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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี
ปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 400 คนโดย
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือนและอาชีพต่างกัน มีผลทำให้พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรวมไม่ต่างกัน 
นอกจากนี้ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้ด้านการนำมาใช้จริง ด้านโครงการนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจและด้านข้อจำกัดของนโยบายมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชันเป๋าตัง 
 
ABSTRACT 

The Objectives of this study were 1)to the usage behavior of the Paotang Application 
in Bangkok 2 )to the usage behavior of the Paotang Application in Bangkok  by  demography 
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3 ) to study factors of adoption and use of technology and economic factors affecting 
application behavior. 

The Sampling group was used in this research was 4 0 0  investors in Bangkok   and 
using questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the collected data were 
analyzed in tern of frequency, percentage, mean and standard deviation.Moreover 
,hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics .Besides, if the differences 
were found ,they would be analyzed in pair  by LSD method and multiple regression. 
 Result of the hypothesis test found that different of gender, age, education, income 
and Careers affecting Making the behavior of the application was not affected to this 
behavior .Further ,the  Perceived Usefulness ,Perceived  Ease of used and Attitude Use 
Economic stimulus programsPolicy limitations were also affected to the behavior of the 
Paotang application. 
Keywords : Paotang Application 
 
บทนำ 

เนื่องจากสถานการณ์ วิกฤติโควิด19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน ลุกลามเป็นวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ทำให้รัฐบาลต้องเร่งอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื ่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 จาก
มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภคโดยรัฐบาล
ก่อให้เกิดแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในการดูแลของธนาคารกรุงไทยที่ปรบัตัวเข้ากับการมา
ของสังคมไร้เงินสดได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพกเงินสดกันให้ยุ่งยากแค่มี "เป๋าตัง" ใบนี้ใบ
เดียวก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กันได้แล้วโดยวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไป คาด
ว่าอนาคตจะถูกใช้กับแคมเปญช่วยเหลือในรูปแบบอื่นของรัฐบาล 

ดังนั ้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมโดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ การศึกษา
จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีปัจจัย
นโยบายทางเศรษฐกิจ ด้านใดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชันให้
สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในอนาคตและเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ตลอดไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนก 

ตามปัจจัยประชากรศาสตร ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีและปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจมีอิทธิพล 
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ต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้ทำการเลือกผู้ที่อาศัย 
อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักจำนวน 400 คน 

2. ด้านเนื้อหา  คือ  เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพ   
มหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายวิจัยพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2  ด้านได้แก่ ด้านความตั้งใจใช้งาน  
ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 3 ด้านดังนี้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพ ปัจจัยด้านการยอมและใช้งานเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ด้านทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้และด้านการนำมาใช้งานได้จริง ,ปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจประกอบด้วย ด้านโครงการ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและด้านข้อจำกัดของนโยบาย 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable)มี 3 ด้านดังนี้  พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 
ประกอบด้วย ด้านความตั้งใจที่จะใช้งานและด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน
เป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื ่อให้ทราบถึงปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีซึ ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์  ด้านความง่ายในการใช้งาน  ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านการ
นำมาใช้งานได้จริง  ด้านใดมีผลพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังมากที่สุด 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจ  ซึ่งประกอบด้วย ด้านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และด้านข้อจำกัดนโยบาย  ด้านใดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังมากที่สุด 

 
ทบทวนวรรกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง
ออกเป็น 2 ด้านดังต่อไปนี้ 
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ด้านความตั้งใจใช้งาน 
เดวิด มกรพงศ์และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2561) กล่าวว่า ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใน

การใช้กลยุทธ์ในด้านของอิทธิพลทางสังคม  ควรทำการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดอิทธิพลทางสังคมแก่ผู้ใช้อาทิ
เช่น การรณรงค์ให้เกิดการบอกต่อการจัดกิจกรรมทางสังคมขึ้น  

