวงัของสงัคมที่มผีลต่อ

บุคคล ในการทีจ่ะกระทําหรอืไม่กระทําพฤตกิรรมใด ๆ หากบุคคลมกีารประเมนิว่า กลุ่มบุคคลที่

มอีทิธพิลต่อเขาตอ้งการใหแ้สดงพฤตกิรรม แนวโน้มทีพ่ฤตกิรรมจะถูกแสดงออกจะเพิม่มากขึ้น 

หากเกดิความเชื่อถอืต่อบุคคลนัน้ จะส่งผลให้มคีวามตัง้ใจที่จะแสดงพฤตกิรรม บุคคลที่เขาให้

ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ และบุคคลที่ใกลช้ดิ ได้กระทําพฤตกิรรมใดแล้ว จะมแีนวโน้มที่จะคล้อย

ตามและกระทาํพฤตกิรรมนัน้ดว้ย 
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รปูที ่1 แผนผงัทฤษฎกีารกระทําตามหลกัเหตผุล (The Theory of Reasoned Action: TRA) 

 

2.2 โมเดลการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

โมเดลการยอมรบัเทคโนโลย ีเป็นโมเดลที่มกีารต่อยอดมาจากทฤษฎีฎีการกระทําด้วย

เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein & Ajzen (1975) โดยไดอ้ธบิายว่า 

การทีบุ่คคลจะลงมอืประกอบพฤตกิรรมใดนัน้ สามารถอธบิายไดจ้ากการวดัความเชื่อ (Beliefs) 

ทศันคต ิ(Attitudes) และความตัง้ใจกระทาํ (Intention) โมเดลการยอมรบัเทคโนโลย ีจะประกอบ

ไปดว้ยตวัแปร การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness) การรบัรูค้วามง่ายในการใช้ 

(Perceived Ease of Use) ความตัง้ใจทีจ่ะกระทํา (Behavior Intention to use) ทศันคตติ่อการ

ใช้ (Attitude Toward Using) และพฤติกรรมการใช้ระบบจริง (Actual System Use) (Davis, 

1989) 

 

 

 
รปูที ่2 แผนผงัโมเดลการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
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การรบัรู ้(Perception) มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิว่า “Perceptio” หรอื “Percipio” 

หมายถงึ การไดม้า การเกบ็รวบรวม การเขา้ใจ หรอืการตคีวามหมาย เป็นกระบวนการแปล

ความหมายของสิง่ทีบุ่คคล ประสบหรอืความหมายจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

รอบตวัของบุคคลนัน้ (Schramm, 1960) เป็นกระบวนการทีบุ่คคลหน่ึงใหค้วามสนใจ การเลอืก

รบั การรวบรวม การจดัระบบ การแปลความหมาย และการสรา้งความหมายแก่ขอ้มลูทีไ่ดร้บั (สุ

รตัน์ ตรสีกุล, 2550) 

 

 การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน เป็นการวดัระดบัขัน้ของบุคคลทีเ่ชื่อว่าถ้าหากมกีารใช้

ระบบสารสนเทศที่มกีารพฒันาขึ้นมาใหม่ ระบบนัน้จะทําให้ประสทิธภิาพในการทํางานดยีิง่ขึ้น 

ตอ้งมกีารวางเป้าหมายในการใชง้าน มกีารใหบ้รกิารระบบสารสนเทศอย่างทัว่ถงึในวงกวา้ง เพือ่

สรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัผูใ้ชง้าน (Davis, 1989) 

 

 การรบัรู้ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

การรับรู้ความมีประโยชน์ เป็นการวัดทัศนคติความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้

เทคโนโลยหีรอืระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิม่ศกัยภาพการทํางานของบุคคลนัน้ (Davis, 1989) 

เป็นความเชื่อหรอืมุมมองในการวเิคราะหแ์ละตระหนักถงึคุณค่าหรอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

จากเทคโนโลย ีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยตีรงกบัความต้องการของบุคคลจะนําไปสู่การ

ยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยนีัน้ ประโยชน์ทีบุ่คคลจะไดร้บัจากการแสดงพฤตกิรรมมแีนวโน้มทาให้

เกดิทัง้ประโยชน์จากภายในตวับุคคลเช่น การเพิม่ความตื่นตวั หรอื การเพิม่ความกระตอืรอืรน้ 

และประโยชน์จากภายนอก เช่น การไดร้บัผลรางวลัตอบแทน อย่างไรกต็าม โดยปกตแิลว้บุคคล

หน่ึงมแีนวโน้มรบัรูป้ระโยชน์จากภายนอกมากกว่าการรบัรูป้ระโยชน์จากภายใน (Pender et al, 

2002) 

 

2.3 การรบัรู้ถึงความปลอดภยั (Perceived Security) 

การรบัรูถ้งึความปลอดภยั คอื ความเชื่อมัน่ของผูใ้ชง้านที่มใีหก้บัระบบหรอืผู้ทีใ่ห้บรกิาร 

ซึ่งมผีลทําให้ผู้ใช้งานรู้สกึมคีวามปลอดภัยต่อระบบหรอืผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้งานจะรบัรู้ถึงความ

ปลอดภยัได้หลายปัจจยั เช่น ความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานจะต้องรบัรู้ ความไว้วางใจที่ผู้ใช้งานมตี่อ

ระบบหรอืผูใ้หบ้รกิาร (Shin, 2009) 

Linck, Pousttchi และ Wiedemann (2006) ได้ทําการศึกษาเรื่ อง  ปัญหาด้านความ

ปลอดภยัในการใชง้านระบบการชําระเงนิผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีว่่ามปัีจจยัทีต่้องพจิารณา 

4 ประการ ไดแ้ก่ 
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1) การยืนยนัตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบ (Authentication) โดยผู้ใช้บริการจะต้องระบุ

ข้อมูลเฉพาะให้ถูกต้อง เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ก่อนที่จะ

สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้การยนืยนัตวับุคคลน้ีเองเป็นปัจจยัทีผู่ใ้ชง้านมคีวามกงัวลมากที่สุด

เพราะผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถมัน่ใจไดว้่าจะมกีารลกัลอบเขา้ใชง้านจากผูอ้ื่นหรอืไม่ 

2) ความน่าเชื่อถอื (Confidentiality) ต้องสร้างความน่าเชื่อถอื โดยทําการรกัษาความลบั

ของขอ้มลูของผูใ้ชง้านได ้

3) ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง (Data Integrity) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นระบบการทาํธุรกจิเครอืขา่ยจะต้อง

เป็นขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง 

4) การไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) ผู้ให้บริการจะต้องแสดงการไม่

ปฏเิสธความรบัผดิชอบ ทีอ่าจเกดิขึน้ในการทาํธุรกรรมออนไลน์ 

 

การรบัรูถ้งึความปลอดภยัมตีวัแปรทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์บ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น 

 

 ความเส่ียง (Risk) 

ความเสีย่งเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารของลูกคา้ โดยเฉพาะ

เมื่อเป็นการซื้อขายสนิค้าออนไลน์ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ปัจจยัสําคญัต่อการตดัสนิใจของลูกค้า

ในการซื้อสนิค้าและบรกิาร คอืการรกัษาความปลอดภยัในระหว่างการซื้อขาย และการรกัษา

ขอ้มลูสว่นตวัของลูกคา้ โดยลูกคา้จะเกดิการรบัรูค้วามเสีย่งในระดบัทีต่ํ่าหากผูใ้หบ้รกิารได้มกีาร

นําเสนอขอ้มลูทีค่รบถว้นและชดัเจน ดงันัน้สามารถกล่าวไดว้่าการรบัรูค้วามเสีย่งขึน้อยู่กบัระบบ

รกัษาความปลอดภยั และการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถงึนําเสนอขอ้มูลของ

สนิคา้และบรกิารทีค่รบถว้น (Martin & Camarero, 2008) 

 

 ความไว้วางใจ (Trust) 

เป็นความเชื่อที่มตี่อบุคคลอื่นอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็นเครื่องมอืสําคญัในการตดิต่อระหว่าง

