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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเรื>อง พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยทีี>มีผลต่อการตดัสินใจใช ้

ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร มีว ัตถุประสงค์  

1) เพื>อศึกษาปัจจยัที>มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X  

2) เพื>อศึกษาปัจจยัที>มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X 



ในกรุงเทพมหานครจาํแนกตามบุคคล 3) เพื>อศึกษาพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ี

ที>มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูที้>เคยใชบ้ริการระบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ Generation 

X ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยสูตรการคาํนวณของ 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉลี>ยต่อ

เดือน ที>แตกต่างกนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั 0.05 พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีคือ ดา้นทศันคติต่อ

พฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ดา้น

ความตัVงใจใช ้ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ประโยชน์ที>เกิดจากการใชง้าน มีผลต่อ

การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติที>ระดับ 0.05 ทาํให้ตวัแปรทัV ง 6 ตวันีV สามารถอธิบายความแปรปรวนของ การ

ตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 

68.7 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 68.7 และมีค่าความคลาดเคลื>อนของการพยากรณ์ที> ± 0.175 

คาํสําคญั: พฤติกรรมตามแบบแผน, การยอมรับเทคโนโลย,ี การตดัสินใจซืVอ, Generation X 

 

ABSTRACT 

The goals of this research are to study factors affecting Gen X’s decision to use e-Payment  

and to study factors affecting Gen X in Bangkok decide to use e-Payment as well as to study planned 

behavior and technology adoption influencing to a decision of Gen X in Bangkok using e-Payment. 



400 of Gen Xers in Bangkok who have used the e-Payment system are representative sample. 

Using the method of calculating sample size by Taro Yamane and the method of Convenience 

Sampling. The result showed that a variation of personal factors particular as gender, education level, 

career, and salary effecting to different decision of e-Payment system with statistical significance level 

at 0.05. Planned behavior and technology adoption are separated to 6 phases of Behavioral attitude, 

Subjective norm, Perceived Behavioral Control, Behavioral Intention, Perceived ease of use (PEOU) 

and Perceived Usefulness consequently influencing to Gen X in Bangkok deciding use e-Payment with 

statistical significance level at 0.05 and these meaning to the variance of decision making is 68.7 or 

predictive power is at 68.7 and the prediction error is ± 0.175 

Keywords: Planned behavior, Technology adoption, Purchase decision 

บทนํา 

 ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัที>ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื>อสาร

ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน ชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นหลากหลายดา้น ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมี

บทบาทสําคญัเพิ>มขึVนต่อการดาํเนินชีวิตของผูค้น โดยเฉพาะลกัษณะการทาํธุรกรรมทางการเงินจึง

เปลี>ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึVน ดังนัV น ด้วยการ

เปลี>ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลใหป้ระเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีความพร้อม

และปรับตวัใหท้นักบัทุกๆการเปลี>ยนแปลง จะเห็นไดว้า่ทัVงภาครัฐและภาคเอกชนต่างตื>นตวัและมีการ

นาํมาเทคโนโลยทีางการเงินมาใชก้นัมากยิ>งขึVน มีปรับใชก้บัทุกภาคส่วนขององคก์รจนถึงกระบวนการ

ส่งมอบให้ลูกคา้ ด้วยเหตุนีV ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจที>จะศึกษา พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับ

เทคโนโลยีที>มีผลต่อการตดัสินใจใช้ระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Generation X ใน

กรุงเทพมหานคร 



วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื>อศึกษาปัจจัยที>มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 

Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื>อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีที>มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจัิย 

               1. ขอบเขตประเภทการศึกษา คือ การวจิยัครัV งนีV เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม

ในการเกบ็ขอ้มูล 

2. ขอบเขตดา้นเนืVอหา คือ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบ

แผน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X 

3. ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ประโยชน์ที?คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื>อรับรู้ถึงการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ใน

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื>อทราบปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีที>มีผลต่อการตดัสินใจ

ใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

 

 



สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์

ของ Generation X ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีที>มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการ

ชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคดิและทฤษฎทีี?เกี?ยวข้อง 

ทฤษฎพีฤติกรรมตามแบบแผน  

ทฤษฎีที>ใชท้าํนายพฤติกรรมส่วนบุคคล และช่วยให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมของบุคคลนัVนๆ โดย

ไดรั้บการพฒันามาจากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล โดยมีแนวความคิดที>วา่มนุษยเ์ป็นผูที้>มีเหตุผล และ

ใชข้อ้มูลอย่างเป็นระบบ ดงันัVนพฤติกรรมที>เกิดขึVนจริง เป็นพฤติกรรมที>มีเหตุผล (Ajzen &Fishbein, 

1980)   

          ความตัVงใจแสดงพฤติกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ และสิ>งที>ส่งผลต่อความตัVงใจแสดง

พฤติกรรม ประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 1. ทศันคติที>มีต่อพฤติกรรม 2. บรรทดัฐานของ

บุคคลเกี>ยวกบัพฤติกรรม และ 3. การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม 