อัจฉรา เด่นโสภณ (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมความตั้งใจ หมายถึง ความตั้งใจที่จะพยายามทำ
พฤติกรรมนั้น ความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า บุคคลได้
ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระทำพฤติกรรมนั้นยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามมาก
เพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลกระทำพฤติกรรมมีมากเท่านั้นเป็นเจตนาหรือความต้องการ 

สุนันทา หลบภัย (2558) กล่าวว่า ความตั้งใจเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า
และบริการของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริโภคเองหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้น  

เกวรินทร์  ละเอียดดีนันท์ (2557) กล่าวว่า ความตั้งใจที่จะใช้ หมายถึง ความตั้งใจหรือเจตนาที่จะ
ใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งสามารถวัดได้จากการที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทำความ
เข้าใจการใช้งานระบบมากจนเกินไปในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้งานที่ หมายถึง ความพร้อมหรือความเป็นไปได้ของ
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมของการใช้งานจากการศึกษาความตั้งใจที่จะพยายามทำพฤติกรรมนั้นความตั้งใจ
เป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลได้มีความพยายามจะกระทำพฤติกรรม 

 
ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

Schiffman & Kanuk ( อ้างถึงใน พัชราภรณ์ เมธีการย์ 2561,หน้า 15) การตัดสินใจซื้อหรือบริการ 
หมายถึง ขั ้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากสองทางเลือกขึ้นไป  พฤติกรรมผู้บริโภคจะ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้ านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้อเป็นนกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้  
เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้ตามบุคคลอื่น 

วรปรีชา กมลาศน์ ณ อยุธยา (2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นเริ่มจากที่
บุคคลได้รับสิ่งเร้ากลายเป็นแรงจูงใจผลักดันเข้าสู่ขั้นการรับรู้ปัญหาหรือตระหนักถึงปัญหาเกิดการค้นหา
ประเมินผลทางเลือกเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกำหนดเกณฑ์สำหรับ
ประเมินขึ้นภายหลังจากที่ได้ประเมินทางเลือกอย่างดีที่สุดแล้ว  

ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ (2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อทั้งผู้
ให้บริการหรือผู้ขายและผู้บริโภคทั้งสิ้นเนื่องจากผู้บริโภคจะมีขั้นตอนของการตัดสินใจที่เป็นผลมาจากการ
สนองต่อความต้องการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการตลอดจนการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างหรือหลังจาก
การซื้อสินค้าหรือบริการด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลกันระหว่างสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือ
ผู้ให้บริการและความต้องการที่เกิดจากแรงขับของผู้บริโภคเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปได้ด้วยดี 
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เกวรินทร์  ละเอียดดีนันท์ (2557) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ องค์การการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบ
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าทำงานการประสานงานและการควบคุม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการ หมายถึง ภายหลังจากผู้บริโภคได้ประเมิน
คุณค่าของสินค้าแล้วผู้บริโภคจะ ทำการเลือกสินค้าพร้อมบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่การ
ประเมินภายหลังการซื้อ หมายถึง ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าพร้อมบริการไปและได้บริโภคผลิตภัณฑ์
หรือใช้บริการเหล่านั้นในรูปของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เดวิด มกรพงศ์และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2561) กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้เทคโนโลยีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลบนรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและพัฒนาคุณภาพบริการให้ตอบสนองได้ตรงความ
ต้องการของผู ้ใช ้บร ิการรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช ้แบบจำลองการยอมรับทางเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model, TAM ) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน
การใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ อิทธิพลทางสังคมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการใช้งานเป็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตั ้งใจใช้เทคโนโลยีระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนรถยนต์โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) 