กันในธุรกิจ หากมีระดับความไว้วางใจสูงก็จะทําให้มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  

(McKnight & Chervany 2002) ได้ทําการศึกษาและพฒันาเครื่องมอืวดัความไว้วางใจสําหรบั

พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์พบว่า ความไวว้างใจเกดิขึ้นจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คอื ความเชื่อใน

การไวว้างใจ (Trusting Belief) และเจตนาในการไวว้างใจ (Trusting Intention) แสดงใหเ้หน็ว่า 

ความเชื่อในการไวว้างใจเป็นปัจจยัที่นําไปสู่เจตนาในการไวว้างใจ แล้วจงึเป็นปัจจยัก่อใหเ้กดิ

พฤตกิรรมของแต่ละบุคคล 
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2.4 ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory) 

ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นทฤษฎทีีไ่ดพ้ฒันามาจาก ทฤษฎกีารเรยีนรู้

ทางปัญญาสงัคม (Social learning theory) ซึ่งมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้

เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อมแต่เพยีงอย่างเดียว หากแต่ว่า

จะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลร่วมด้วย และการร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลนัน้ จะต้องร่วมกันใน

ลกัษณะที่กําหนดซึ่งกนัและกนั (Reciprocal Determinism) กบัปัจจยัทางด้าน พฤตกิรรมและ

สภาพแวดลอ้ม (Bandura, 1997) 

การรบัรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นการตดัสนิความสามารถ

ตนเองว่า สามารถทํางานในระดบัใด หรอืความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกบั ความสามารถในการ

กระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่มอีทิธพิลต่อการดาํรงชวีติ ความเชื่อในความสามารถตนเองพจิารณาจาก

ความรูส้กึ ความคดิ การจงูใจและพฤตกิรรม (Bandura, 1997) 

Bandura เชื่อว่าพฤตกิรรมของคนเราไม่ได้เกดิขึน้และเปลีย่นด้วย   สิง่แวดล้อมอย่าง

เดยีว จะตอ้งมปัีจจยั 3 ปัจจยัร่วมดว้ย ไดแ้ก ่

   1. ปัจจยัสว่นบุคคล ( Personal factor = p ) 

   2. เงือ่นไขเชงิพฤตกิรรม ( Behavior condition = B) 

   3. เงือ่นไขเชงิสภาพแวดลอ้ม ( Environment contion = E) 

  สิง่ที่จะกําหนดประสทิธภิาพของการแสดงออก ขึ้นอยู่กบัการรบัรู้ความสามารถของ

ตนเองในสภาพการณ์นัน้ นัน่คอื ถ้าบุคคลมคีวามเชื่อว่าตนเองสามารถอย่างไร  กจ็ะแสดงออก

ถึงความสามารถนัน้ออกมา   คนที่มีความเชื่อตนเองว่ามีความสามารถ จะมีความอดทน

อุตสาหะ ไม่ทอ้ถอยและจะประสบความสาํเรจ็ 
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รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความคาด หวงัผลทีจ่ะ

เกดิขึน้ (จาก Bandura, 1978) 

 

การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ Bandura เสนอว่ามอียู่ดว้ยกนั 4 วธิ ีคอื 

(Evans, 1989) 

1. ประสบการณ์ทีป่ระสบความสําเรจ็ (Mastery Experiences) ซึง่ Bandura เชื่อว่าเป็น

วธิกีารที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด ในการพฒันาการรบัรู้ความสามารถของตนเอง เน่ืองจากว่า 

เป็นประสบการณ์โดยตรง ความสําเรจ็ทําให้เพิม่ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขา

สามารถทีจ่ะทาํได ้ดงันัน้ ในการทีจ่ะพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ จาํเป็นทีจ่ะต้อง

ฝึกให้เขามทีกัษะเพยีงพอที่จะประสบความสําเร็จได้พร้อม ๆ กบัการทําให้เขารบัรู้ว่า เขามี

ความสามารถจะกระทําเช่นนัน้ จะทําใหเ้ขาใชท้กัษะทีไ่ดร้บัการฝึกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ทีสุ่ด บุคคลทีร่บัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพอ้ะไรง่าย ๆ แต่จะพยามทํางานต่าง 

ๆ เพือ่ใหบ้รรลุถงึเป้าหมายทีต่อ้งการ 

2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สงัเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความ

ซบัซ้อน และไดร้บัผลกรรมทีพ่งึพอใจ กจ็ะทําใหผู้ท้ีส่งัเกตฝึกความรู้สกึว่าเขาก็จะสามารถที่จะ

ประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาพยายามจรงิและไม่ย่อท้อ ลกัษณะของการใช้ตวัแบบที่ส่งผลต่อ

ความรูส้กึว่าเขามคีวามสามารถทีจ่ะทําไดน้ัน้ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาของบุคคลทีม่คีวามกลวัต่อสิง่
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ต่าง ๆ โดยที่ให้ดูตัวแบบที่มีลักษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่าง ๆ 

เหล่านัน้ได ้(Kazdin, 1974) 

3. การใชค้าํพดูชกัจงู (Verbal Persuation) เป็นการบอกวา่ บุคคลนัน้มคีวามสามารถ ที่

จะประสบความสาํเรจ็ได ้วธิกีารดงักล่าวนัน้ค่อนขา้งใชง้า่ยและใชก้นัทัว่ไปซึง่ Bandura ไดก้ล่าว

ว่า การใช้คําพูดชกัจูงนัน้ไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการที่จะทําให้คนเราสามารถที่พฒันาการรบัรู้

ความสามารถของตนเอง (Evans, 1989) ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วมกบัการทําให้บุคคลมี

ประสบการณ์ของความสําเรจ็ ซึ่งอาจจะต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กบับุคคลอย่างค่อย

เป็นค่อยไปและใหเ้กดิความสําเรจ็ตามลําดบัขัน้ตอน พรอ้มทัง้การใชค้ําพูดชกัจูงร่วมกนั กย่็อม

ทีจ่ะไดผ้ลดใีนการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตน 

4. การกระตุน้ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุน้ทางอารมณ์มผีลต่อการรบัรู้

ความสามารถของตนเองในสภาพที่ถูกขมขู่ ในการตดัสนิถงึความวติกกงัวล และความเครยีด

ของคนเรานัน้บางสว่น จะขึน้อยู่กบัการกระตุ้นทางสรรีะ การกระตุน้ทีรุ่นแรงทาํใหก้ารกระทําไม่

ค่อยไดผ้ลด ีบุคคลจะคาดหวงัความสําเรจ็ เมื่อเขาไม่ไดอ้ยู่ในสภาพการณ์ทีก่ระตุ้นดว้ย สิง่ทีไ่ม่

พงึพอใจ ความกลวักจ็ะกระตุ้นใหเ้กดิความกลวัมากขึ้น บุคคลกจ็ะเกดิประสบการณ์ของความ

ลม้เหลว อนัจะทาํใหก้ารรบัรูเ้กีย่วกบั ความสามารถของตนตํ่าลง



 

บทท่ี 3 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยัและสมมติฐานงานวิจยั 

 กรอบงานวิจยั 

ผู้วิจยัได้พฒันาโมเดลโดยทําการบูรณาการโมเดลตามทฤษฎี 4 ทฤษฎีคือ โมเดลการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM), ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุผล (The Theory of Reasoned 

Action : TRA), การรบัรู้ถึงความปลอดภยั (Perceived Security) และ การรบัรู้ความสามารถ

ตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 แผนผงักรอบแนวคดิงานวจิยั 

SN: 

Subjective 

 

Attitude toward the 

behavior 

PT: Perceived 

Trust 

PR: 

Perceived 

 

SN 

PE 

PU: 

Perceived 

 

PT 
PSE: Perceived 

Self-Efficacy PE: Perceived 

Ease of Use SN PT 
SN 

H1 

H5 
H6 

H4 

H3 

H2 

H7 

H1

H8 

H9 

H21 

H20 

H19 

H18 

H17 

H10 

H15 

H14 H16 
PR H12 H13 

SN 
PT PR 
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 สมมติฐานงานวิจยั 