โดยทัVง 3 ปัจจยัเกิดจากความเชื>อที>ถูกชีV นํา 3 ประการ 1. ความเชื>อ เกี>ยวกบัพฤติกรรม 2. ความเชื>อ

เกี>ยวกบักลุ่มอา้งอิง และ 3. ความเชื>อเกี>ยวกบัความ สามารถในการควบคุม (ววิฒัน์ จนัทร์กิ>งทอง, 2557) 

 

 

 



ทฤษฎเีกี?ยวกบัแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี

 การยอมรับเทคโนโลยี ที>อธิบายว่า การที>บุคคลใดบุคคลหนึ> งไดแ้สดงพฤติกรรมออกมานัVน 

ตอ้งมีเหตุผลในการกระทาํนัVน ซึ> งไดต้รงกบัทฤษฎีการกระทาํแบบมีเหตุผล พฒันามาเป็นแบบจาํลอง

การยอมรับเทคโนโลยี โดยพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีขัVนอยูก่บัการตดัสินใจหรือความตัVงใจใช ้การ

รับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน (Davis, 1989) 

 การยอมรับเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัหลกัของการใชง้านเทคโนโลย ีและดาํเนินชีวิตอยูก่บัการใช้

เทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนัทาํใหเ้กิดประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ และความตอ้งการความใชง้านของ

เทคโนโลย ี(ศศิพร เหมือนศรีชยั, 2555)  

 

แนวคดิและทฤษฎทีี?เกี?ยวกบัการตัดสินใจซืNอ 

 การตดัสินใจ (Decision) คือ การตดัสินใจเลือกสิ> งใดสิ> งหนึ> งโดยเลือกมาจากสิ> งที>มีหลาย

ตวัเลือกหรือที>มีอยูห่ลายอยา่ง (Walters and C.G., 1987) 

 การตดัสินใจซืVอของผูบ้ริโภคส่วนหนึ>งเกิดจากปัจจยัของส่วนบุคคล คือ ทศันคติส่วนบุคคลที>

ขึVนอยู่กบัความตอ้งการนัVนๆ ยกตวัอย่างเช่น แรงจูงใจของผูบ้ริโภค บุคลิกภาพส่วนบุคคล ซึ> งเหตุผล

ดงักล่าว จะแสดงให้เห็นถึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดทางเลือกในการตดัสินใจของ

ทางเลือกนัVนๆ (Kotler P, 2000) 

 

 

 



กรอบแนวคดิในการวจัิย 

  

                   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
       (Independent Variable)                                                                    (Dependent Variable) 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที?มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบการชําระ

เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์ของ Generation X 

                                    ปัจจยัส่วนบุคคล 

        - เพศ 

        - อาย ุ

        - ระดบัการศึกษา 

        - สถานภาพ 

        - อาชีพ 

        - ระดบัรายไดเ้ฉลี:ยต่อเดือน 

 

            ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน 

                    (Theory of Planned Behavior: TPB) 

      - ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม 

      - ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

      - ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 

           ทฤษฎเีกี<ยวกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี

  (Theory of Acceptance Model: TAM) 

       - ดา้นความตัGงใจใช ้

       - ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

       - ดา้นการรับรู้ประโยชนที์:เกิดจากการใช ้



วธีิการดาํเนินการวจัิย 

 การศึกษางานวิจยัครัV งนีV  มีวตัถุประสงค์เพื>อศึกษาปัจจยัที>มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการ

ชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร ทัVงนีV  ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิง

ปริมาณ(Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบการสํารวจ (Survey Research) กับกลุ่มคน 

Generation X ในกรุงเทพมหานคร  ซึ> งการเก็บข้อมูลจะใช้เครื> องมือที> เ รียกว่าแบบสอบถาม 

(Questionnaire) กบักลุ่มตวัอยา่งที>กาํหนดไว ้ซึ> งการวิเคราะห์ขอ้มูลที>เก็บรวบรวมมาไดน้ัVนจะเป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ตรวจสอบความเที>ยงตรงเชิงเนืVอหา (Content Validity) 

โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูเ้ชี>ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและเที>ยงตรงเชิงแบบสอบถาม 

และเสนอแนะเพื>อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึVน หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

เที>ยงตรงเชิงเนืVอหาเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัจาํนวน 

30 คน เพื>อหาความเชื>อมั>น (Reliability) โดนการนาํแบบสอบถามที>ผา่นการพิจารณาความถูกตอ้งและ

เที>ยงตรงของเนืVอหา (IOC) จากผูเ้ชี>ยวชาญ และหาค่าสัมประสิทธิb แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) ไดค่้าความเชื>อมั>นแบบสอบถามเท่ากบั 0.838 แปลว่า ขอ้คาํถามมีระดบัความเชื>อมั>นสูง และ

สามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

เมื>อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทัVงหมดแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลนัVนมาประมวลผลดว้ยการ

วเิคราะห์ ขอ้มูลดงันีV  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนีV  

1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี> (Frequency) กบัตวัแปรที>มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และ

อุปกรณ์ที>ใชใ้นการทาํธุรกรรม 



1.2 ใชค่้าเฉลี>ย (Mean) และส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรที>มีระดบั

การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีเกี>ยวกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี

 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนีV  

2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และทฤษฎีเกี>ยวกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อ

การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตาม เพศ อาย ุจะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และทฤษฎีเกี>ยวกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อ

การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตาม ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และอุปกรณ์ที>ใชใ้นการทาํธุรกรรม จะใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปร จะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 

2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีเกี>ยวกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ีและปัจจยัที>มี

ผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

ตารางที? 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร 

           Model                            b                                 Beta                 t                 Sig.                   F                  Sig. 