สุนันทา หลบภัย (2558) กล่าวว่า การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ถึง
ความปลอดภัย  ประโยชน์การใช้งานและความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อการใช้บริการชำระเงินผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
ด้านความตั้งใจในการใช้งาน  ด้านความรู้ ปัจจัยจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความสะดวกและด้านความเข้า
กันได้ของระบบส่งผลต่อการชำระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่งมี
นัยสำคัญ  นอกจากนี้ปัจจัยการับรู้ความง่ายในการใช้งานด้านความตั้งใจในการใช้งานส่งผลต่อการใช้งานที่มี
ผลต่อการใช้บริการชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด
รองลงมาคือปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานด้านความรู้และด้านความสะดวกด้านความเข้ากันได้ของ
ระบบปัจจัยการับรู้ถึงความปลอดภัยด้านความไว้วางใจและด้านความเสี่ยงตามลําดับโดยร่วมกันพยากรณ์
การใช้บริการชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 78.9 
ในขณะที่ปัจจัยกับรู้ถึงความปลอดภัยด้านความไว้วางใจและด้านความเสี่ยงไม่ส่งผลต่อการชําระเงินผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภค 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบว ิจ ัยต ัดขวาง(Cross Sectioanl Study) ใช ้ เคร ื ่องม ือการว ิจ ัยเป ็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวน
ประชากรที่แน่นอนได้  ผู้วิจัยเลือกใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็นตารางที่
ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นเรียกว่า Non-Probability และสุ่มตัวอย่าง 
แบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศัยสูตรในการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวน 
ประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผู้วิจัยเลือกใช้ตาราง 
สำเร็จรูปการกำหนดตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ 
ค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ จึงเท่ากับ 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

                 1.1 ลักษณะส่วนบุคคของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ 
และอาชีพ 
    1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยี ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 5
ด้าน คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านความรับรู้ความเสี่ยง ด้านทัศนคติที่มีต่อ
การใช้และด้านการนำมาใช้งานได้จริงซึ ่งจะประกอบไปด้วยข้อคำถามทั้งหมด  20ข้อ เป็นคำถามแบบ
ประเมินค่าความสำคัญ กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากที่สุด,4 = ระดับความสำคัญมาก,3 = ระดับ
ความสำคัญปานกลาง,2 = ระดับความสำคัญน้อย,1= ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจประกอบดว้ยขอ้คำถามทัง้หมด 2 ด้าน คือ ด้าน
โครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและด้านข้อจำกัดของนโยบายซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อคำถามทั้งหมด 9 
ข้อเป็นคำถามแบบประเมินค่าความคิดเห็น กำหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด,4 = ระดับความ
คิดเห็น มาก,3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง,2 = ระดับคความคิดเห็นน้อย,1 = ระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด 
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านความตั้งใจที่จะใช้งานและด้านการตัดสินใจใช้บริการ ซี่งจะ
ประกอบไปด้วยข้อคำถามทั ้งหมด7ข้อเป็นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญ  กำหนดให้ 5 = ระดับ
ความสำคัญมากที่สุด,4 = ระดับความสำคัญมาก,3 = ระดับความสำคัญปานกลาง,2  = ระดับความสำคัญ
น้อย,1 = ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 
 1.5 เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะมีข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา  
 1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ วิเคราะห์ตัว
แปรที่มีระดับความการวัดเชิงใช้ค่าร้อยละ (Percnetage) และค่าความถี่ (Frequency)   
  2. ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้แอป
พลิเคชันเป๋าตังทั้งสามปัจจัยนี ้จะใช้การวัดเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์โดยค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
สถิติอนุมาน  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จำแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปราน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธิีของ 
LSD 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีตัง ปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจ แสดงเป็น
รายด้านดังต่อไปนี้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมมีระดับความสำคัญปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันด้าน
การตัดสินใจใช้บริการสำคัญมากที่สุดรองลงมาคือด้านความตั้งใจที่งาน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้
และอาชีพ สามารถสรุปวิจัยได้ดังนี้ 

 2.1  ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีเพศ  อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพต่างกันทำให้พฤติกรรม
การใช้งาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
เป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

      3.1 ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้
งานและด้านการนำมาได้จริง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 

      3.2 ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยงและด้านทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งานไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 
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4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนโยบายเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

     4.1  ปัจจัยนโยบายเศรษฐกิจ ด้านโครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและด้านข้อจำกัดนโยบาย
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1 .ผลการวิจ ัยการศ ึกษาพฤติกรรมการใช ้แอปพลิเคช ันเป ๋าต ังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความสำคัญปานกลาง 

