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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีจุดประสงค (1) เพื ่อศึกษาความตั ้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส  

(e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี (2) เพื่อศึกษาความ

ตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของ

ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงความปลอดภัย ความไววางใจ และสิทธิประโยชนทาง

การตลาด ที่มีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบัน

การเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

 กลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้คือประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที ่ใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และหากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ประชากรในจงัหวดัเพชรบุรีที่มีอายุและรายไดตางกัน ทำใหความตั้งใจใช

แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ตางกัน และ

ปจจัยดานการรับรูประโยชน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ การรับรูถึงความปลอดภัย ความไววางใจ และสิทธิ

ประโยชนทางการตลาด มีผลกับความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่

มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

 

คำสำคัญ: ความตั้งใจใช; แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study intention to use electronic wallet application 

of non-bank service providers in Phetchaburi, to study intention to use electronic wallet application 

of non-bank service providers in Phetchaburi classified by personal factors and to study the 

technology acceptance, performance expectancy, social influence, perceived security,  perceived 

trust and promotional benefits affecting the intention to use electronic wallet application of non-

bank service providers in Phetchaburi.  

Questionnaire were used as a tool for data collecting from 400 samples. By the 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 will be compared in pairs by using LSD method and using multiple regression statistics. 

 The results of hypothesis testing showed that Phetchaburi population with difference age 

and incomes caused different the intention to use electronic wallet application of non-bank service 

providers. Phetchaburi population with difference gender, education level, and careers did not cause 

different the intention to use electronic wallet application of non-bank service providers. Moreover, 

technology acceptance (perceived usefulness), performance expectancy, perceived security, 

perceived trust and promotional benefits affecting the intention to use electronic wallet application 

of non-bank service providers in Phetchaburi. 

Keywords: Intention; Electronic wallet application 

บทนำ 

 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการใชชีวิตประจำวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ความ

พยายามในการลดการสัมผัสจากการใชเงินสด ทำใหประชาชนตอง “เปลี่ยน” พฤติกรรมเขาสูโลกออนไลน ทั้งการ

บริโภคและการชำระเงิน สงผลใหการชำระเงินดิจิทัลของไทยเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด โดย e-Money เปนอีก

หนึ่งชองทางที่ไดรับความนิยมอยางมาก ปจจุบันมีจำนวนบัญชี e-Money ของผูใหบริการ non-bank สูงถึง 93.25 

ลานบัญชี จากจำนวนบญัชี e-Money ทั้งหมด 114.55 ลานบัญชี สวนการทำธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทาง

ดั้งเดิม ไดแก การใชเช็ค การถอนเงินสดผาน ATM และสาขา ยังคงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

 แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) เปนหนึ่งในรูปแบบของ e-Money ที่ไดรับความนิยม 

โดยมีผูใหบริการทั้งที่เปนสถาบันการเงินและผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งถึงแมวาสถาบันการเงิน

จะมีจุดแข็งดานบริการทางการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบและความเชื่อใจที่ผูบริโภคมีให แตสิ่งที่ทำใหแอปพลิเคชัน

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการที่มใิชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ไดเปรียบกวานั่นคือ ความสามารถในการ

เขาถึงและเขาใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค และการออกแบบแอปพลิเคชันที่ตอบโจทยไลฟสไตลของผูบริโภค 

 นอกจากการแขงขันที่เขมขนในตลาดแลว ผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ยังตองเผชิญกับความ

ทาทาย เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนอยางรวดเร็วและออนไหวตอกลยุทธทางการตลาด โดยพรอมที่จะเปลี่ยน

แอปพลิเคชันที่ใชงานเดิม หากมีแรงจูงใจจากการใชงานที่สะดวกสบายข้ึน เชน มีโปรโมชั่นลดราคา หรือมีสิทธิประโยชน
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อ่ืน  ๆดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใชวิเคราะหพฤติกรรมของ

ผูบริโภค และเปนแนวทางใหผูใหบริการในการพัฒนา ปรับปรุงแอปพลิเคชันใหเหมาะสมกับความตองการและความพึง

พอใจของผูบริโภค และมีการบอกตอกันเพื่อเพิ่มอัตราการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบัน

การเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี  

2. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบัน

การเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชพี และรายได 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงความ

ปลอดภัย ความไววางใจ และสิทธิประโยชนทางการตลาด ที ่มีผลตอความตั ้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากร การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทำการเลือกประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดเพชรบุรี 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจำนวนของประชากรที่แนนอน จึงใชวิธีการกำหนด

กลุมตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการ

สุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05 และจากการเปดตาราง พบวาจำนวนกลุมตัวอยางที่จะตองศึกษานั้นอยูที่ 400 ตัวอยาง 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ดานการยอมรับ

เทคโนโลยี ไดแก การรับรูประโยชน และการรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ดาน

อิทธิพลทางสังคม ดานการรับรูถึงความปลอดภัย ดานความไววางใจ และดานสิทธิประโยชนทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบรีุ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อใหทราบถึงระดับความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่

มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

2. ทำใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผู

ใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) เปนประโยชนแกผูใหบริการ สามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน สรางความประทับใจและความพึงพอใจที่จะใชบริการตอไป 
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กรอบแนวคิดการศึกษาคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจใช (Intention to Use) 

 นิธินาถ วงศสวัสดิ์ และปวีณา คำพุกกะ (2557) กลาววา ความตั้งใจใชเกิดจากทัศนคติและรูปแบบของการ

รับรู ที ่เกี ่ยวกับพฤติกรรมแบบอยางของกลุมและสังคม คือ สภาพของพฤติกรรมที่เปนปกติหรือการกระทำตาม

แบบอยางในการแสดงออกที่สังคมเปนผูกำหนดใหประพฤติหรือไมประพฤติ ทัศนคติและรูปแบบของการรับรูเปนสิ่ง

หนึ่งที่บอกถึงความเปนไปไดในการอธิบายความตั้งใจทางดานพฤติกรรมทั้งในทางบวก และทางลบ 

ปยนุช พละเยี่ยม (2560) กลาววา ความตั้งใจใช หมายถึง ความตั้งใจที่ผูบริโภคจะพยายามใชงานและความ

เปนไปไดที่ผูบริโภคจะยอมรับ และมีทาทีที่จะใชงานตอไปในอนาคต 

สายชล เลิศพิทักษธรรม (2561) กลาววา ความตั้งใจใช มาจากพฤติกรรมที่กระทำ หรือปฏิบัติจนเปนปกติ 

ซึ่งมีอิทธิพลมาจากสังคม ปจจัยทางดานการรับรูความมีประโยชน ความงายตอการใชงานของเทคโนโลยี ความไววางใจ

และทัศนคติที่มีจากความเชื่อสวนบุคคล สงผลใหเกิดพฤติกรรมความตั้งใจใช และการตัดสินใจใชเทคโนโลยี 

ณัฐพล สุทธิศักดิ์ศรี (2563) กลาววา ความตั้งใจใช หมายถึง การแสดงพฤติกรรมหรือการตัดสินใจที่จะ

กระทำการใดการหนึ่งโดยมีแบบแผนหรือใชความพยายามที่จะทำพฤติกรรมนั้น โดยความตั้งใจไดรับอิทธิพลมาจาก

ทัศนคติและตัวแปรตาง ๆ  ซึ่งความตั้งใจที่จะกระทำนี้จะยังอยูจนกระทั่งถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม จากนั้นบุคคลจึง

จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคลองกับความตั้งใจ  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา ความตั้งใจใช เปนตัวแปรตามที่ไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยอื่นๆ หมายถึงความตั้งใจที่ผูบริโภคจะกระทำการใดการหนึ่งโดยใชความพยายาม มาจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติจน

เปนปกติและวางแผนที่จะกระทำในอนาคต และเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจะแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธกับความตั้งใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM) ไดถูกนำมาใชกันอยางแพรหลาย 

และนำมาใชเปนแบบแผนในการตัดสินใจในการพยากรณการยอมรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหน้ำหนักที่สอง

ความไววางใจ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

ดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

ความตั้งใจใชแอปพลิเคชนั 

กระเปาเงนิอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet)  

ของผูใหบริการที่มิใช 

สถาบนัการเงิน (Non-Bank)  

ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

อิทธิพลทางสังคม 

การยอมรับเทคโนโลย ี
- การรับรูประโยชน 
- การรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน 

 

การรับรูถึงความปลอดภัย 

สิทธิประโยชนทางการตลาด 
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ปจจัยหลักคือ ในเร่ืองของการรับรูประโยชนที่จะไดรับ และความงายในใชงาน โดยไดสรุปวาทั้งสองปจจัยจะกอใหเกิด

พฤติกรรมในการสนใจที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหมีการนำมาใชและยอมรับในเทคโนโลยี (Davis, 1989) 

 การรับรูประโยชน (Perceived Usefulness) 

เกวรินทร ละเอียดดีนันท กลาววา การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรูถึงประโยชน

ที่เกิดจากการใชงานของผูใชบริการ ซึ่งสงผลตอประโยชนในการใชงานเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถภาพในการใชงาน 

สายชล เลิศพิทักษธรรม (2560) กลาววา การรับรูความมีประโยชนทางดานเทคโนโลยีหมายถึง การที่บุคคล

เลือกใชเทคโนโลยีนั้นจากคุณประโยชน ซึ่งผลจากความคาดหวังหลังจากเลือกใชเทคโนโลยี คือ การมีคุณภาพงานที่ดี

ข้ึน หรือสามารถชวยลดข้ันตอน และเวลาในการทำงาน ซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ ทำงานเสร็จเร็วข้ึน 

สงผลใหเกิดแรงจูงใจภายนอกได เชน การมีรายไดเพิ่มข้ึน 

จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558 อางถึงใน ปภาวี เนตรอรุณ, 2561) กลาววา การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ 

(Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรูของแตละบุคคลวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนที่จะไดรับ และมีสวน

ชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและชวยเพิ่มความสามารถในดานตาง ๆ  ของตนเองได 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การรับรูความมีประโยชน หมายถึงการที่ผูบุคคลรับรูถึง

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี วาเปนระบบที่ดีกวาระบบกอนหนา เปนทางเลือกที่มีคุณคาที่จะชวยลดข้ันตอนและลด

เวลาในการทำงาน สามารถเขาถึงไดงายและคุมคาในการใชบริการ 

การรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน (Perceived Ease of Use)   

ภัทราวดี ทองมาลา (2558) กลาววา การรับรูความงายตอการใช หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นของผูใชที่

คาดหวังตอระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเปนเปาหมายจะใช ตองมีความงายในการเรียนรูที่จะใชงานและไม

ตองใชความพยายามมาก  

วนิดา ตะนุรักษ, นรพล จินันทเดช และประยงค มีใจซื่อ (2560 อางใน ภัทรภร ธนาริยางกูร, 2559) กลาววา 

การรับรูความงายตอการใชงาน หมายถึง ความเชื่อของผูใชที่คาดหวังตอระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาข้ึนมาใหมและ

เปนเคร่ืองมือที่จะใชงานไดในอนาคต ตองมีความงายในการเรียนรูที่จะใชงาน และมีความเปนอิสระจากประสบการณ 

ศุภกัลยา ศริพันธุ (2562) กลาววา การรับรูความงายตอการใชงาน คือ การรับรูความงายของการใชงานจาก

การความรูสึกของผูบริโภคที่ใชเวลาในการใชงานตอระบบนั้นๆ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอความตั้งใจใช

เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง อีกทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของผูบริโภค รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การรับรูความงายในการใช คือ การรับรูวาเทคโนโลยีที่ตัดสินใจ

เลือกใช ใชงานงาย สะดวก ไมซับซอน สามารถใชงานไดเลยโดยไมตองใชความพยายามอยางมากในการเรียนรูการใชงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

 Mohan (2014 อางใน พิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป, 2559) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผูบริโภค

เชื่อวาการใชงานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกสชวยใหสามารถทำธุรกรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

Viswanath Venkatesh, Michael G Morris, Gordon B Davis, and Fred D Davis, (2003 อางใน กนกวรรณ 

บุญมีลาภ, 2560) กลาววา ความคาดหวังในประสิทธิภาพ คือระดับความเชื่อของแตละบุคคลวาการใชงานระบบหรือ

เทคโนโลยีดงักลาวจะสามารถชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการทำงานใหกับผูใชงานเทคโนโลยนีั้น  ๆ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา ความคาดหวังในประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผูบริโภค

เชื่อวาระบบเทคโนโลยีที่เลือกใชสามารถชวยใหการทำงานหรือธุรกรรมตาง  ๆเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

  Liébana-Cabanillas et al., (2015 อางถึงใน ปภาวี เนตรอรุณ, 2561) กลาววาอิทธิพลทางสังคม หมายถึง 

การรับรูของบุคคลถึงสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอบุคคลนั้นใหกระทำหรือไมกระทำตาม โดยจะสงผลมากนอย

เพียงใด ขึ้นอยูกับความสำคัญของกลุมอางอิง หากบุคคลนั้นเห็นวากลุมอางอิงที่ตนใหความสำคัญสนับสนุน ตองการ

ใหกระทำพฤติกรรมนั้น ก็จะกระทำ หรือหากไมสนับสนุน ไมตองการใหกระทำพฤติกรรมนั้น ก็จะไมกระทำ 

Venkatesh et al. (2003) อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ระดับการรับรูที่แตละบุคคลรับรูวาบุคคลอ่ืนที่สำคัญ

เชื่อวาเขาควรใชระบบ รวมถึงการรับรูวาบุคคลใกลชิด เชน ครอบครัวหรือเพื่อน ที่สงผลตอความตั้งใจในการใชงาน

เทคโนโลยีของบุคคล อิทธิพลทางสังคมจะสงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมื่อผูบริโภคใชงานดวยความสมัครใจ 

 วลัญชรัตน วงษยะรา (2563) กลาววา อิทธิพลทางสังคม เปนสภาพแวดลอมภายนอกที่กระตุนใหบุคคลใช

หรือไมใชนวัตกรรมใหม  ๆโดยการยอมรับเทคโนโลยีใหมของบุคคลนั้นจะข้ึนอยูกับความเชื่อที่ถูกชักจูงจากคนที่ใกลชิด 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา อิทธิพลทางสังคม หมายถึง การกระทำโดยบุคคลหนึ่ง

หรือกลุมคนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดของคนอื่น โดยจะสงผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ

ความสำคัญของบุคคล เชน ครอบครัวหรือเพื่อนสนิท จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูถึงความปลอดภัย (Perceived Security) 