H1: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัทศันคตติ่อพฤตกิรรมในการตัง้ใจใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H2: การรบัรูค้วามสามารถตนเอง มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตติ่อพฤตกิรรมในการตัง้ใจ

ใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H3: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบั

ทศันคตติ่อพฤตกิรรมในการตัง้ใจใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H4: การรบัรูถ้งึความเสีย่งต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคติ

ต่อพฤตกิรรมในการตัง้ใจใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H5: การรบัรู้ถึงความไว้วางใจต่อระบบกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์ มคีวามสมัพนัธ์กับ

ทศันคตติ่อพฤตกิรรมในการตัง้ใจใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H6: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ มคีวามสมัพนัธก์บัความสมัพนัธก์บัทศันคตติ่อพฤตกิรรม

ในการตัง้ใจใชร้ะบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H7: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H8: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูถ้งึความไวว้างใจต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H9: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูถ้งึความเสีย่งต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H10: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

H11: การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

H12: การรบัรูค้วามสามารถตนเอง มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูถ้งึความไวว้างใจต่อระบบ

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H13: การรบัรู้ความสามารถตนเอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ถึงความเสี่ยงต่อระบบ

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H14: การรบัรูค้วามสามารถตนเอง มคีวามสมัพนัธก์บัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

H15: การรบัรู้ความสามารถตนเอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน

ระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 

H16: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบั

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
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H17: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบั

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H18: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบั

การรบัรูถ้งึความเสีย่งต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H19: การรบัรู้ถงึความเสี่ยงต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

H20: การรบัรู้ถงึความเสี่ยงต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

รบัรูถ้งึความไวว้างใจต่อระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์

H21: การรบัรู้ถงึความไว้วางใจต่อระบบกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์ มคีวามสมัพนัธ์กบั

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยใช้

เครื่องมือคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล จากคนที่ไม่เคยใช้งานระบบ

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์และมอีาชพีคา้ขาย ในตลาดนดัเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 ประชากร (Population) 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื บุคคลทีอ่าชพีคา้ขาย ในตลาดนดัเขตกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 8,021คน (ขอ้มลูจากสาํนกัเทศกจิ พ.ศ.2562) 

 

 กลุ่มตวัอย่าง (Samples) 

กลุ่มตัวอย่าง (samples) คือ บุคคลที่อาชีพค้าขาย ในตลาดนัดเขตกรุงเทพมหานคร

สามารถคํานวณขนาดตวัอย่างได้ตามสูตรที่ใช้หาขนาดตวัอย่างของ Yamane (1967) โดยที่

ความเชื่อมัน่เป็น 95% และค่าความคลาคเคลื่อน 5% จะได ้กลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี 

สตูรที่ใช ้    𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑒𝑒2

 

โคย n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

N คือ ขนาดของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (N = 8,021) 

e คือ สดัสว่นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ (e = 0.05) 

แทนค่าสตูร   𝑛𝑛 = 8,021
1+(8,021)(0.05)2

 

𝑛𝑛 = 380.999 = 381 
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จากการคํานวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 381 ตัวอย่าง ผู้วิจยัได้แจกแบบประเมิน

ทัง้หมด 420 ตวัอย่าง เพือ่ป้องกนัแบบประเมนิทีเ่กดิความผดิพลาด 

 

 การเกบ็ข้อมูลและการจดัสร้างเคร่ืองมือวิจยั 

การศกึษาวจิยัน้ีใชว้ธิกีารสํารวจโดยผ่านแบบสอบถามออนไลน์เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างที่

กําหนดสามารถเข้าถงึอินเทอร์เน็ตและตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ รวมถงึการใช้

แบบสอบถามออนไลน์ทําใหส้ามารถกระจายการสํารวจไปไดใ้นวงกวา้ง รวดเรว็ และไม่มขีอ้จา

กดัดา้นเวลาและสถานที ่

 

 เชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

ผูว้จิยัสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั โดยกําหนดเป็นมาตรวดัแบบไลเกติร ์(Likert scale) 5 

ระดบัเพือ่วดัค่าของตวัแปรเป็นอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) แบ่งตามระดบัความเหน็ดว้ยดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 มาตรวดัแบบไลเกติร ์(Likert scale) 

 

ระดบัความคิดเห็น คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 

มากท่ีสดุ 5 1 

มาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 

นอ้ย 2 4 

นอ้ยท่ีสดุ 1 5 

 

ผู้วิจยัใช้วิธีการให้คะแนนตัวแปร โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละอันตรภาคชัน้ 

(Class interval) ซึง่สามารถใชส้ตูรการคาํนวณค่าความกวา้งของช่วงแต่ละชัน้ (R. Likert, 1967) 

ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่  =  
(คะแนนสงูสุด−คะแนนตํ่าสุด)

จํานวนชัน้
 

 

ค่าเฉลีย่  =   
(5−1)
5

 

 

ค่าเฉลีย่  =     0.8 
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จากสูตรการหาค่าเฉลี่ยความกว้างของอนัตรภาคชัน้ขา้งต้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.8 ซึ่ง

สามารถนามาจดัช่วงคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนความเห็นด้วยของผู้ตอบ

แบบสอบถามไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ค่าเฉลีย่คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถงึ มกีารรบัรู ้และพฤตกิรรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถงึ มกีารรบัรู ้และพฤตกิรรมอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลีย่คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถงึ มกีารรบัรู ้และพฤตกิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย่คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถงึ มกีารรบัรู ้และพฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย 

ค่าเฉลีย่คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถงึ มกีารรบัรู ้และพฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

โดยคําถามในแบบสอบถาม เชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะประกอบไปด้วย

คาํถามทีจ่ะแบ่งตามตวัแปรทีก่ําหนดไวด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2 คาํถามในแบบสอบถามเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) แบ่งตามปัจจยั 

 

ตวัแปรปัจจยั คาํถาม 

การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน 

(Perceived Usefulness) 
• คุณให้คะแนนการยอมรับระบบ E-Wallet ว่า

สง่ผลดตี่อคุณในระดบัใด 

• คุ ณ คิด ว่ า ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ  E-Wallet ช่ ว ย เ พิ่ ม

ประสทิธภิาพในการคา้ขาย 

• คุณคิดว่าการใช้ระบบ E-Wallet มีประโยชน์กับ

คุณในการใชช้วีติประจาํวนั 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 
• คุณคดิว่าการใชร้ะบบ E-Walletช่วยประหยดัเวลา

ในการดาํเนินชวีติ 

• คุณคดิว่าระบบ E-Wallet ใชง้านยากสาํหรบัคุณ 

• คุณคิดว่าการใช้ระบบ E-Wallet ครัง้แรกจะมี

ขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและยุ่งยาก 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

(Perceived Trust) 
• คุณไว้ใจระบบ E-Wallet ในปัจจุบัน ในการเก็บ

รกัษาขอ้มลูไดใ้นระดบัใด 
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• หากระบบ E-Wallet มกีารเก็บขอ้มูลเพิม่โดยที่มี

การเขา้รหสัผ่าน คุณจะยอมรบัความเสีย่งในการ

ใหร้ะบบเกบ็ขอ้มลูเพิม่ 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง  

(Perceived Risk) 
• คุณคิดว่าข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบ E-Wallet ได้จาก

