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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้จุดประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
และอาชีพ (3) เพ่ือศกึษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (4) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 410 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ T-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และหากพบความแตกตา่งจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD และใช้สถิติการถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression Analysis)  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล ท่ีมี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
และอาชีพ ต่างกัน ท าให้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  นอกจากนีก้ารยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และการรับรู้
ความเส่ียงไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: สงัคมไร้เงินสด, ผู้บริโภค 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) study factors affecting cashless society among 
consumers in Pathumwan District, Bangkok (2) study factors affecting cashless society among 
consumers in Pathumwan District, Bangkok, classified by personal factors (3) study technology 
acceptance model that affects factors affecting cashless society among consumers in Pathumwan 
District, Bangkok (4) study perceived risks affecting cashless society among consumers in Pathumwan 
District, Bangkok.  The sample groups used in this research were consumers in Pathumwan District, 
Bangkok who used or used electronic financial transaction 410 peoples and questionnaires were tool 
for data collection.  Statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Hypothesis test were for comparison, using t-test statistics to test hypotheses with 
One-way ANOVA. If differences are found, they were compared in pairs by using LSD method and 
Multiple Regression Analysis. 

 Test results of the hypothesis found that personal factors in age, status , education , average 
income per month , and occupation, causing factors affecting cashless society among consumers in 
Pathumwan District, Bangkok differently and that personal factors in sex causing factors affecting 
cashless society among of consumers in Pathumwan District, Bangkok has no differences. Moreover, 
technology acceptance model affects factors affecting cashless society among of consumers in 
Pathumwan District, Bangkok and perceived risks did not affects factors affecting cashless society 
among of consumers in Pathumwan District, Bangkok 

Keywords: Cashless Society, Consumer  
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บทน า 

แคชเลส โซไซตี ้(Cashless Society) หรือสงัคมไร้เงินสด คือ สงัคมท่ีคนไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยน 
ซือ้ขายและจ่ายเงินสดกนัอีกตอ่ไป แตเ่ปล่ียนมาใช้การจ่ายเงินด้วยระบบรูปแบบตา่ง ๆ แทน เช่น การจ่ายเงิน ผ่าน 
QR Code จ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคาร, การโอนเงินระบบ Prompt Pay, 
การช าระค่าสินค้าและบริการผ่านบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ Mobile Banking ตัง้แต่
ปี 2560 โดย QR Code  ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนั การเงินของไทย
และระหวา่งประเทศ เพ่ือใช้ระบบการช าระเงินแบบ QR Code ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก  ผ่านระบบ Mobile 
Banking เพ่ือให้สอดรับกบันโยบายของภาครัฐท่ีมุ่งให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สงัคมไร้เงินสด หรือ แคชเลส โซไซตี  ้
โดยในช่วงเวลาดงักล่าวหลายประเทศเร่ิมมีการให้บริการช าระเงินผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว หลงัจากนัน้ประเทศไทย
จงึเร่ิมมีการใช้งานอยา่งเตม็รูปแบบและเร่ิมมีความเข้าใจการใช้งานมากขึน้ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี การช าระคา่ใช้จ่ายด้วยสงัคมไร้เงินสดก็มีข้อเสียคือท าให้มีการฉ้อโกงกนัมากขึน้ การใช้ระบบ
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นการเพิ่มการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่ ท่ีท าให้มิจฉาชีพอาศยัจดุอ่อน
ของระบบทางการเงินหรือความประมาทของผู้ใช้บริการ เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ด้านการเงินหรือด้านข้อมลู
ส่วนบุคคล ซึ่งอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึน้ได้สร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก ดงันัน้การตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดจึงก่อให้เกิดความเส่ียงต่อผู้ ใช้บริการ ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องร่วมมือกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบัประชาชนถึงภยัทางการเงินท่ีอยูใ่กล้ตวักวา่ท่ีคิด  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเพ่ือท่ีจะน าไปสู่สงัคมไร้เงินสดนัน้ ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้โมบายแอปพลิเคชนั เพ่ือท า
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องเปิดใจในการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน และรับรู้ความเส่ียง 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีความสนใจมุง่เน้นศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคใน
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เ งินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เ งินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ 

3. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ โดยกลุม่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ขอบเขตกลุม่ตวัอยา่ง ในการศกึษาครัง้นีก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้โดยใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจยัโดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนหรือ ∞ (Infinity) จากคา่ความคลาดเคล่ือน 5% 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากกรณีการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ของกลุ่ม ตัวอย่างท่ีจะการศึกษา ผู้ วิจัยจึงได้จัดท า
แบบสอบถามส าหรับงานวิจยัเพ่ือส ารวจเพิ่มอีก 10 ชดุ เป็นจ านวนขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 410 ตวัอยา่ง 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
 1.1 ตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

และอาชีพ 

 1.2 ตวัแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน และการใช้งานจริง 
 1.3 ตวัแปรการรับรู้ความเส่ียง 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  
2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จ าแนกตาม ปัจจยัสว่นบคุคล การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
ศศิมา สุขสว่าง กล่าวว่า การตดัสินใจ คือการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก 

เพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สงูสดุ และไมมี่ความเสียหายผิดพลาดหรือมีน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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Kotler (2016, 289-290) คอทเลอร์ ได้กลา่วถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
  ในขัน้ตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความ

ต้องการหรือปัญหานัน้เกิดขึน้มาจากความจ าเป็น โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป 
ซึ่งสามารถสรุปได้วา่ ปัญหาของผู้บริโภคอาจเกิดขึน้จากสาเหต ุ

 2. การเสาะแสวงหาข้อมลู (Search for Information) 
  เม่ือเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ 
 3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
  เม่ือผู้บริโภค ได้ Decision Marking ข้อมูลจากขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและ

ตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมลู
เก่ียวกบัคณุสมบตัิของแตล่ะสินค้าและคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้จากหลากหลายตราย่ีห้อให้เหลือเพียง
ตราย่ีห้อเดียว อาจขึน้อยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินค้านัน้ ๆ หรืออาจขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ี
ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วยทัง้นี ้มีแนวคิดในการพิจารณา 
เพ่ือชว่ยประเมินแตล่ะทางเลือก เพ่ือให้ตดัสินใจได้ง่ายขึน้ 

 4. การตดัสินใจซือ้ ( Decision Marking) 
 เม่ือผ่านขัน้ของการประเมินทางเลือกตา่ง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตราย่ีห้อท่ีตรงกบัความต้องการ

ของตนเองมากท่ีสดุท่ีตัง้ใจจะซือ้ นัน่คือผู้บริโภคจะเกิดความตัง้ใจท่ีจะซือ้ (Purchase Intention) ขึน้ แตอ่ย่างไร
ก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการซือ้จริง ๆ อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ เข้ามามีผลกระทบตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้อีก 

 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ( Post purchase Behavior) 
  หลงัจากมีการซือ้แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค หากผู้บริโภคซือ้สินค้าไปใช้

แล้วเกิดความพงึพอใจในตวัสินค้าก็จะมีการซือ้ซ า้อีกในคราวตอ่ไป แตใ่นทางตรงข้าม หากใช้แล้วไมพ่อใจผู้บริโภค
จะเกิดทศันคตท่ีิไม่ดีตอ่ตวัสินค้าและเลิกใช้ในท่ีสดุตอ่เน่ืองจากการบอกตอ่ ท าให้ลกูค้าซือ้สินค้าน้อยลงตามไปด้วย 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
เป็นทฤษฎีท่ีคิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างใน ภทัราวดีวงศ์สเุมธ, 2556) ซึ่งพฒันา