จิญาดา แกวแทน (2557) กลาววา การรับรูความปลอดภัย หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ คือ

การปองกันสารสนเทศและองคประกอบอ่ืนที่เก่ียวของ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ผลที่เกิดข้ึนจากการใชระบบ

ของนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่ใชในการพิสูจนทราบ ควบคุม และปองกันการเปดเผยขอมูล โดยไมไดรับอนุญาต 

ศุภกัลยา ศริพันธุ (2562) กลาวถึง การรับรูความปลอดภัยของผูบริโภควา ผูบริโภคใชความรูสึกเปนตัว

กำหนดการรับรูความปลอดภัยวา ขอมูลการทำธุรกรรมทางเงินและขอมูลสวนตัวของตนเองจะไมถูกเขาถึงโดยผูอื่นที่

ไมไดรับอนุญาตจากการทำธุรกรรมผานชองทางออนไลน 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การรับรูถึงความปลอดภัย หมายถึง การที่ผูบริโภครับรู

และมั่นใจในระบบหรือเทคโนโลยี วามีการปองกันความปลอดภัยในการทำธุรกรรม มีการรับรองตัวตน และจำกัดการ

เขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Perceived Trust) 

 มีนา อองบางนอย (2553 อางใน ณัฐพล สุทธิศักดิ์ศรี, 2563) กลาววา ความไววางใจ คือ ความสัมพันธที่ใกลชิด

กัน การติดตอระหวางผูใหบริการกับลูกคา ลูกคาที่เกิดความสัมพันธที่ใกลชิดจะเกิดความไววางใจ สงผลใหเกิดความรูสึก

มั่นใจตอสินคาหรือบริการ ความไววางใจกลายเปนตัววัดทางสัมพันธภาพที่สามารถจับตองยากระหวางองคการกับลูกคา 

 พิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป (2560) กลาววา ความไววางใจ หมายถึง ความเชื่อของผูบริโภคตอการทำรายการ

อยางใดอยางหนึ่ง วามีความปลอดภัยโปรงใส เชื่อถือได และหากเกิดปญหาจะมีการแจงใหผูใชงานทราบทันที 

ศุภกัลยา ศริพันธุ (2562) กลาววา ความไววางใจเปนปจจัยในการกำหนดการยอมรับความเสี่ยงจากปจจัย

แวดลอมในการใชงานเงินอิเล็กทรอนิกสผานบริการชำระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเชิงบวกตอการไดรับบริการ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา  ความไววางใจ หมายถึง ความรูสึกเชิงบวกของผูบริโภค

ที่มาจาก ความเชื่อมั่นในระบบและผูใหบริการ ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ และคุณภาพการใหบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางการตลาด (Promotional Benefits) 

 พิชญา วัฒนะศิริพล (2561) กลาววา สิทธิประโยชนทางการตลาดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช

งานเทคโนโลยี ดวยการแขงขันที่สูงมากขึ้นและการเขามาของผูเลนรายใหมในตลาดการชำระเงินผานแอปพลิเคชัน
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กระเปาเงินโทรศัพทมือถือ สิทธิประโยชนทางการตลาดหรือโปรโมชั่นจึงเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูใชงานเกิดการ

ยอมรับและใชเทคโนโลยีใหมไดเร็วข้ึน 

 สามารถ สิทธิมณี (2562) กลาววา สิทธิประโยชนทางการตลาด เปนการจูงใจลูกคา เพื่อจูงใจใหเกิด

ปฏิสัมพันธ ตอบกลับ โดยใชวิธีการตางๆ เชน ใชคูปองแลกซื้อ คูปองสวนลด เปนตน ที่นอกเหนือจากการใชสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 วลัญชรัตน วงษยะรา (2563) กลาววา สิทธิประโยชนทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่แบรนด เสนอใหผูบริโภคมี

หลากหลายรูปแบบ เชน รางวัลสวนลดเงินสด หรือสวนลดสำหรับผูใชงานรายใหม เปนตน นำไปสูการจูงใจผูบริโภคทำ

ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกจนเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใชจริง 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา  สิทธิประโยชนทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่ผูใหบริการ

เสนอใหกับผูบริโภครายใหมเพื่อจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการคร้ังแรก หรือจูงใจผูบริโภครายเดิมใหเกิดการ

ซื้อซ้ำหรือใชบริการอยางตอเนื่อง โดยการเสนอสิทธิประโยชนที่หลากหลาย เชน โปรโมชันสำหรับผูใชงานใหม โปรโม

ชันไดรับเงินคืน รางวัลสวนลดเงินสด สะสมแตม เปนตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พิชญา วัฒนะศิริพล (2561) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-

WALLET) และผลกระทบตอแนวทางการปรับตัวของธรุกิจคาปลีก กรณีศึกษา ผูใหบริการเอกชนที่มิใชสถาบันการเงิน 

โดยใชแบบสอบถามออนไลนและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดสงผลตอพฤติกรรมการใชงานแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) แตไมเปนปญหาหรืออุปสรรค