คุณจะเป็นขอ้มลูทีม่ผีลต่อความปลอดภยัของคุณ 

• คุณคดิว่าระบบ E-Wallet ไม่มคีวามน่าเชื่อถอืใน

การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

(Subjective Norm) 
• หากญาต ิหรอื เพื่อนของคุณทีใ่ชร้ะบบ E-Wallet 

มาแนะนําให้คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณจะยอมใช้

ระบบน้ี 

• หากมีผู้ที่มีชื่อเสียงหรือนักแสดงที่คุณชื่นชอบ

แนะนําให้คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณจะยอมใช้

ระบบน้ี 

• คุณจะแนะนําระบบ E-Wallet ให้กับเพื่อนหรือ

ครอบครวัใชง้านระบบ 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

(Perceived Self-Efficacy) 
• คุณสามารถรับรู้และมัน่ใจว่าสามารถจัดการ

ตนเองใหเ้รยีนรูใ้นการใชร้ะบบ E-Wallet ได ้

• คุณสามารถรับรู้และมัน่ใจว่าสามารถควบคุม

ตนเอง ให้สามารถใช้ ร ะบบ E-Wallet ได้ ใน

ชวีติประจาํวนั 

• คุณสามารถรับรู้และมัน่ใจว่าสามารถจัดการ

ตนเองใหเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้

ระบบ E-Wallet ได ้

ทศันคตติ่อพฤตกิรรม (Attitude 

toward the behavior) 

• หากลูกค้าไม่มีเงินสดในการชําระสินค้า แต่

ต้องการที่จะใช้ E-Wallet แทน คุณจะยอมให้

ลูกคา้ชาํระดว้ย E-wallet 

• หากตลาดนัดที่คุณอยู่บังคับผู้ค้าทุกรายต้องใช้

ระบบ E-Wallet คุณจะยอมใช้ระบบ E-Wallet 

เพือ่ใชพ้ืน้ทีต่ลาดนดัในการขายต่อไป 
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 เชงิคุณภาพ (Quantitative Research) 

จะแบ่งหวัขอ้ตามปัจจยัทีผู่ว้จิยัศกึษา โดยทีค่าํถามจะเป็นแบบปลายเปิด ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3 คาํถามในแบบสอบถามเชงิคุณภาพ (Quantitative Research) แบ่งตามปัจจยั 

 

ตวัแปร คาํถาม 

การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน 

(Perceived Usefulness) 
• ระบบ E-Wallet นั ้นจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อ

ชวีติประจาํวนัของคุณอย่างไร 

• โดยทัว่ไป คุณใช้งาน Smartphone เป็นเวลากี่

ชัว่โมง และในการใชส้ว่นใหญ่คุณใช ้Smartphone 

อย่างไร 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 
• คุณสามารถใช้ระบบ E-Wallet ได้ง่ายขึ้นหรอืไม่ 

หากระบบ E-Wallet มีการแนะนําวธิีการใช้งาน

ระบบเบือ้งตน้ เพราะเหตุใด 

• คุณคิดว่าระบบ E-Wallet ที่สามารถให้ความ

สะดวกแก่รา้นของคุณ ควรจะเป็นอย่างไร 

• หากคุณสามารถเชื่อมบัญชีระหว่างร้านค้ากับ

ผู้ใช้งานเพื่อสามารถใช้ระบบ E-Wallet ในการ

จ่ายที่อื่นได้ คุณคดิว่าจะสะดวกขึ้นหรอืไม่ เพรา

เหตุใด 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

(Perceived Trust) 
• คุณไว้ใจระบบ E-Wallet ในปัจจุบัน ในการเก็บ

รกัษาขอ้มลูหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

• หากระบบ E-Wallet มีระบบ OTP (One-time 

password) คุณจะไว้ใจในการใช้ระบบหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง  

(Perceived Risk) 
• หากระบบ E-Wallet มกีารเก็บขอ้มูลเพิม่โดยที่มี

การเขา้รหสัผ่าน คุณจะยอมรบัความเสีย่งในการ

ใหร้ะบบเกบ็ขอ้มลูเพิม่หรอืไม่ เพราะอะไร 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

(Subjective Norm) 
• หากญาต ิหรอื เพื่อนของคุณทีใ่ชร้ะบบ E-Wallet 

มาแนะนําให้คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณจะใช้

หรอืไม่ เพราะเหตใุด 
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• หากมีผู้ที่มีชื่อเสียงหรือนักแสดงที่คุณชื่นชอบ

แนะนําให้คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณจะใช้หรอืไม่ 

เพราะเหตุใดหากมผีู้ที่มีชื่อเสียงหรอืนักแสดงที่

คุณชื่นชอบแนะนําให้คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณ

จะยอมใชร้ะบบน้ี 

• คุณจะแนะนําระบบ E-Wallet ให้กับเพื่อนหรือ

ครอบครวัใชง้านระบบ 

 

 สถิติท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั 

การศกึษาวจิยัน้ีใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติ ิโดยมกีาร

วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 

 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แลว้จงึนาเสนอในรปูแบบกราฟ ตาราง และการจาํแนกรอ้ยละ 

 

 สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

ใช้ค่าสถิติที่ได้จากการสํารวจผ่านแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในการวเิคราะห์การ

เปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา โดยใชเ้ครื่องมอื

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation Analysis เป็นการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปรสองตวั



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

การศกึษางานวจิยั “ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความยอมรบัการชําระค่าสนิค้าด้วยกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนิกส ์ของผูค้า้ในตลาดนดัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล 

พรอ้มทัง้ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างนําร่อง (Pilot Test) จํานวน 30 

ตัวอย่างก่อนเก็บแบบสอบถามจริงทัง้หมด ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลทางช่องทาง

ออนไลน์ตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2563 – 28 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผูว้จิยัสามารถเกบ็ขอ้มูลได้

เป็นจานวน 381 ตวัอย่าง แล้วจงึนําขอ้มูลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างมาวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารแจกแจงความถี่และ

รอ้ยละ 

ตารางที ่4 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

 

คุณลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ 

    ชาย 

    หญงิ 

 

137 

244 

 

35.96 

64.04 

 381 100.00 

อายุ 

     ตํ่ากว่า 21 ปี 

     21 - 30 ปี 

     31 - 40 ปี 

     41 - 50 ปี 

     51 - 60 ปี 

     มากกว่า 60 ปี 

 

0 

38 

86 

108 

98 

51 

 

0 

9.97 

22.57 

28.35 

25.72 

13.39 

รวม 381 100.00 
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สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส 

     หย่ารา้ง 

 

148 

209 

24 

 

38.85 

54.86 

6.30 

รวม 381 100.00 

ระดบัการศกึษา 

     ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     ปรญิญาตร ี

     ปรญิญาโท 

     ปรญิญาเอก 

 

98 

209 

74 

0 

 

25.72 

54.86 

19.42 

0.00 

รวม 381 100.00 

รายไดต้่อเดอืน 

     ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

     10,000 – 20,000 บาท 

     20,001 – 30,000 บาท 

     30,001 – 40,000 บาท 

     40,001 – 50,000 บาท 

     มากกว่า 50,000 บาท 

 

24 

100 

111 

48 

24 

74 

 

6.30 

26.25 

29.13 

12.60 

6.30 

19.42 

รวม 381 100.00 

 

 

 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละข้อคาํถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้ค้าขายมกีารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 

3.53, SD = 0.87) ผู้ค้าขายมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.59, SD = 0.82) ผู้

คา้ขายมกีารรบัรูถ้งึความไวว้างใจในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.64, SD = 0.71) ผูค้า้ขายมกีารรบัรูค้วาม

ง่ายในการใช้งานในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.20, SD = 0.81) ผู้ค้าขายมกีารรบัรู้ความมปีระโยชน์ใน

การใช้งานในระดับสูง (�̅�𝑥 = 3.92, SD = 0.78) ผู้ค้าขายมีการรับรู้ความสามารถตนเองใน

ระดบัสูง (�̅�𝑥 = 3.87, SD = 0.83) ผูค้า้ขายมทีศันคตติ่อพฤตกิรรมในระดบัสูง (�̅�𝑥 = 3.56, SD = 

0.80) 
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ตารางที ่5 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละขอ้คาํถาม 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

ทศันคตติ่อพฤตกิรรม 

3.53 

3.59 

3.64 

3.20 

3.93 

3.87 

3.56 

0.87 

0.82 

0.71 

0.81 

0.78 

0.83 

0.80 

 

 การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ค้าขายมีความเห็นด้วยกับระบบ e-Wallet ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการค้าขายในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.93, SD = 0.80) ผู้ค้าขายมคีวามเหน็ด้วยกบั