มาจากแนวคิดของ(The Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM จะเน้นการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลตอ่การยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ซึ่งปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงตอ่การ
ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรมของผู้ ใช้ได้แก่การรับรู้ถึง  ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และ
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทัง้สิน้ 3 ปัจจยัได้แก่การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) และทศันคติ (Attitude)  ซึ่งใน
ท้ายท่ีสดุความตัง้ใจเชิงพฤตกิรรมในการใช้เทคโนโลยีจะสง่อิทธิพลตอ่การตัง้ใจใช้และใช้งานจริงของเทคโนโลยี 
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3. การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ปานนภา ชาครประดิษฐ์ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ระดบั
การศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15 ,000 – 25,000 บาท อาชีพเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี 4 ด้านได้แก่ การรับรู้ถึ งประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในใช้งาน และการใช้งานจริง ผลการทดสอบพบว่า ผู้บริโภคที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ ระดบัการศึกษา มีการตดัสินใจใช้สังคมไร้เงินสด ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน และความตัง้ใจในการ
ใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 เพียงขวญั ศรีอาวธุ (2564) ศกึษาวิจยัเร่ืองพฤตกิรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายแบบสงัคมไร้เงินสดท่ีมี
ผลตอ่ความพงึพอใจในมมุมองผู้บริโภค ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายแบบสงัคมไร้เงินสดท่ี
มีผลตอ่ความพงึพอใจ ในมมุมองผู้บริโภคของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยรวม มีระดบัความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสดุ และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสังคมไร้เงินสด ต่างกัน และประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสังคมไร้เงินสด 
ไม่ตา่งกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ด้านประสบการณ์การ
ใช้บริการ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ด้านรูปแบบการใช้บริการ และด้านการใช้บริการเทคโนโลยี
ทางการเงินตา่งกนั ท าให้ความพงึพอใจในมมุมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสงัคมไร้เงินสดตา่งกนั และประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ด้านประเภทอุปกรณ์ท่ีใช้บริการและด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ ตา่งกนั ท าให้ความพงึพอใจในมมุมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสงัคมไร้เงินสด ไมต่า่งกนั 

 ทศัน์ทยา ธรรมวนิช (2562) ศกึษาวิจยัเร่ืองทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของสงัคมไร้เงินสด
ของประชาชน จงัหวดันครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 -39ปี มีสถานภาพ
โสดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 
29,999 บาท ผลการวิจยัพบวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของสงัคมไร้เงิน
สดด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความง่ายในการใช้ และด้านค่าใช้จ่าย ต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของสงัคมไร้เงินสด
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ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความง่ายในการใช้ ด้านความสอดคล้อง ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านค่าใช้จ่าย 
ตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
ของสังคมไร้เงินสดด้านความง่ายในการใช้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความน่าเช่ือถือ ต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และผู้ ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมของสังคมไร้เงินสดด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสอดคล้อง และด้านค่าใช้จ่าย ต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือใช้บริการท า

ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้โดยใช้
วิธีการหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) เพ่ือ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนหรือ ∞ 
(Infinity) จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน 
ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกรณีการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ของกลุ่ม ตวัอย่าง
ท่ีจะการศกึษา ผู้ วิจยัจึงได้จดัท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัเพ่ือส ารวจเพิ่มอีก 10 ชดุ เป็นจ านวนขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 410 ตวัอยา่ง  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู เพ่ือจะน าเอาข้อมลูท่ีได้หลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพ่ือการตอบปัญหาการวิจยัห รือเร่ือง
ท่ีต้องการศกึษา โดยผู้วิจยัได้ศกึษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเอกสารทางวิชาการ 
รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในครัง้นีแ้ละ
น าไปสู่ขัน้ตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์ เฉพาะ เ พ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง 
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีผู้ วิจยัก าหนด โดยการตัง้ข้อค าถามในแบบสอบถามต้องเป็น
ค าถามท่ีมีความครอบคลมุนิยามศพัท์ เฉพาะอีกด้วย ซึง่การวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงปริมาณท่ีใช้แบบสอบถามปลายปิด 
โดยผู้วิจยัมีตวัเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ เลือกตอบ แบบสอบถามถกูแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน และอาชีพ ซึง่เป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวนรวมทัง้หมด 6 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็นรายข้อรายด้าน
ในภาพรวมแล้วน าเสนอ ข้อมลูเป็นตารางประกอบค าอธิบาย เป็นค าถามในลกัษณะประเมินคา่ความคิดเห็น 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวนรวมทัง้หมด 20 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การรับรู้ความเส่ียงตอ่การท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็นรายข้อรายด้านใน
ภาพรวมแล้วน าเสนอ ข้อมลูเป็นตารางประกอบค าอธิบาย เป็นค าถามในลกัษณะประเมินคา่ความคิดเห็น 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวนรวมทัง้หมด 4 ข้อ 
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สว่นท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โดยแยกเป็นรายข้อรายด้านในภาพรวมแล้วน าเสนอ ข้อมลูเป็นตารางประกอบค าอธิบาย เป็นค าถามในลกัษณะ
ประเมินคา่ความคดิเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวนรวมทัง้หมด 4 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจ ัยได้น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและได้รับความเห็นชอบของอาจารย์แล้ว  