1.1  ด้านความตั้งใจที่ใช้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง 
โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า ตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับ
นโยบายทางเศรษฐกิจเท่านั้นสอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา  เด่นโสภณ (2560) กล่าวว่า  พฤติกรรมความ
ตั้งใจหมายถึงความตั้งใจที่จะพยายามทำพฤติกรรมนั้นความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า บุคคลได้ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระทำพฤติกรรม
นั้นยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามมากเพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลกระทำพฤติกรรมมีมาก
เท่านั้นเป็นเจตนาหรือความต้องการและสอดคล้องกับแนวคิดของของสุนันทา หลบภัย (2558) กล่าวว่า 
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริโภคเอง เช่น 
ลักษณะนิสัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ผู ้บริโภคควบคุมได้ยาก เช่น แรงจูงใจ ความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ทัศนคติความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การปรับตัวเข้ากับสิงแวดล้อมใหม่ๆ เป็นต้น หรือเกิดจากปัจจัย
ภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้นผู้ให้บริการจะต้องศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่มาช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
ที่จะใช้งานผู้ให้บริการจะต้องทำการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของสินค้าและบริการ  

1.2 ด้านการตัดสินใจใช้บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับความสำคัญมาก
โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความเห็นว่า ได้พิจาณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการและเมื่อเจอบริการตรงกับความคาดหวังทำให้ตัดสินใจใช้บริการได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิด
ของวรปรีชากมลาศน์ ณ อยุธยา (2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นเริ่มจากที่บุคคลไดร้ับ
สิ่งเร้ากลายเป็นแรงจูงใจผลักดันเข้าสู่ขั้นการรับรู้ปัญหาหรือตระหนักถึงปัญหาเกิดการค้นหาประเมินผล
ทางเลือกเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพียงพอแล้วขั้นตอต่อไปก็จะเป็นการกำหนดเกณฑ์สำหรับประเมินขึ้น
ภายหลังจากที่ได้ประเมินทางเลือกอย่างดีที่สุดแล้วและการตัดสินใจใช้บริการได้สอดคล้องกับแนวคิดขอ ง 
ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ (2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อทั้งผู้ให้บริการหรือ
ผู้ขายและผู้บริโภคทั้งสิ้นเนื่องจากผู้บริโภคจะมีขั้นตอนของการตัดสินใจที่เป็นผลมาจากการสนองต่อความ
ต้องการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการตลอดจนการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างหรือหลังจากการซื้อสินค้า
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หรือบริการด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลกันระหว่างสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
และความต้องการที่เกิดจากแรงขับของผู้บริโภคเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปได้ด้วยดี  

2. ผลการวิเคราะห์ศ ึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าต ังของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ดังนี้ 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันมีผลทำให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง
โดยภาพรวมไม่ต่างกันผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพศไม่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของนันทภัค แต่รุ่งเรือง (2562)  กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่มีความแตกต่างกันด้าน
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน KMA ในทุก ๆด้าน คือ เพศ อายุ และรายได้ เนื่องจากแอปพลิเค
ชัน KMA เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารพัฒนาขึ้นที่ใช้งาน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนด้านความไว้วางใจและด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วจึงทำให้เกิดความไว้วางใจและภาพลักษณ์
องค์กรที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) กล่าวว่า เพศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีความคิด ทัศนคติ การรับรู้ ความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
แตกต่างกัน 