ในการใชงานเหมือนดังในอดีต 

 วลัญชรัตน นพเกา (2561) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการการชำระเงินผานแอป

พลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Payment) ของผูใหบริการที่เปนสถาบันการเงิน และผูใหบริการที่มิใชสถาบัน

การเงิน (Non-Bank) พบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

การชำระเงินผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต (2561) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และปจจัยดานการ

ยอมรับเทคโนโลยีที ่มีอิทธิพลตอความตั้งใจเลือกชำระเงินผานทางแอปพลิเคชัน “True Money Wallet” ของ

ผู ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศตางกัน มีระดับของการยอมรับการใชบริการชาระเงินผานทาง

แอปพลิเคชั่น “True Money Wallet” ที่ไมแตกตางกัน เนื่องมาจากปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยีนั้น สามารถเขาถึงได

ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จึงทำใหไมเกิดความแตกตาง ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน

นั้นสงผลที่แตกตางกันในระดับของการยอมรับการใชบริการชำระเงินผานทางแอปพลิเคชั่น “True Money Wallet” 

นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยยังพบวา การสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการรับรูถึงประโยชนมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการและยอมรับการใชแอปพลิเคชัน 

 นันทธิดา ทองดี (2561) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความ

เสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรุงเพทมหานคร พบวา ปจจัย

การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชนและทัศนคติที่มีตอการใช การรับรูความปลอดภัยของผูใชบริการที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) 
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 ธัญยากร ขวัญใจสกลุ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการชำระเงินผานระบบโม

บายแบงกก้ิงและระบบโมบายเพยเมนต พบวา ปจจัยทางดานการรับรูถึงประโยชนจากการใชงาน การรับรูถึงความงาย

ในการใชงาน และความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการ มีอิทธิพลโดยตรงตอความตั้งใจในการใชบริการชำระเงินผานระบบโม

บายแบงกก้ิงและระบบโมบายเพยเมนต 

 นันทนี ลักษมีการคา (2561) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของ

ประชากรเจเนอเรชัน เอ็กซ ขึ้นไป: กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

สัมพันธกับความตั้งใจใชบริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด เนื่องจาก การเปลี่ยนมาใชระบบการชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการคาดหวังในเร่ืองประสิทธิภาพ วาตองมีความสะดวกในการใชงาน และชวยใหการชำระคาสินคา

และบริการรวดเร็วข้ึน รวมถึงตองลดปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชเงินสดดวย นอกจากนี้ผูใหบริการควรมีการประชาสัมพันธ 

และจัดกิจกรรมใหรวมสนุกตาง  ๆอาทิ การใหสวนลดพิเศษ การใหเงินคืนสวนหนึ่ง หรือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของ

รางวัล เพื่อใหการใชบริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น  ๆมีความนาสนใจที่จะใชบริการมากข้ึน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

แบบวิจัยตัดขวาง โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวทำการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี ซึ ่งผู วิจัยไมสามารถทราบแนนอนไดวา

ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีจำนวนเทาใดที่ใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ใชจึงสูตรการคำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร โดยการเปดตารางหา

ขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน Yamane (1973) คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

 เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามอิเล็กทรอนิสกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากร 

ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 6 ขอ 

  สวนที ่ 2 เปนคำถามเกี ่ยวกับปจจัยดานตาง ๆ คือ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ง

ประกอบดวย การรับรูประโยชน และการรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ดาน

อิทธิพลทางสังคม ดานการรับรูถึงความปลอดภัย ดานความไววางใจ และดานสิทธิประโยชนทางการตลาด มีจำนวนขอ

คำถามทัง้หมด 35 ขอ 

  สวนที่ 3 เปนคำถามเก่ียวกับความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของ

ผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 3 ขอ 

  โดยสวนที่ 2 และ 3 มีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดงันี้ 5 = เห็นดวยมากที่สุด, 4 = เห็น

ดวยมาก, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = เห็นดวยนอย และ 1 = เห็นดวยนอยที่สุด 

  สวนที่ 4 เปนขอคำถามแบบปลายเปด 1 ขอ 

  แบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใชในการวิเคราะหคา

ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = เห็นดวยมากที่สุด, 3.41 - 4.20 = เห็นดวยมาก, 2.61 - 3.40 = 

เห็นดวยปานกลาง, 1.81 - 2.60 = เห็นดวยนอย และ 1.00 - 1.80 = เห็นดวยนอยที่สุด 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละและคาความถี ่ก ับตัวแปรที ่ม ีระดับการวัดเชิงกลุ ม นั ่นคือ ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  

1.2 ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดแก ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงความปลอดภัย 

ความไววางใจ สิทธิประโยชนทางการตลาด และความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผู

ใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่

มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี โดยจำแนกตาม เพศ ใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่

มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี โดยจำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึง

ความปลอดภัย ความไววางใจ และสิทธิประโยชนทางการตลาด ที่มีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี ใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยูในระดับเห็นดวย

มาก จากรายละเอียดพบวา “ทานจะใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ตอไปเร่ือย ๆ  ในอนาคต”  

อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.10 รองลงมาคือ “ทานตั้งใจจะใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) เปนประจำ” อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และสุดทายคือ “ทานตั้งใจที่

จะแนะนำแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ใหกับผูอื่น” อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.87 ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามปจจัยดานประชากร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอป

พลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมไมตางกัน 

2.2 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุ และรายไดตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปา

เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส  

(e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
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  3.1 ดานการรับรูประโยชน ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ดานความไววางใจ ดานการรับรูถึง

ความปลอดภัย และดานสิทธิประโยชนทางการตลาด มีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส  

(e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank)  

  3.2 ดานการรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน และดานอิทธิพลทางสังคม ไมมีผลตอความตั้งใจใช

แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความตั้งใจจะ

ใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) เปนประจำและใชตอไปเรื่อย ๆ  ในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึง

ประสิทธิภาพของการใชแอปพลิเคชันที่ชวยชำระคาสินคาและบริการ หรือธุรกรรมตาง  ๆไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ นำไปสูการใชงานจริงและความตั้งใจที่จะแนะนำแอปพลิเคชันใหกับผูอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของ สาย

ชล เลิศพิทักษธรรม (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจและการใชโมบายแอปสำหรับเรียกรับบริการผู

รับสงสิ่งของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ชี้ใหเห็นวา ความตั้งใจใชโมบายมีอิทธิพลทางบวกตอการใชโมบายแอป

สำหรับเรียกรับบริการผูรับสงสิ่งของของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. ผลการศึกษาความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบัน

การเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สรุปไดดังนี ้

  2.1 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที ่มีเพศตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา 

ในปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยีนั้น สามารถเขาถึงไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย จึงไมทำใหเกิดความแตกตาง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต (2561) ที่ไดศึกษาปจจัยการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และปจจัยดานการ

ยอมรับเทคโนโลยีที ่มีอิทธิพลตอความตั้งใจเลือกชำระเงินผานทางแอปพลิเคชัน “True Money Wallet” ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เพศ ที่แตกตางกัน มีระดับของการยอมรับการใชบริการชำระเงิน

ผานทางแอปพลเิคชันไมแตกตางกัน 

  2.2 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที ่มีอายุตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบนัการเงิน (Non-Bank) โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความเหน็วาอาจ

เพราะชวงอายุที่ตางกันทำใหกำลังซื้อและความคุนเคยกับเทคโนโลยีตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา วัฒนะศิ

ริพล (2561) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-WALLET) และผลกระทบ

ตอแนวทางการปรับตัวของธุรกิจคาปลีก พบวา อายุ สงผลตอพฤติกรรมการใชงานแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) แตไมเปนปญหาหรืออุปสรรคในการใชงานเหมือนดังในอดีต 

  2.3 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชัน

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมไมตางกัน แสดงวา

ระดับการศึกษาไมมีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทธิดา ทองดี (2561) ที่ไดศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบพบวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) ไมแตกตางกัน 
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2.4 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีอาชีพตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมไมตางกัน แสดงวาอาชีพไมมีผล

ตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทธิดา ทองดี (2561) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล

ภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการชำระ

เงินรายยอย e-Payment ภายหลังสถานการณโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแตกตางกัน และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) พบวา อาชีพที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.5 ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีรายไดตางกัน ทำใหความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยรวมตางกัน ผูมีรายไดสูง มีสภาพ

คลองและความสามารถในการทำธุรกรรมทางการเงินมากกวาผูทีม่ีรายไดต่ำ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนุชนาฏ สุทธิ

วงษ (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตั้งใจเลือกใชบริการการชำระเงินผานแอพพลิเคชั ่นเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตั้งใจเลือกใชบริการการชำระเงิน

ผานแอพพลิเคชันเงินอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ที่ศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการ

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking แตกตางกัน จึงอาจ

พิจารณาไดวารายไดมีความสำคัญตอการชำระเงินออนไลน 

3. ผลการศึกษาปจจัยตาง  ๆที่เก่ียวของกับความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) 

ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี ้

  3.1 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูประโยชน (Perceived Usefulness) มีผลตอความ

ตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ผูวิจัยมี

ความเห็นวา การที่ผูใชบริการมีความตั้งใจที่จะใชงานแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น จะตองไดรับรูขอมูล

ขาวสารที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และเชื่อวาการใชแอปพลิเคชันเปนประโยชนตอการใชชีวิตประจำวัน 

นำไปสูการยอมรับและตั้งใจใชในที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต (2561) ที่ศึกษาปจจัย

การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจเลือกชำระเงินผานทางแอป

พลิเคชัน “True Money Wallet” ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูถึงประโยชนมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกใชบริการและยอมรับการใชแอปพลิเคชัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนันทธิดา ทองดี (2561) ที่

ศึกษาอิทธิพลภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชนและ

ทัศนคติที่มีตอการใช การรับรูความปลอดภัยสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) 

  3.2 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงความงายในการเขาใชงาน (Perceived Ease of 

Use) ไมมีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน 

(Non-Bank) ผูวิจัยมีความเห็นวาอาจมาจากการที่ผูใชบริการจะตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสโดย

คำนึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชงานเปนหลัก ผนวกกับในปจจุบันผูใชบริการมีความคุนเคยกับการใชงานแอป

พลิเคชันในชีวิตประจำวันอยูแลว โดยสามารถเรียนรูวิธีการใชงานดวยตนเองได ดังนั้นการรับรูความงายในการเขาใช

งาน จึงไมไดเปนปจจัยที่มีผลทางตรงตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ซึ่งขัดแยงกับ
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แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis (1989) ที่กลาววาการรับรู ถึงความงายในการใชงานนั้นเปนตัวบงชี ้ถึง

พฤติกรรมการยอมรับที่จะใชเทคโนโลยีนั้น ๆ  ของแตละบุคคล ซึ่งสงผลมีอิทธิพลทางตรงตอการใชระบบ และขัดแยง

กับงานวิจัยของวลัญชรัตน นพเกา (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการการชำระเงิน

ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Payment) ของผูใหบริการที่เปนสถาบันการเงิน และผูใหบริการที่

มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) พบวา การรับรูถึงความงายในการใชงานของเทคโนโลยีมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการ

ใชบริการการชำระเงินผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสำคัญ 

3.3 ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีผลตอความตั้งใจใช

แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank)  ผูใชบริการตั้งใจ

ใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) เนื่องจากชวยชำระคาสินคาและบริการ หรือธุรกรรมตางๆ ได

อยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของลลิตา ขวัญเมือง (2560) ที่ศึกษาเก่ียวกับการสราง

ความเชื่อมั่นและการทำธุรกรรมผานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง พบวา ความคาดหวังในประสิทธิภาพเปน

หนึ่งในองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชงานอยางมีนัยสำคัญ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพรรณ 

สุวรรณศิริศิลป (2559) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบพรอม

เพย พบวา ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพสงผลในเชงิบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย 

3.4 ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ไมมีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปา

เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื ่องจาก

ผู ใชบริการสวนใหญตัดสินใจและตั ้งใจใชงานดวยตนเอง ถึงแมวาจะมีบุคคลรอบขางใชบริการกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส แตก็ไมไดเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความคลอยตามในการใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ

กนกวรรณ บุญมีลาภ (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใชงานกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (E-WALLET) ของผูบริโภค GENERATION X และ GENERATION Y พบวา ปจจัยดานการคลอยตาม

กลุมอางอิง ไมสงผลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใชงาน  

3.5 ปจจัยดานการรับรูถึงความปลอดภัย (Perceived Security) มีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเค

ชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ผูวิจัยมีความเห็นวา 

ผูใชบริการตองการระบบที่รับรองความถูกตอง ความลับ และการจำกัดการเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต 

ดังนั้นการรับรูถึงความปลอดภัยจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะสงผลตอความตั้งใจแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส 

สอดคลองกับงานวิจัยของวลัญชรัตน นพเกา (2561) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการการ

ชำระเงินผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Payment) ของผูใหบริการที่เปนสถาบันการเงิน และผู

ใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยใชบริการทางการเงินหรือชำระเงินผาน Non-

Bank Application ใหความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของแอปพลิเคชัน และยังสอดคลองกับงานวจิัย

ของ นันทธิดา ทองดี (2561) ที่ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยง

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรู

ความปลอดภัยของผูใชบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) 

3.6 ปจจัยดานความไววางใจ (Perceived Trust) มีผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ผูวิจัยมีความเห็นวา ความไววางใจเปน

ปจจัยในการกำหนดการยอมรับความเสี่ยงจากปจจัยแวดลอมในการใชงานเงินอิเล็กทรอนิกสผานแอปพลิเคชัน โดย

ความไววางใจเกิดจากความนาเชื่อถือของผูใหบริการและคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งจะสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใช
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แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตโสภา ทิพยปญญาวงศ (2559) ที่

ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปญหาและแรงจูงใจในการใชงานเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ผานโทรศัพทมือถือในประเทศ

ไทย พบวา ความไววางใจ (Security and Trust) สงผลตอทัศนคติทางบวกในการใชเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ผาน

โทรศัพทมือถือ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญยากร ขวัญใจสกลุ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจใชบริการชำระเงินผานระบบโมบายแบงกกิ้งและระบบโมบายเพยเมนต พบวา ปจจัยทางดานการรับรูถึง

ประโยชนจากการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใชงาน และความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการ มีอิทธิพลโดยตรงตอ