มาด าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด จ านวน 410 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง 
คือ ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 410 ชดุ จะด าเนินการในขัน้ต่อไป 
คือการน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์การค านวณผล โดยผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิ SPSS 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงน าข้อมลูมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมลู 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ด้านปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 
 1.2 ใช้คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั

เชิงปริมาณ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน และ
การใช้งานจริง 

 1.3 ใช้คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั
เชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิตกิารทดสอบแบบ T-test 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริ โภคในเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 
และอาชีพ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ One-way ANOVA และหากพบความแตกตา่งจะท าการ
ทดสอบเป็นรายคูด้่วยสถิต ิLSD 

 2.3 เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด
ของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน และการใช้งานจริง ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยสถิตถิดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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 2.4 เพ่ือศกึษาการรับรู้ความเส่ียงของเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคม
ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมตฐิานด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตถิดถอย
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี 
มีสถานภาพโสด มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บาท และ อาชีพคือ
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายข้อ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลสว่นบคุคล สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศท่ีตา่งกนั ท าให้ของปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยรวมภาพไมต่า่งกนั 

 2.2 ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีต่างกัน ท าให้ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เ งินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยรวมภาพแตกตา่งกนั 

 
3. ผลการวิเคราะห์ 
 3.1 ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีตอ่การท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ระดบั
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากมี 1 ด้าน คือ ทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
4 ด้าน ประกอบด้วย การใช้งานจริง  การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ตามล าดบั 

3.2 การรับรู้ความเส่ียงต่อการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียมาก และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ธุรกรรมทาง
การเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความเส่ียงตอ่การสญูเสียข้อมลูส่วนบคุคล และธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความ
เส่ียงตอ่อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เชน่ มิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุป ตามวตัถปุระสงค์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
1.ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
2.ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล สามารถสรุปได้ดงันี ้
 2.1 ผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศตา่งกัน ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า สงัคมไร้เงิน
สดเป็นบริการท่ีตอบสนองความต้องการของคนทัว่ไปท่ีโดยไม่จ ากัดเพศ ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตวัขบัเคล่ือน
การด ารงชีวิตให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ในการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทุกเพศสามารถเข้าถึง
การบริการได้อย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งสอดคล้องกบั ปานนภา ชาครประดิษฐ์ (2561) ศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใช้
สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ไมแ่ตกตา่งกนั  

 2.2 ผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตา่งกนั ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ในแตล่ะช่วง
อายุท่ีต่างกันนัน้ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสนใจต่อการตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสด แตกต่างกัน 
ซึง่สอดคล้องกบัทศัน์ทยา ธรรมวนิช (2562) ศกึษาวิจยัเร่ืองทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของสงัคมไร้เงินสด
ของประชาชน จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
ของสงัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั  

 2.3 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า 
เน่ืองจากสถานภาพท่ีแตกตา่งกันจะมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดท่ีแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ นางสาววีรภรณ์ จึงสวสัดิ์ (2563) ศึกษาวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของ
ผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่เหตผุลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิง้ของธนาคารกสิกรไทยในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า สถานภาพ มีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลูโดยการ
สอบถามการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจใช้บริการท่ีแตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพโสด
สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการด้วยเหตผุลด้านการประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ี
ธนาคาร ด้วยคนสถานภาพโสดอาจใช้เวลาในการด าเนินชีวิตไปกบัการท ากิจกรรมตา่ง ๆ การลดระยะเวลาในส่วนนี ้
อาจมีความจ าเป็น จงึท าให้สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีเหตผุลในการตดัสินใจใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั  
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 2.4 ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผู้ วิจยัมี ความคิดเห็นว่า 
จากระดบัการศึกษาท่ีต่างกันนัน้ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความสนใจต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด 
แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัอรรณพ ดวงมณี และตอ่ตระกลู อบุลวตัร (2561) ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้ส่ือใหม ่
และทศันคติท่ีมีต่อการเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ และระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้ส่ือใหมท่ี่มีตอ่การเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดแตกตา่งกนั  