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันมีผลทำให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง
โดยภาพรวมไม่ต่างกันผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุไม่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน  สอดคล้อง
กับแนวคิดของนันทภัค แต่รุ่งเรือง (2562) กล่าวว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่มีความแตกต่างกันด้าน
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน KMA ในทุก ๆ ด้าน คือ เพศ อายุ และรายได้ เนื่องจากแอปพลิเค
ชัน KMA เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารพัฒนาขึ้นที่ใช้งาน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนด้านความไว้วางใจและด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วจึงทำให้เกิดความไว้วางใจและภาพลักษณ์
องค์กรที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจัยที่ทำให้
บุคคลมีความแตกต่างกัน ทางความคิด พฤติกรรม อายุมากจะถือว่าประสบการณ์การทำงานสูงกว่าอายุน้อย  
คนอายุมากก็จะมีความอดทนในการทำงานมากกว่าคนอายุน้อยและคนแต่ละช่วงอายุมีคุณลักษณะในการ
รับรู้ รับฟัง คิดวิเคราะห์และมีวิธีการในการทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างกัน  

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาต่างกัน มีผลทำให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเค
ชันเป๋าตังโดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาไม่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้แอป
พลิเคชัน สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย  แซ่ซู (2561) กล่าวว่า การที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มใน
การลือกใช้สินค้าหรือบริการไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของวรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่มำให้คนมีความคิด 
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี 
เพราะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจข่าวสารได้ดีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ 
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2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน มีผลทำให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
เป๋าตังโดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาไม่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเค
ชันสอดคล้องกับแนวคิดของปัฐมพงศ์  รัตนโกศัย (2559) กล่าวว่า ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
รับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของนันทภัค แต่รุ่งเรือง (2562)  
กล่าวว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่มีความแตกต่างกันด้านความเชื่อมั่นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
KMA ในทุก ๆด้าน คือ เพศ อายุ และรายได้ เนื่องจากแอปพลิเคชัน KMA เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารพัฒนาขึ้นที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนด้านความ
ไว้วางใจและด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นธนาคารที่มี
ความน่าเชื่อถืออยู่แล้วจึงทำให้เกิดความไว้วางใจและภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง
โดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า  อาชีพไม่มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) กล่าวว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย  แซ่ซู (2561) กล่าวว่า อาชีพส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ทำให้เกิด
ความต้องการ การตัดสินเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับและใช้งานที่มีผลต่อพฤติกกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในระดับความสำคัญมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่องระบบแสดงรายงาน
ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานสอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา เด่นเจริญ
โสภณ (2560) กล่าวว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ซึ่งเป็นการวัด
ระดับชั้นของบุคคลที่เชื่อว่าถ้าหากมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
มากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มศักยภาพให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนลดขั้นตอนในการทางานลดข้อผิดพลาดในการทำงานตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายในองค์กรได้เร็วขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา  หลบภัย (2558) กล่าวว่า การรับรู้
ประโยชน์การใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้หรือการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่เกิด
จากการรับรู่ว่ามีประโยชน์มีผล ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับและการรับรู้ประโยชน์มีผลทางอ้อมต่อการ
ใช้งานโดยเกิดจากพฤติกรรมการยอมรับ 

3.2 ด ้านความง ่ายในการใช ้งาน ม ีผลต ่อพฤต ิกรรมการใช ้แอปพลิเคช ันเป ๋าต ังในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับความสำคัญมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่อง
ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายไม่ซ้ำซ้อนไม่ยุ่งยากสอดคลองกับแนวคิดของอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ (2560) 
กล่าวว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานหมายถงึ เป็นความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่องค์กรนำมาเป็นเครื่องมือที่จะใช้งานในอนาคตต้องมีความง่ายต่อใช้งานเข้าใจง่าย สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการทางานแบบดั้งเดิมช่วยให้ปฏิบัติงานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึ งข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็วและมีความเป็นอิสระจากประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมง่ายขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดเกวรินทร์  
ละเอียดดีนันท์ (2557) กล่าวว่า ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ในด้าน
ของความง่ายในการใช้งานที่นําเทคโนโลยี 8 ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ง่ายไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถใน
การใช้งานมากนัก ไม่ซับซ้อนหรือไม่ต้องการ ความพยายามในการใช้งานมากจนเกินไป 