ระบบ e-Wallet มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.97, SD = 0.80) ผู้

ค้าขายมคีวามเห็นด้วยกบัระบบ e-Wallet ส่งผลดใีนการจดัการบญัชขีองร้านค้าในระดบัมาก 

(�̅�𝑥= 3.64, SD = 0.97) 

 

ตารางที ่6 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน 

(Perceived Usefulness) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระบบ e-Wallet ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการคา้ขาย 

ระบบ e-Wallet มปีระโยชน์ในการใชช้วีติประจําวนั 

ระบบ e-Wallet สง่ผลดใีนการจดัการบญัชขีองรา้นคา้ 

3.93 

3.97 

3.88 

0.80 

0.80 

0.94 
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 การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ยกบัระบบ e-Wallet ช่วย

ประหยดัเวลาในการดําเนินชวีติในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.78, SD = 0.97) ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ย

กบัระบบ e-Wallet ใชง้านยากในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥= 3.40, SD = 1.19) ผูค้า้ขายมคีวามเหน็

ดว้ยกบัการใชร้ะบบ e-Wallet ครัง้แรกจะมขีัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและยุ่งยากในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥= 

2.42, SD = 0.88) 

 

ตารางที ่7 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระบบ e-Wallet ช่วยประหยดัเวลาในการดาํเนินชวีติ 

ระบบ e-Wallet ใชง้านยากสาํหรบัคณุ 

การใชร้ะบบ e-Wallet ครัง้แรกจะมขีัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและยุ่งยาก 

3.78 

3.40 

2.42 

0.97 

1.19 

0.88 

 

 การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ (Perceived Trust) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้ค้าขายมคีวามเหน็ด้วยกบัการไวใ้จระบบ e-Wallet ใน

ปัจจุบนั ในการเกบ็รกัษาขอ้มูลในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.53, SD = 0.90) ผูค้า้ขายมคีวามเห็นด้วย

กบัระบบ e-Wallet มกีารเกบ็ขอ้มูลเพิม่โดยที่มกีารเขา้รหสัผ่าน จะยอมรบัความเสีย่งในการให้

ระบบเกบ็ขอ้มลูเพิม่ในระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.75, SD = 1.05) 
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ตารางที ่8 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

(Perceived Trust) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

คุณไวใ้จระบบ e-Wallet ในปัจจุบนั ในการเกบ็รกัษา

ขอ้มลู 

หากระบบ e-Wallet มกีารเกบ็ขอ้มูลเพิม่โดยที่มกีาร

เข้ารหัสผ่าน คุณจะยอมรับความเสี่ยงในการให้

ระบบเกบ็ขอ้มลูเพิม่ 

3.53 

 

3.75 

0.90 

 

1.05 

 

 

 การรบัรูถ้งึความเสีย่ง (Perceived Risk) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ยกบัขอ้มูลทีผู่ด้แูลระบบ e-Wallet 

ได้จากคุณจะเป็นข้อมูลที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ค้าขายในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.02, SD = 

0.84) ผู้ค้าขายมคีวามเห็นด้วยกบัระบบ e-Wallet ไม่มคีวามน่าเชื่อถอืในการเก็บรกัษาข้อมูล

สว่นตวัเพิม่ในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥= 3.17, SD = 1.28) 

 

ตารางที ่9 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการรบัรูถ้งึความเสีย่ง (Perceived 

Risk) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบ e-Wallet ได้จากคุณจะเป็น

ขอ้มลูทีม่ผีลต่อความปลอดภยัของคุณ 

ระบบ e-Wallet ไม่มคีวามน่าเชื่อถอืในการเกบ็รกัษา

ขอ้มลูสว่นตวั 

4.02 

 

3.17 

0.84 

 

1.28 
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 การคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิ (Subjective Norm) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ยกบัญาต ิหรอื เพือ่นของผูค้า้ขาย

ทีใ่ชร้ะบบ e-Wallet มาแนะนําใหใ้ชร้ะบบ e-Wallet ผูค้า้ขายจะยอมใชร้ะบบ e-Wallet ในระดบั

มาก (�̅�𝑥 = 3.55, SD = 0.89) ผู้ค้าขายมคีวามเหน็ด้วยกบัผู้ที่มชีื่อเสยีงหรอืนักแสดงที่ชื่นชอบ

แนะนําให้ใช้ระบบ e-Wallet ผู้ค้าขายจะยอมใช้ระบบ e-Wallet ในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥= 3.34, 

SD = 1.29) ผู้ค้าขายมคีวามเหน็ด้วยกบัการแนะนําระบบ e-Wallet ให้กบัเพื่อนหรอืครอบครวั

ใชง้าน ในระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.71, SD = 0.90) 

 

ตารางที ่10 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

(Subjective Norm) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ญาติ หรือ เพื่อนของคุณที่ใช้ระบบ e-Wallet มา

แนะนําใหคุ้ณใชร้ะบบ e-Wallet คุณจะยอมใชร้ะบบน้ี 

ผูท้ีม่ชีื่อเสยีงหรอืนักแสดงทีคุ่ณชื่นชอบแนะนําใหคุ้ณ

ใชร้ะบบ e-Wallet คุณจะยอมใชร้ะบบน้ี 

คุณจะแนะ นําระบบ e-Wallet ให้กับ เพื่ อนหรือ

ครอบครวัใชง้าน 

3.55 

 

3.34 

 

3.71 

0.89 

 

1.29 

 

0.90 

 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้ค้าขายมคีวามเหน็ด้วยกบัการที่ผู้ค้าขายสามารถรบัรู้

และมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเองใหเ้รยีนรูใ้นการใชร้ะบบ e-Wallet ไดใ้นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.01, 

SD = 0.80) ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ยกบัการทีผู่ค้า้ขายสามารถรบัรูแ้ละมัน่ใจว่าสามารถควบคุม

ตนเองใหส้ามารถใชร้ะบบ e-Wallet ไดใ้นชวีติประจําวนัในระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.82, SD = 0.85) ผู้

ค้าขายมีความเห็นด้วยกบัการที่ผู้ค้าขายสามารถรบัรู้และมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเองให้

เรยีนรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการใชร้ะบบ e-Wallet ไดใ้นระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.77, SD = 0.87) 
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ตารางที ่11 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างการรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

(Perceived Self-Efficacy) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

คุณสามารถรบัรู้และมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเอง

ใหเ้รยีนรูใ้นการใชร้ะบบ e-Wallet ได ้

คุณสามารถรบัรู้และมัน่ใจว่าสามารถควบคุมตนเอง

ใหส้ามารถใชร้ะบบ e-Wallet ไดใ้นชวีติประจาํวนัคุณ

คุณสามารถรบัรู้และมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเอง

ให้เรยีนรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้ระบบ e-

Wallet ได ้

4.01 

 

3.82 

 

3.77 

0.80 

 

0.85 

 

0.87 

 

 ทศันคตติ่อพฤตกิรรม (Attitude toward the behavior) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูค้า้ขายมคีวามเหน็ดว้ยกบัหากลูกค้าไม่มเีงนิสดในการ

ชําระสนิค้า แต่ต้องการที่จะใช้ e-Wallet แทน ผู้ค้าขายจะยอมให้ลูกค้าชําระด้วย e-wallet ใน

ระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.61, SD = 1.04) ผู้ค้าขายมีความเห็นด้วยกับหากตลาดนัดที่ผู้ค้าขายอยู่

บงัคบัผูค้า้ทุกรายตอ้งใชร้ะบบ e-Wallet ผูค้า้ขายจะยอมใชร้ะบบ e-Wallet เพือ่ใชพ้ืน้ทีต่ลาดนัด

ในการขายต่อไปในระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.51, SD = 1.12) 
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ตารางที ่12 การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทศันคตติ่อพฤตกิรรม (Attitude 

toward the behavior) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลี่ย 

(�̅�𝑥 ) 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

หากลูกค้าไม่มเีงนิสดในการชําระสนิค้า แต่ต้องการ

ทีจ่ะใช ้e-Wallet แทน คุณจะยอมใหลู้กค้าชําระด้วย 

e-wallet 

หากตลาดนัดทีคุ่ณอยู่บงัคบัผูค้า้ทุกรายต้องใชร้ะบบ 

e-Wallet คุณจะยอมใช้ระบบ e-Wallet เพื่อใช้พื้นที่

ตลาดนดัในการขายต่อไป 

3.61 

 