ความตั้งใจในการใชบริการชำระเงินผานระบบโมบายแบงกก้ิงและระบบโมบายเพยเมนต 

3.7 ปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาด (Promotional Benefits) มีผลตอความตั้งใจใชแอป

พลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ผูวิจัยมีความเห็นวา 

พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนอยางรวดเร็ว พรอมที่จะเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ใชงานเดิม หากมีแรงจูงใจจากการใชงานที่

สะดวกสบายขึ้น มีโปรโมชั่นลดราคาคาสินคาและบริการ หรือมีสิทธิประโยชนอื่น  ๆสอดคลองกบังานวิจัยของ นันทนี 

ลักษมีการคา (2561) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของประชากรเจเนอเรชัน 

เอ็กซ ขึ้นไป: กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาสิทธิประโยชนทางการตลาด อาทิ การใหสวนลดพิเศษ การให

เงินคืนสวนหนึ่ง (Cash back) หรือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล มีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยแีละ

ความตั้งใจใชบริการในระดับมาก ถึง ปานกลาง  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก ดานอายุ และรายได มีผลตอความ

ตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของ

ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีตางกัน ผูใหบริการแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสควรมีการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับบริการของแอปพลิชัน ผานสื่อตางๆอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสรางการรับรูและการยอมรับการใชงาน สวน

ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลตอความตั ้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ของประชากรในจังหวัดเพชรบุรีไมตางกัน 

ดังนั้น ในการสื่อสารทางการตลาด ควรสงเสริมการรับรูเทคโนโลยีใหครอบคลุมทุกเพศ ระดับการศึกษา และสายอาชีพ 

วาเปนบริการที่ชวยอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัย เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสนใจและเกิดความตั้งใจใช

แอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสอยางสม่ำเสมอ 

 ดานการรับรูประโยชน ผูใหบริการควรใหความใสใจในคุณประโยชน และประชาสัมพันธถึงขอดี ประโยชน

และความคุมคาของการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส วาชวยอํานวยความสะดวกในแงมุมตาง ๆ  ไดอยางไร 

เมื ่อเปรียบเทียบกับการใชเงินสดหรือการทำธุรกรรมผานเคานเตอรธนาคาร และควรสงเสริมในแงของการความ

หลากหลายของการบริการเพื่อใหมคีวามครอบคลุมกับความตองการของผูใชบริการมากข้ึน 

 ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ผูใหบริการควรพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีการโหลดหนาแอปพลิเคชันได

อยางรวดเร็ว และมีการยืนยันการรองขอที่ถูกตอง เชน การยืนยันการโอนเงิน การยืนยันการชำระเงิน เปนตน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใช

สถาบันการเงิน (Non-Bank) 
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 ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ผูใหบริการควรพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีการโหลดหนาแอปพลิเคชันได

อยางรวดเร็ว และมีการยืนยันการรองขอที่ถูกตอง เชน การยืนยันการโอนเงิน การยนืยันการชำระเงิน เปนตน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet)  

 ดานความไววางใจ ผูใหบริการควรนำคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ที่ตนเองมีอยูรวมทั้งมาตรฐานการ

ใหบริการมาใชสื่อสารเพื่อสรางความเชื่อมั่นไวใจใหกับผูใชบริการ นอกจากนี้ยังตองใหความสำคัญกับการบริหาร

ความสัมพันธกับผูใชบริการ เชน การตอบสนองความตองการ การแกไข และชวยเหลือในกรณีที่เกิดปญหาอยางรวดเร็ว 

 ดานสิทธิประโยชนทางการตลาด ผูใหบริการควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด นำเสนอสิทธิประโยชนที่

หลากหลาย เชน โปรโมชันสำหรับผูใชงานใหม โปรโมชันไดรับเงินคืน รางวัลสวนลดเงินสด การสะสมแตม เปนตน โดย

สิทธิประโยชนทางการตลาดเหลานี้ทำใหผูใชงานแอปพลิเคชนัไดรับประสบการณที่ดีระหวางการซื้อสินคาหรือบริการ

และยังดึงดูดลูกคาทั้งรายใหมและรายเกาใหกลับมาใชซ้ำจนเกิดเปนการภักดีตอแบรนดในที่สุด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่อาจสงผลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผู

ใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) เชน ทัศนคติ พฤติกรรม การยอมรับความเสี่ยง เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน

มากยิ่งข้ึน นำไปใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใหตรงกับความตองการของผูใชบริการตอไปในอนาคต 

 2. ควรมีการขยายขอบเขตประชากรในการวิจัย เพื่อศึกษาประชากรในกลุมที่กวางข้ึนหรือศึกษากลุมประชากร

ในสถานที่ที่แตกตางกัน วามีความตั้งใจมากนอยเพียงใด เพื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางในความตั้งใจ

ใชแอปพลิเคชันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ของผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) ในแตละพื้นที่ 
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