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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากร

เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้ระบบ

การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานครต่างกนั  3) เพื่อศึกษา
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ปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระ

เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

ได้แก่ ประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 447 คน ใชว้ิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยสูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) และได้ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience or Accidental 

Sampling) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การตดัสินใจใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยี คือ ดา้น

เจตคติต่อพฤติกรรม ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านในระบบ ดา้นการรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์จากการใชง้าน 

และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านในระบบ มีผลต่อการตดัสินใจใช้ระบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ท าใหต้วัแปรทั้ง 6 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 65.5 หรือมีอ านาจพยากรณ์

ร้อยละ 65.5 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ±0.130 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมตามแบบแผน, การยอมรับเทคโนโลยี, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study 1) the factors affecting the decision to use e-Payment among 

female in Bangkok. 2) the factors affecting the decision to use e-Payment among female in Bangkok 

Classified by personal factors. 3) planned behavior and technology adoption influence the decision 

to use e-Payment of female in Bangkok. Data were collected from 447 female in Bangkok who 

used to use e-Payment by using the method of calculating sample size by Taro Yamane and 

Convenience or Accidental Sampling. 



The study found that the differently personal factors include age, education level, and 

average monthly income, affecting the different decisions to use e-Payment with statistical 

significance level at 0.05. The planned behavior and technology adoption are divided into 6 parts, 

namely, Behavioral attitudes, Subjective norm, Perceived Behavioral Control, Attitudes toward 

Using, Perceived usefulness consequently, and Perceived ease of use, influencing the decision to 

use e-Payment of female in Bangkok with statistical significance level at 0.05. Therefore, these can 

explain 65.5 percent of the variance in the decision to use e-Payment of female in Bangkok, or have 

65.5 percent of the predictive power and ±0.130 predictive error. 

บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีความส าคญัต่อโลกเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากสถานท่ีต่าง ๆ 

ทัว่ไป หรือแมก้ระทัง่การใชชี้วิตประจ าวนั ของคนในสังคม ทั้งการทราบข่าวจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ในอดีตการไดรั้บรู้ข่าวสถานการณ์โลกสามารถสืบคน้จากหอสมุด หรือ หนงัสือพิมพ ์แต่ปัจจุบนั

เรามีโลกออนไลน์ท่ีสามารถหาขอ้มูลไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผ่านเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทั้ง Smart Phone 

Tablet ท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะการ

มีบทบาทของเทคโนโลยทีางการเงิน จากเดิมท่ีเราเคยพกธนบตัร พกเหรียญ เพื่อใชใ้นการใชจ่้าย แต่

ในปัจจุบนัชีวิตประจ าวนัของคนในเร่ืองของทางการเงินมีการเปล่ียนแปลง จากวตัุท่ีจบัตอ้งได้

เปล่ียนเป็น เงินท่ีอยูใ่นรูปแบบของท่ีเสมือนจริง โดยใชผ้า่นโลกออนไลน์ หรือท่ีเราเรียกกันวา่ E-

Payment เบ้ืองหลงัความส าเร็จของธุรกิจทุกวนัน้ี ไม่จ ากดัอยูแ่ค่การพฒันาสินคา้และช่องทางการ

กระจายสินคา้ท่ีเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงตวัเลือกรูปแบบและช่องทางในการช าระเงิน

ท่ีสามารถตอบธุรกิจตนเอง แต่ยงัตอ้งอ านวยความสะดวกลูกคา้ไดด้ว้ย ท่ามกลางกระแสโลกธุรกิจ

ท่ีไม่หยดุน่ิง ไร้ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีและเวลาท าการ การช าระเงินในระบบดิจิทลัเป็นทางเลือกท่ี

ตอบโจทยธุ์รกิจไดดี้กวา่มากในหลายมิติ ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมตามแบบ

แผนและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

 



วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตการวิจัย 

 1.ขอบเขตประเภทการศึกษา คือ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

 2.ขอบเขตดา้นประชากร คือ เป็นประชากรเพศหญิงทุกช่วยวยั ท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานครจ านวน 2,962,284 คน(ขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563) 