 

3.51 

1.04 

 

 

1.12 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิโดยใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 

พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม มี

ระดบัความสมัพนัธต์ํ่ามาก (r = 0.145) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถตนเองกบั

ทศันคตติ่อพฤตกิรรม มรีะดบัความสมัพนัธ์ตํ่ามาก (r = 0.091) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

ความง่ายในการใช้งานกับทัศนคติต่อพฤติกรรม มีระดับความสัมพันธ์ตํ่ามาก (r = 0.058) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ถงึความเสีย่งกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม มรีะดบัความสมัพนัธ์ตํ่า

มาก (r = 0.041) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงความไว้วางใจกบัทศันคติต่อพฤติกรรม มี

ระดบัความสมัพนัธ์ตํ่ามาก (r = 0.058) ความสมัพนัธ์ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับ

ทศันคตติ่อพฤตกิรรม มรีะดบัความสมัพนัธต์ํ่ามาก (r = 0.065)  

ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัการรบัรูค้วามง่ายในการ

ใช้งาน มรีะดบัความสมัพนัธ์สูง (r = 0.733) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความมปีระโยชน์ใน

การใช้งานกับการรบัรู้ถึงความไว้วางใจ มีระดบัความสมัพนัธ์ตํ่า (r = 0.277) ความสมัพนัธ์

ระหว่างการรบัรู้ความมปีระโยชน์ในการใช้งานกบัการรบัรู้ถงึความเสีย่ง มรีะดบัความสมัพนัธ์

ปานกลาง (r = 0.514) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งานกับการ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.343) ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้

ความมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

(r = 0.478)  
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถตนเองกบัการรบัรูถ้งึความไวว้างใจ มรีะดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.472) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถตนเองกบัการ

รบัรู้ถงึความเสี่ยง มรีะดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง (r = 0.347) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

ความสามารถตนเองกบัการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ มรีะดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง (r = 0.350) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความสามารถตนเองกบัการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน มรีะดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.511)  

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความง่ายในการใช้งานกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ มี

ระดบัความสมัพนัธต์ํ่า (r = 0.233) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านกบัการ

รบัรูถ้งึความไวว้างใจ มรีะดบัความสมัพนัธต์ํ่า (r = 0.204) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความ

งา่ยในการใชง้านกบัการรบัรูถ้งึความเสีย่ง มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.426)  

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความเสี่ยงกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีระดับ

ความสมัพนัธ์ปานกลาง (r = 0.347) ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูถ้งึความเสีย่งกบัการรบัรู้ถงึ

ความไวว้างใจมรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.411)  

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงความไว้วางใจกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีระดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง (r = 0.348) 

 

ตารางที ่13 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานโดยใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์

(Correlation Analysis) 

 

ตวัแปร 1 ตวัแปร 2 Correlations 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

0.145 

0.091 

0.058 

0.041 

0.058 

0.065 

0.733 

0.277 

0.514 

0.343 

0.478 

0.472 
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การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

0.347 

0.350 

0.511 

0.233 

0.204 

0.426 

0.347 

0.411 

0.348 

 

4.2 ผลการศึกษาเชิงคณุภาพ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลจากคําถามเชงิคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างผูค้า้ขาย 85% พบว่าระบบ 

E-Wallet จะส่งผลดีต่อชีวติประจําวนั เช่น ไม่ต้องเก็บเงนิสดไว้กบัตวั และสะดวกมากขึ้น ผู้

คา้ขาย 60% ใชง้านสมารท์โฟนเป็นเวลา 2 – 5 ชัว่โมง โดยสว่นใหญ่นัน้จะใชส้มารท์โฟนในการ

ใชคุ้ยกบัลูกคา้ เล่นโซเชยีล และตดิตามขา่วสาร  

ผูค้า้ขาย 90% พบว่าหากระบบ E-Wallet มกีารแนะนําวธิกีารใชง้านระบบเบือ้งต้น ผูค้า้

จะสามารถใช้ระบบ E-Wallet ได้ง่ายขึ้น ผู้ค้าขาย 80% พบว่าหากคุณสามารถเชื่อมบัญชี

ระหว่างรา้นคา้กบัเจา้ของบญัชเีพือ่สามารถใชร้ะบบ E-Wallet ในการจ่ายทีอ่ื่นได ้ผูค้า้ขายคดิว่า

จะสะดวกมากขึน้ โดยทีส่ามารถทาํธุรกรรมในรปูแบบซือ้มาขายไปไดง้่ายขึน้  

ผูค้า้ขาย 55 % ไวใ้จในการเกบ็รกัษาขอ้มลูของระบบ E-Wallet ผูค้า้บางสว่นยงัไม่ไวใ้จ

เน่ืองจากยงัมคีวามกงัวลอาจจะถูกมอืทีส่ามเจาะเอาขอ้มูลไปได ้ผูค้า้ขายมคีวามไวใ้จในระบบ 

E-Wallet มากขึ้นหาก E-Wallet มกีารเขา้รหสัและใช้ระบบ OTP (One-Time Password) ซึ่งผู้

คา้ขายไวใ้จมากกว่าการทีไ่ม่มรีะบบรกัษาความปลอดภยั  

ผู้ค้าขาย 60% ยอมรบัที่จะใช้ระบบ E-Wallet หากญาติหรือเพื่อนของผู้ค้าขายที่ใช้

ระบบ E-Wallet มาแนะนําใหใ้ช ้ผูค้า้บางสว่นยงัไม่ใชเ้น่ืองจากตอ้งการทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิก่อนที่

จะยอมรบัใชร้ะบบ E-Wallet อกีทัง้ผูค้า้ขายยงัมคีวามเชื่อถอืมากกว่าผูท้ีม่ชีื่อเสยีงหรอืนักแสดง

แนะนําใหผู้ค้า้ขายใชร้ะบบ 

 

 



 

บทท่ี 5 

 

สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยอมรับการชําระค่าสินค้าด้วยกระเ ป๋าเงิน

อเิล็กทรอนิกส์ ของผู้ค้าในตลาดนัดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคอืผูค้า้ขายในตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร 

เป็นจํานวน 381 คน การวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะใน

การศกึษาดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

การสรุปผลการวจิยัทัง้หมดมาจากขอ้มลูผลการวจิยัในบทที ่4 ทัง้สว่นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

และขอ้มูลเชงิคุณภาพ จากการเกบ็ขอ้มูลของผู้ค้าขายในตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 

381 คนไดผ้ลดงัน้ี 

 การศึกษาเชิงพรรณนา 

       คุณลกัษณะส่วนบุคคลผูค้า้ขายในตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างโดยสว่น

ใหญ่แล้วเป็นเพศหญิง ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 64.04 มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 

28.35 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 54.86 มสีถานภาพสมรส ซึ่งคดิเป็นร้อย

ละ 54.86 ผูค้า้ขายมรีายได ้20,001 – 30,000 บาท ต่อเดอืน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 29.13 

 

 การศึกษาความคิดเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง 

       จากผลการวจิยัเชิงปรมิาณและขอ้สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ 21 ขอ้ สามารถสรุปได้ว่า การรบัรู้

ความมปีระโยชน์ในการใชง้าน,  การรบัรูค้วามสามารถตนเอง,  การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน,   

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง, การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมคีวามสมัพนัธ์ที่

น้อยในกลุ่มตวัอย่างผูค้า้ขาย  (H1 – H6)  

       การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมคีวามสมัพนัธ์

มากในกลุ่มตวัอย่าง ซึง่การทาํใหผู้ค้า้ขายมกีารรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านระบบกระเป๋า
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เงินอิเล็กทรอนิกส์มาก ทําให้ผู้ค้าขายมีการรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนิกส ์มากตามไปดว้ย (H7)  

การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการใชง้านกบัการรบัรูถ้งึความไวว้างใจมคีวามสมัพนัธ์ตํ่าใน

กลุ่มตวัอย่าง ซึ่งการทําให้ผู้ค้าขายมกีารรบัรู้ความมปีระโยชน์ในการใช้งานระบบกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ มาก อาจไม่ทําให้ผู้ค้าขายมีการรับรู้ถึงความไว้วางใจระบบกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนิกส ์มากตามไปดว้ย (H8)  

       การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิมคีวามสมัพนัธ์น้อยในกลุ่ม

ตวัอย่าง ซึ่งการทําใหผู้ค้า้ขายมกีารรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์

มาก อาจไม่ทําให้ผู้ค้าขายมกีารคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิในการใช้งานในการใช้งานระบบกระเป๋า

เงนิอเิลก็ทรอนิกสม์ากตามไปดว้ย (H16)  

การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านกบัการรบัรูถ้งึความไวว้างใจมคีวามสมัพนัธ์น้อยในกลุ่ม

ตวัอย่าง ซึ่งการทําใหผู้ค้า้ขายมกีารรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์

มาก อาจไม่ทําให้ผู้ค้าขายมีการรับรู้ถึงความไว้วางใจในการใช้งานระบบกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนิกสม์ากตามไปดว้ย (H17)  

 

       โดยสามารถสรุปเป็นตารางที ่14 และตารางที ่15ไดด้งัน้ี 

 



 

ตารางที ่14 สรุปผลการวจิยัระหว่างตวัแปร 

 

สมมตฐิาน ตวัแปร 1 ตวัแปร 2 รปูแบบความสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

H1 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H2 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H3 การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H4 การรบัรูถ้งึความเสีย่ง ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H5 การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H6 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H7 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

การรบัรูค้วามง่ายในการใช้

งาน 

ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H8 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H9 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H10 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 
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ตารางที ่15 สรุปผลการวจิยัระหว่างตวัแปร(ต่อ) 

 

สมมตฐิาน ตวัแปร 1 ตวัแปร 2 รปูแบบความสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

H11 การรบัรูค้วามมปีระโยชน์ในการ

ใชง้าน 

การรับรู้ ความสามารถ

ตนเอง 

ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H12 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H13 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง การรบัรูถ้งึความเสีย่ง ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H14 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H15 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง การรบัรูค้วามง่ายในการใช้

งาน 

ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H16 การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H17 การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H18 การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความเสีย่ง ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H19 การรบัรูถ้งึความเสีย่ง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H20 การรบัรูถ้งึความเสีย่ง การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 

H21 การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความสมัพนัธท์างบวก มคีวามสมัพนัธน้์อยมาก 



 

5.2 ประโยชน์งานวิจยั 

ภาครฐักําลังให้ความสําคญัและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ส ังคมไร้เงินสดอย่างเต็ม

รูปแบบ อกีทัง้มผีู้ให้บรกิารเอกชนหลายรายทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศที่ได้เข้ามาทํา

ตลาดในประเทศไทย รวมถึงผู้ให้บริการจากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับประโยชน์ที่

ผู้บรโิภคจะได้รบัจากการหนัมาใช้กระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์แทนการชําระด้วยเงนิสด ทําให้

ผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัการใช้จ่ายเงนิด้วยกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทําให้ธุรกจิที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องมกีารปรบัตวัเพื่อรองรบักบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้

รา้นคา้ปลกีต้องมกีารปรบัตวัพรอ้มกบัปรบักลยุทธ์เกี่ยวกบัช่องทางการรบัชําระเงนิตามไปด้วย 

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมปีระโยชน์เป็นอย่างสงูทัง้ในเชงิวชิาการ เพือ่การศกึษาของผูท้ีต่อ้งการทราบ

ถงึพฤตกิรรมการยอมรบัการชําระเงนิดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูค้า้ขาย อกีทัง้ยงัเป็น

ประโยชน์ในเชงิธุรกจิสําหรบัผู้ให้บรกิารกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกสป์รบักลยุทธ์ใหเ้หมาะสมกบั

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้        

เจา้ของพืน้ทีต่ลาดนัด สามารถนําขอ้มูลผลการวจิยัไปประกอบการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์

การตลาดที่ตอบรบักบัพฤตกิรรมผู้ค้าขายที่เปลี่ยนแปลงไป หรอืนําไปกําหนดนโยบายในการ

บรหิารสําหรบัผูบ้รหิาร เพื่อรบัมอืกบัการปรบัตวัเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด และสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแข่งขนัผ่านช่องทางการชําระเงนิรูปแบบใหม่ อกีทัง้ยงัสามารถนําขอ้มูลไปปรบัใช้เพื่อ

เป็นกลยุทธ์ในการร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิาร e-Wallet ต่าง ๆ และนําไปปรบัปรุงช่องทางการชําระ

เงนิของตนใหม้คีวามสะดวก ใชง้านง่ายกบัผู้คา้ขายที่สุด และการปรบักลยุทธ์ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสุดในการร่วมมอืกบัผูใ้หบ้รกิาร e-Wallet 

 

5.3 ข้อจาํกดังานวิจยั 

เน่ืองจากงานวิจยัน้ีได้ทํากาศึกษาผู้ค้าขายที่ทําการค้าขายเฉพาะในตลาดนัดเท่านัน้ 

ผลการวิจัยอาจไม่เหมาะสมที่จะนําไปประยุกต์ใช้ต่อกับผู้ค้าขายที่ทําการค้าขายใน

หา้งสรรพสนิคา้ซึง่อาจทาํใหผ้ลคลาดเคลื่อนได ้

เน่ืองจากข้อจํากัดในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 ระบาดทัว่โลก รวมทัง้

ประเทศไทย รฐับาลจงึมกีารสัง่ลอ็กดาวน์ทําใหต้ลาดนัดหลายแห่งต้องปิดชัว่คราว ทําใหผู้ว้จิยั

ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อกระจายแบบสอบถามในช่วงเวลาวิจยั ผู้วิจยัจึงต้องทําการกระจาย

แบบสอบถามทางออนไลน์ได้ทางเดยีว ทําใหผ้ลวจิยัอาจมคีวามคลาดเคลื่อนได ้และขอ้มูลเชงิ

สถติอิื่น ๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาได ้จงึอาจทําใหผ้ลคลาดเคลื่อนในการนําไป

อา้งองิกบักลุ่มประชากรได ้
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5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 

ควรศึกษาเพิม่เตมิถึงอุปสรรคในการกีดกนัไม่ให้ผู้ค้าขายไทยยอมรบัการชําระเงนิด้วย

ระบบ e-Wallet ว่าอะไรเป็นอุปสรรคสําคญัในการใช ้e-Wallet ของผูค้า้ขายในประเทศไทย โดย

อาจศกึษาเปรยีบเทยีบกบั 

กรณีศกึษา e-Wallet อื่น ๆทีป่ระสบความสาํเรจ็เป็นอย่างมาก 

       เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิลกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช้งาน e-Wallet ของผูค้า้ขายจรงิจึงควร

อาศยัการวจิยัเชงิคุณภาพในการเกบ็ขอ้มลูรูปแบบอื่น ๆ เพิม่เตมิ เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-

Dept Interview) ควบคู่ไปกับการวิจยัเชิงปริมาณในการแจกแบบสอบถาม เพื่อนําข้อมูลมา

เปรยีบเทยีบกนั
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ภาคผนวก 
 



 

ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยอมรบัการชาํระค่าสินค้าด้วยกระเป๋าเงิน

อิเลก็ทรอนิกสข์องผู้ค้าในตลาดนัดในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ใชใ้นการศกึษาวจิยัเรื่อง 

“ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความยอมรบัการชําระค่าสนิคา้ดว้ยกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ของผูค้า้ใน

ตลาดนดัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” เพือ่ใชป้ระกอบการคน้ควา้อสิระ (Independent Study) 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนท่ี1  คาํถามคดักรอง 