Constant             0.468        0.175                             2.677         0.008*        143.472         0.000*       

ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม                                   0.430        0.045          0.407          9.457         0.000* 

ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง                             -0.062       0.019          -0.095         -3.290        0.001* 

ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม           0.101        0.037           0.106          2.744         0.006* 

พฤติกรรม 

ดา้นความตั<งใจใช ้                                               0.247        0.035           0.280          7.146         0.000* 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน                    0.065         0.032           0.071         2.014         0.045* 

ดา้นการรับรู้ประโยชนที์Dเกิดจากการใชง้าน        0.133         0.045           0.119         2.953         0.003* 

R = 0.829a, R2 = 0.687, Adjusted R Square = 0.682, SEE = 0.335  

*sig<0.05 

จากตาราง 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวั

แปรอิสระปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแผน และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี สามารถพยากรณ์การ

ตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานครไดทุ้กตวั 

โดยมีนยัสําคญัทางสถิติที>ระดบั 0.05 โดยตวัแปรอิสระที>มีอาํนาจพยากรณ์ดีที>สุดคือ ดา้นทศันคติต่อ

พฤติกรรม ซึ> งมีค่าสมัประสิทธิb ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.430 รองลงมาคือ ดา้นความตัVงใจใช ้มี

ค่าสัมประสิทธิb ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.247 ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าสัมประสิทธิb

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั -0.062 ดา้นการรับรู้ประโยชน์ที>เกิดจากการใชง้าน มีค่าสัมประสิทธิb

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.133 ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่า

สัมประสิทธิb ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.101 และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีค่า

 Std. 
Error 



สัมประสิทธิb ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.065 รองลงมาตามลาํดบั ตวัแปรทัVง 6 ตวันีV สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคน  

Generation X ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 68.7 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 68.7และมีค่าความ

คลาดเคลื>อนของการพยากรณ์ที> ± 0.175 

Y = 0.468 + 0.430 (ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม) + 0.247 (ดา้นความตัVงใจใช)้ + 0.133 (ดา้นการ

รับรู้ประโยชน์ที>เกิดจากการใชง้าน) + 0.101 (ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม) + 

0.065 (ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน) - 0.062 (ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง) 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 

หากเพิ>มดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม 1 หน่วย ในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> การตดัสินใจใชร้ะบบการ

ชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ>มขึVน 0.430 หน่วย 

หากเพิ>มดา้นความตัVงใจใช ้1 หน่วย ในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระ

เงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ>มขึVน 0.247 หน่วย 

หากเพิ>มดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 1 หน่วย ในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> การตดัสินใจใชร้ะบบ

การชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จะลดลง 0.062 หน่วย 

หากเพิ>มดา้นการรับรู้ประโยชน์ที>เกิดจากการใชง้าน 1 หน่วย ในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> การ

ตดัสินใจใช้ระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จะ

เพิ>มขึVน 0.133 หน่วย 

หากเพิ>มดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 1 หน่วยในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> 

การตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร จะ

เพิ>มขึVน 0.101 หน่วย 



หากเพิ>มดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 1 หน่วยในขณะที>ดา้นอื>น ๆ คงที> การตดัสินใจใช้

ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคน  Generation X ในกรุงเทพมหานคร  จะเพิ>มขึV น  

0.065 หน่วย 

จากตารางข้างต้นผู ้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตวัแปรอิสระดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ดา้นความตัVงใจใช ้

ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงดา้นการรับรู้ประโยชน์ที>เกิดจากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการชาํระ

เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคน Generation X ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที> 

ระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะเพื?อการวจัิยครัNงต่อไป 

1. ควรขยายขอบเขตของงานวจิยัใหก้วา้งขึVนจากการวจิยัในครัV งนีV  โดยการเพิ>มกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 

การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอื>นๆ ใหค้รอบคลุมทั>วประเทศ เพื>อที>จะใหค้รอบคลุม

ประชากรในประเทศไทยที>มีการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ควรเพิ>มวิธีการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่ง เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื>อที>จะ

ได้ขอ้มูลที>แม่นยาํในทางขอ้มูลคาํตอบของแบบสอบถาม และได้แลกเปลี>ยนความคิดเห็นกบักลุ่ม

ตวัอยา่งในขณะทาํการเกบ็ขอ้มูล 
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