 3.ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบ

แผน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับ

นวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

2.ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานครต่างกนั 



3.ทราบพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบ

การช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการ

ช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนคือ การแสดงหรือสะทอ้นพฤติกรรมการกระท าของมนุษย ์จะ

ไดรั้บอิทธิพลนั้นจากความตั้งใจของพฤติกรรม และส่ิงท่ีมีผลต่อการตั้งใจของพฤติกรรมนั้นมาจาก

ความเช่ือ 3 ดา้นไดแ้ก่ เจตคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม (Fishbein and Ajzen,2010) 1.เจตคติต่อพฤติกรรม เป็นการประเมิณทางบวก

หรือทางลบต่อพฤติกรรมการกระท าคือ เจตคติต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลนั้นๆถา้บุคคลนั้นมีเจตคติ

หรือเช่ือว่ากระท าการใดลงไปแลว้เช่ือว่าจะไดผ้ลทางบวก ก็จะมีแนวโนม้หรือความคิดทศันคติท่ีดี

2.การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง คือบุคคลหรือกลุ่มนั้นๆท่ีจะเลือกตอบสนองต่อตนเอง จะเป็นพวก

เดียวกันเฉพาะบางกลุ่ม โดยกลุ่มแบบน้ีจะเรียกว่า กลุ่มอา้งอิง 3.การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นๆ 

หากบุคคลนั้นเช่ือว่าจะท าพฤติกรรมเหล่านั้นหรือในสถานการณ์ได้ ก็จะสามารถควบคุมท าให้

เกิดผลความตั้งใจบุคคลนั้นก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆ 

 



ทฤษฎีเกีย่วกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis(1989) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาจากทฤษฎีการ

กระท าแบบมีเหตุผล (ชีวรัตน์ชยั,2561) โดยแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีไดอ้า้งว่า พฤติกรรม

การใชเ้ทคโนโลยีขึ้นอยู่กบัการรับรู้ถึงประโยนชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านในระบบ 

ซ่ึงทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่ามีความเช่ือมัน่สูง (Chau, 1996) แบบจ าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมการตดัสินใจของมนุษย ์ขึ้นอยู่กบัความเขา้ใจ

ในการด าเนินงาน กบัผลท่ีตามมาของการกระท า (Jarvenpaa, 1989) 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจหมายถึง กระบวนการทางความคิดในการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง ท่ี

ตอ้งพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แลว้ตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

ซ่ึงขั้นตอนการตัดสินใจต้องมีการเก็บข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจจะเป็นการท่ีบุคคลนั้น

พยายามสร้างทางเลือกให้ตวัเองมากท่ีสุดเพราะทางเลือกร้อนก็อาจจะปิดโอกาสให้เกิดความคิด

หรือปิดทางเลือกท่ีดีกว่าได้ (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระท าท่ีจะหา

ขอ้เท็จจริงแต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ เม่ือไหร่ท่ีตดัสินใจว่าหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางกระบวนการ

ตดัสินใจหรือแกไ้ขก็จะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการท่ีหาขอ้เทจ็จริงก็เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและเวลา 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) 

1. เจตคติต่อพฤติกรรม 

2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

1.ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านในระบบ 

2.การรับรู้วา่ระบบมีประโยชน์จากการใชง้าน 

3.การรับรู้ความง่ายในการใชง้านในระบบ 

การตัดสินใจใช้ระบบชำระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร 



วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับ

เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง

ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมมาไดน้ั้นจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและเท่ียงตรงเชิงแบบสอบถาม และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น 

หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเสร็จแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไป

ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัจ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดนการน า

แบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาความถูกตอ้งและเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ และ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามเท่ากบั 

0.941 แปลวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูง และสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมดแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลดว้ย

การวิเคราะห์ ขอ้มูลดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแบ่งเป็น 

                  1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ใชค้่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

                     1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยน าเสนอใน 

รูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 



 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมีผล

ต่อการ พฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระ

เงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดย จ าแนกตาม เพศ อาย ุจะใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมีผล

ต่อการตัดสินใจใช้ระบบการช าระ เ งินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าธุรกรรม ระดับการศึกษา อาชีพ และระดบั

รายไดต้่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD 

 2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ีและปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงิน

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร 

           Model                            b                                 Beta               t              Sig.                 F                Sig. 