 2.5 ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต่างกนั ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงการซือ้ของ การใช้จ่ายตา่ง ๆ ผ่านการท าธุรกรรม
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ เชน่ การคดิตอ่ธุรกิจ การซือ้ของออนไลน์
ท่ีแตกตา่งกบัผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อย สอดคล้องกบั วิวฒัณ์ ขนัธเขตต์ และสิงหะ ฉวีสขุ (2562) ศกึษาเร่ือง
การยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตภาคกลางประเทศไทย พบว่า รายได้ 
ท่ีแตกตา่งกนัจะมีระดบัการยอมรับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกตา่งกนั  

 2.6 ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพตา่งกนั ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า แตล่ะอาชีพ
ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธนาคารแตกตา่งกนั จึงใช้ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย สอดคล้องกบั 
กลุณฐั ฉตัรด ารงค์กลุ และ ณกมล จนัทร์สม (2564) ศกึษาเร่ืองธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี พบว่า อาชีพ ประชากรจังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดบัความ
คดิเห็นตอ่ธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนโดยรวมแตกตา่งกนั  

3. ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ด้านทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน ด้านความตัง้ใจในการใช้งาน และด้านการใช้งานจริง มีผลตอ่ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่ความสะดวก สบาย และการใช้งานท่ีง่ายตอ่การท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสามารถท าได้ทกุท่ี ทุกเวลา ดงันัน้ผู้ ให้บริการควรพฒันาการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดีขึน้อยู่
เสมอ ทัง้ในเร่ือง การใช้งานท่ีสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคและปริมาณการใช้งานท่ีอาจมีมากขึน้ใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับจกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความ
ใช้งานง่ายส่งผลต่อปัจจยัด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี ได้รับมาก ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อ
ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับมาก ปัจจยัด้าน การรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลตอ่ปัจจยัด้านทศันคติท่ี
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มีตอ่การธุรกรรมมาก ปัจจยัด้านทศันคตท่ีิมีตอ่การท าธุรกรรม ส่งผลตอ่ความตัง้ใจในการใช้งานมากและส่งผลตอ่
การยอมรับการ ท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน  

 3.6 ศึกษาการรับรู้ความเส่ียงไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของ
ผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่และไว้ใจในผู้ ให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล ปลอดภัยต่ออาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และปัญหาทางเทคนิค ซึ่งผู้บริโภคเช่ือมัน่ว่าทางผู้ ให้บริการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา และ
ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกับ กษมา จินุกูล (2562) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยงและ
ความไว้วางใจท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารบนมือถือของลกูค้าธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัสงขลา พบวา่  การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านความปลอดภยั ความเส่ียง
ด้านความเป็นสว่นตวั ความเส่ียงด้านสงัคม ความเส่ียงด้านการบริการ และความเส่ียงด้านจิตวิทยา ไม่มีอิทธิพล
ตอ่ความตัง้ใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารบนมือถือ  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลวิจยัในครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ท าให้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานครไม่ตา่งกนั ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคน โดยไม่จ ากัด ล้วนท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสด ไมต่า่งกนั 

ส่วนปัจจยัด้านประชากร โดยแบง่เป็น อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 
ท าให้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
เน่ืองจากมีความรู้ ประสบการณ์และมีความสนใจตอ่การตัดสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด ไม่เหมือนกนั ดงันัน้จึงควร 
สง่เสริมผู้ ให้บริการให้ความส าคญัในการประชาสมัพนัธ์ หรือส่งเสริมการใช้สงัคมไร้เงินสดกบัทกุช่วงอาย ุโดยเฉพาะ
สังคมผู้สูงอายุท่ีอาจมีปัญหากับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และควรให้ความรู้เร่ืองสังคมไร้เงินสดในด้านต่าง ๆ 
กับสถานศกึษาอยา่งทัว่ถึง เพ่ือท่ีจะน าความรู้นีม้าใช้จดัการกบัการเงินของตนเอง เพ่ือผู้ ท่ีมีรายได้น้อยจะสามารถ
เป็นผู้ เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดได้ 