ส่วนท่ี2  ข้อมูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยอมรบัการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส ์

 

ส่วนที1่ คาํถามคัดกรอง  

ท่านไดท้าํอาชีพคา้ขาย หรือไม่  

 ใช่    ไม่  

ท่านเคยใชร้ะบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์(E-wallet) หรือไม่  

 เคย    ไม่เคย 

 

ส่วนที2่ ข้อมูลท่ัวไป  

1. เพศ  

 ชาย   หญิง  
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2. อายุ  

 ตํ่ากว่า 21 ปี  21 - 30 ปี  

 31 - 40 ปี  41 - 50 ปี  

 51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี  

 

3. สถานภาพ  

 โสด   สมรส   หย่ารา้ง 

 

4. ระดบัการศกึษา  

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ปรญิญาตรี  

 ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก  

 

5. รายไดต่้อเดือน  

 ตํ่ากว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท  

 20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท  

 40,001 – 50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาท 

 

ส่วนท่ี3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยอมรบัการใช้งานระบบกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส ์

 

คาํถามเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความยอมรบัการใชง้านระบบกระเป๋าเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส ์

ระดบัความเห็นดว้ย 

 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

คุณใหค้ะแนนการยอมรบัระบบ E-Wallet ว่าส่งผลดตี่อคุณในระดบั

ใด 
     

คุณคดิว่าการใชร้ะบบ E-Wallet ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการคา้ขาย      
คุณคดิว่าการใชร้ะบบ E-Wallet มปีระโยชน์กบัคุณในการใช้

ชวีติประจาํวนั 
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2. การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

คุณคดิว่าการใชร้ะบบ E-Wallet ช่วยประหยดัเวลาในการดาํเนิน

ชวีติ 

     

คุณคดิว่าระบบ E-Wallet ใชง้านยากสาํหรบัคุณ      

คุณคดิว่าการใชร้ะบบ E-Wallet ครัง้แรกจะมขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและ

ยุ่งยาก 

     

3. การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ (Perceived Trust) 

คุณไวใ้จระบบ E-Wallet ในปัจจบุนั ในการเกบ็รกัษาขอ้มลูไดใ้น

ระดบัใด 

     

หากระบบ E-Wallet มกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่โดยทีม่กีารเขา้รหสัผ่าน 

คุณจะยอมรบัความเสีย่งในการใหร้ะบบเกบ็ขอ้มลูเพิม่ 

     

4. การรบัรูถ้งึความเสีย่ง (Perceived Risk) 

คุณคดิว่าขอ้มลูทีผู่ด้แูลระบบ E-Wallet ไดจ้ากคุณจะเป็นขอ้มลูทีม่ี

ผลต่อความปลอดภยัของคุณ 

     

คุณคดิว่าระบบ E-Wallet ไม่มคีวามน่าเชื่อถอืในการเกบ็รกัษาขอ้มลู

ส่วนตวั 

     

5. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm) 

หากญาต ิหรอื เพื่อนของคุณทีใ่ชร้ะบบ E-Wallet มาแนะนําใหค้ณุ

ใชร้ะบบ E-Wallet คุณจะยอมใชร้ะบบน้ี 

     

หากมผีูท้ีม่ชี ือ่เสยีงหรอืนักแสดงทีคุ่ณชืน่ชอบแนะนําใหคุ้ณใชร้ะบบ 

E-Wallet คุณจะยอมใชร้ะบบน้ี 

     

คุณจะแนะนําระบบ E-Wallet ใหก้บัเพื่อนหรอืครอบครวัใชง้านระบบ      

6. การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 

คุณสามารถรบัรูแ้ละมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเองใหเ้รยีนรูใ้นการ

ใชร้ะบบ E-Wallet ได ้

     

คุณสามารถรบัรูแ้ละมัน่ใจว่าสามารถควบคุมตนเองใหส้ามารถใช้

ระบบ E-Wallet ไดใ้นชวีติประจาํวนั 

     

คุณสามารถรบัรูแ้ละมัน่ใจว่าสามารถจดัการตนเองใหเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั

ความปลอดภยัในการใชร้ะบบ E-Wallet ได ้

     

7. ทศันคตติ่อพฤตกิรรม (Attitude toward the behavior) 

หากลูกคา้ไมม่เีงนิสดในการชาํระสนิคา้ แต่ตอ้งการทีจ่ะใช ้E-Wallet 

แทน คุณจะยอมใหลู้กคา้ชาํระดว้ย E-wallet 

     

หากตลาดนัดทีคุ่ณอยู่บงัคบัผูค้า้ทุกรายตอ้งใชร้ะบบ E-Wallet คุณ

จะยอมใชร้ะบบ E-Wallet เพื่อใชพ้ืน้ทีต่ลาดนัดในการขายต่อไป 
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คาํถามในแบบสอบถามเชงิคุณภาพ (Quantitative Research) แบ่งตามปัจจยั 

 

ตวัแปร คาํถาม 

การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน 

(Perceived Usefulness) 

• ร ะ บ บ  E-Wallet นั ้น จ ะ ส่ ง ผ ล ดี ห รื อ ผ ล เ สี ย ต่ อ

ชวีติประจาํวนัของคุณอย่างไร 

• โดยทัว่ไป คุณใช้งาน Smartphone เป็นเวลากี่ชัว่โมง 

และในการใชส้ว่นใหญ่คุณใช ้Smartphone อย่างไร 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 

• คุณสามารถใช้ระบบ E-Wallet ได้ง่ายขึ้นหรือไม่ หาก

ระบบ E-Wallet มีการแนะนําวิธีการใช้งานระบบ

เบือ้งตน้ เพราะเหตุใด 

• คุณคดิว่าระบบ E-Wallet ที่สามารถให้ความสะดวกแก่

รา้นของคุณ ควรจะเป็นอย่างไร 

• หากคุณสามารถเชื่อมบญัชีระหว่างร้านค้ากบัผู้ใชง้าน

เพื่อสามารถใช้ระบบ E-Wallet ในการจ่ายที่อื่นได้ คุณ

คดิว่าจะสะดวกขึน้หรอืไม่ เพราเหตุใด 

การรบัรูถ้งึความไวว้างใจ 

(Perceived Trust) 

• คุณไว้ใจระบบ E-Wallet ในปัจจุบัน ในการเก็บรกัษา

ขอ้มลูหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

• ห า ก ร ะ บ บ  E-Wallet มี ร ะ บ บ  OTP (One-time 

password) คุณจะไว้ใจในการใช้ระบบหรือไม่ เพราะ

เหตุใด 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง  

(Perceived Risk) 

• หากระบบ E-Wallet มกีารเกบ็ขอ้มลูเพิม่โดยทีม่กีารเขา้

รหสัผ่าน คุณจะยอมรบัความเสี่ยงในการให้ระบบเก็บ

ขอ้มลูเพิม่หรอืไม่ เพราะอะไร 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 

(Subjective Norm) 

• หากญาติ หรือ เพื่อนของคุณที่ใช้ระบบ E-Wallet มา

แนะนําใหคุ้ณใชร้ะบบ E-Wallet คุณจะใชห้รอืไม่ เพราะ

เหตุใด 

• หากมผีูท้ีม่ชีื่อเสยีงหรอืนักแสดงทีคุ่ณชื่นชอบแนะนําให้

คุณใช้ระบบ E-Wallet คุณจะใช้หรือไม่ เพราะเหตุใด

หากมผีูท้ีม่ชีื่อเสยีงหรอืนักแสดงทีคุ่ณชื่นชอบแนะนําให้

คุณใชร้ะบบ E-Wallet คุณจะยอมใชร้ะบบนี้ 

• คุณจะแนะนําระบบ E-Wallet ใหก้บัเพื่อนหรอืครอบครวั

ใชง้านระบบ 



 

ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นายภรีวชิญ์ ฉลาดกจิศริกิุล 

 

ประวติัการศึกษา ปีการศกึษา 2562: สถติศิาสตรบณัฑติ

(เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิ) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน - 
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