Constant             0.502        0.130                           3.861         0.000*       138.751    0.000*       

ดา้นเจตคติต่อพฤติกรรม                                     0.247        0.054          0.250        4.624         0.000* 

ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง                             0.131        0.045          0.139         2.905         0.004* 

ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม           0.130        0.051          0.135         2.565         0.011* 

พฤติกรรม 

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านในระบบ               0.088        0.056          0.088         1.566         0.118 

ดา้นการรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์                       0.115         0.055          0.110         2.101         0.036* 

จากการใชง้าน 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านในระบบ     0.185         0.049           0.186         3.735         0.000* 

R = 0.809a, R2 = 0.655, Adjusted R Square = 0.650, SEE = 0.417  

*sig<0.05 

จากตาราง 1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

พบว่า ตวัแปรอิสระปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแผน และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี สามารถ

พยากรณ์การตัดสินใจใช้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  ประชากรเพศหญิง ใน

กรุงเทพมหานคร และช้ีให้เห็นว่าดา้นเจตคติต่อพฤติกรรม (Sig = 0.000) ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิง (Sig = 0.004) ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Sig = 0.011) ดา้นการ

รับรู้ว่ามีประโยชน์จากการใช้งาน (Sig = 0.036) ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ (Sig = 

0.000) โดยมีนยัยะส าคญัทางสถิติ = 0.05 แสดงว่าปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแผน และปัจจยัดา้นการ

ยอมรับเทคโนโลยดีงักล่าว สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดี

ท่ีสุด คือ ดา้นเจตคติ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั  0.247 รองลงมา คือ ดา้น

การรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.185 

 Std. 
Error 



ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Sig = 0.005) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 

0.131 ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากบั 0.130 และดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์จากการใชง้าน ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

ของการพยากรณ์เท่ากบั 0.115 ตามล าดบั ท าให้ตวัแปรทั้ง 5 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการตัดสินใจใช้ระบบการช าระเ งินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ใน

กรุงเทพมหานครได ้ร้อยละ 65.5 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 65.5 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของ

การพยากรณ์ท่ี ±0.130 ซ่ึงสามารถสร้างการถดถอยได ้ดงัน้ี  

Y = 0.502 + 0.247 (ดา้นเจตคติต่อพฤติกรรม) + 0.185 (ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้

งานระบบ) + 0.131 (ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง) + 0.130 (ดา้นการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม) + 0.115 (ดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์จากการใชง้าน) 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 

หากเพิ่มดา้นเจตคติ 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้น 0.247 หน่วย 

หากเพิ่มดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบ 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจ

ใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้น 

0.185 หน่วย 

หากเพิ่มดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การ

ตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จะ

เพิ่มขึ้น 0.130 หน่วย 

หากเพิ่มดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจใชร้ะบบการ

ช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้น 0.131 หน่วย 

หากเพิ่มดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์จากการใชง้าน 1 หน่วยในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจ

ใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้น 

0.115 หน่วย 



จากตาราง 1 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นเจตคติ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบ ดา้น

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และดา้นการรับรู้วา่มี

ประโยชน์จากการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ประชากรเพศหญิง ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างหลายๆกลุ่ม เพื่อให้ไดมุ้มมองท่ีกวา้ง

ขึ้น ไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะหลายๆดา้นมากขึ้น เพื่อท าการวิเคราะห์ และปรับปรุงต่อ

การช าระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได ้

2.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และครอบคลุมต่อการผูบ้ริโภคท่ีใชร้ะบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
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