การยอมรับเทคโนโลยี 
การยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลตอ่ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคใน

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน และการใช้งานจริง โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้
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1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน จากการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งานส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้จึงควรให้ความส าคญักับด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน โดยผู้ ให้บริการควรพฒันา
และปรับปรุงระบบให้มีการเข้าใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภยั เพ่ือให้มีประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัมากยิ่งขึน้ 

2. ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน จากการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งานส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้จึงควรให้ความส าคญักับด้านการรับรู้ถึงความง่าย เพ่ือให้การท าธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สมารถท าได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน ท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงจากการท าธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ด้านทศันคติท่ีมีตอ่การใช้งาน จากการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน 
ส่งผลต่อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทศันคตท่ีิมีตอ่การเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดโดยรวมในเชิงบวก ดงันัน้รัฐบาล และภาคเอกชน
ควรมีการร่วมมือกนัวางแผนในการสร้างทศันคตเิชิงบวกเก่ียวกบัการเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดทัง้ในแง่ประโยชน์ส่วนบคุคล 
และผลดีตอ่เศรษฐกิจของ ประเทศโดยรวมให้มากยิ่งขึน้ 

4. ด้านความตัง้ใจในการใช้งาน จากการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านความตัง้ใจในการใช้งาน 
สง่ผลตอ่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ดงันัน้
จึงควรให้ความส าคญักบัด้านความตัง้ใจในการใช้งาน ควรมีการพฒันาระบบและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือรองรับ
การใช้งานท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

5. ด้านการใช้งานจริง จากการวิจยัพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการใช้งานจริง ส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้ บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังนัน้จึงควรให้
ความส าคญักบัด้านการใช้งานจริง ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีความสมัพนัธ์กับการด ารงชีวิตของผู้คน
จ านวนมาก ผู้ให้บริการควรให้ความส าคญัตอ่การเข้าใช้ระบบงานให้มีความเสถียร เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชัว่โมง  

การรับรู้ความเส่ียง 
การรับรู้ความเส่ียงสง่ผลตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า การับรู้ความเส่ียงไม่ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่สงัคม
ไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ถึงแม้วา่ในการวิจยันัน้ ผลท่ีได้วา่ด้านการรับรู้ความเส่ียงนัน้
ไมมี่ผลตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด แตผู่้ ท่ีใช้ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก็ควร
จะมีการตระหนักถึงภัยและความเส่ียงของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากธุรกรรม
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความเส่ียงตอ่การสญูเสียข้อมลูส่วนบคุคล มีความเส่ียงตอ่อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
เชน่ มิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีความเส่ียงตอ่ปัญหาทางเทคนิค เช่น ระบบขดัข้อง ไม่สามารถช าระเงินได้ทนัเวลา 
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และมีความเส่ียงตอ่การท าธุรกรรมทางการเงินท่ีผิดพลาด เพ่ือท าให้การเข้าสู่สงัคมไทยไร้เงินสดได้อย่างปลอดภยั
ยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม อาจจะส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าสู่
สงัคมไร้เงินสด เช่น ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจในการใช้สงัคมไร้เงินสด 
เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 

2. ประชากรท่ีศึกษาในครัง้นีเ้ป็นเพียงประชากรผู้บริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้หรือ
ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เทา่นัน้ ซึง่หากต้องการข้อมลูท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ จึงควร
เลือกกลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้ตอ่ไปที่แตกตา่งจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากรอาจจะเพิ่ม
เป็นประชากรในเขตอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกัน ให้ผล
การศกึษามีความละเอียดและครอบคลมุมากขึน้ 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยั อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึน้ด้วย เพ่ือให้
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้  
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