3.3 ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในระดับความสำคัญปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่องยอมรับถึง
ความเสี่ยงของวิธีการชำระเงินสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ  ประภาสัย (2559) กล่าวว่า การรับรู้ความ
เสี่ยงได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนในการรักษาความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและความ
ไม่ชัดเจนครบถ้วนของข้อมูลที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการได้รับ ทำให้เกิดผลกระทบทางลบนำไปสู่ความไม่พึงพอใจ
และไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ได้รับรู้ความเสี่ยงและสอดคล้องกับแนวคิดของจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2557) 
กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการนั้นเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่
ยอมรับได้นั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานของบุคคลรวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน 

3.4 ด้านทัศนคติที่ม ีต ่อการใช ้งาน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช ันเป ๋าต ังในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับความสำคัญมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่อง
เแอปพลิเคชันทำให้พึงพอใจสอดคล้องกับแนวคิดของวริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆรอบตัว เช่น สิ่งของ บุคคล และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
แสดงความรู้สึกออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจความต้องการหรือไม่ต้องการและ
สามารถประเมินออกมาเป็นระดับ เช่น ชอบมากหรือน้อย นอกจากนี้ทัศนคติถูกสร้างขึ้นมาและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและสอดคล้องกับแนวความคิดของอัจฉรา เด่นเจริญ
โสภณ (2560) กล่าวว่า ทัศนคติต่อการใช้ หมายถึง ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากผลของการรับรู้ถึงประโยชนและ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบซึ่งหากผู้ใช้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้ง่ายและ
รองรับการปฏิบัติงานทาให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยาเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือเกิดความพึงพอใจใน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และเห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อปฏิบัติงานในองคก์ร
ทำให้ผู้ใช้จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีนั้นตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ 

3 .5 ด ้านการนำมาใช ้งานได ้จร ิงมี  ผลต ่อพฤต ิกรรมการใช ้แอปพลิเคช ันเป ๋าต ังในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับความสำคัญมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่อง
ระบบสามารตอบสนองต่อคำสั่งการทำงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวความคิดของอัจฉรา เด่นเจริญ
โสภณ (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมความตั้งใจนำไปใช้หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจาการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
เทคโนโลยีจนเกิดความรู้สึกว่าควรใช้งานเทคโนโลยีนั้นเพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นใช้งานได้จริงใช้งานง่าย 
และมีประโยชน์ทำให้ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพหากใช้งานอย่างต่อเนื่องเกิดการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
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ปฏิบัติงานจนสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นได้ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของขวัญฤดี ฮวดหุ่น(2560) กล่าวว่า แอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง
บริการต่างๆ ในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายและที่เป็นที่แพร่หลายและสะดวกสบายมากกว่า 
เรียกได้ว่าสังคมยุคปัจจุบันนี้  

4. ผลการศึกษาปัจจัยนโยบายเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ด้านโครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับความสำคัญมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื่อง
นโยบายเศรษฐกิจคนละครึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาวิน ศิริประภานุกูล (2558) กล่าวว่าประเทศไทยมี
ความคุ้นเคยกับคำว่า “นโยบายประชานิยม” มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วนโยบายประชานิยมมี
ความหมายที่แตกต่างหลากหลายและมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของประเทศไทยใน
ระยะหลัง นโยบายประชานิยมมีความหมายครอบคลุมถึงนโยบายสวัสดิการสังคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงนโยบายที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วยนิยามนโยบายประชา
นิยม  ให้ครอบคลุมเพียงนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคของผู้คนใน
ระยะสั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์ ( 2558 ) กล่าวว่า นโยบายเศรษฐกิจ 
เป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลกำหนดเป็นโครงสร้างและกระบวนการเพื่อดำเนินการหรืองดเว้นการ
ดำเนินการ ที่เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆทางเศรษฐกิจของสังคม เป็นการดำเนิน
นโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิหรอืเกีย่วข้องกับเรื่องหนึ่งเรือ่งใดทางด้านเศรษฐกิจโดยจะ
มีการนํานโยบายเศรษฐกิจไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นแผนงานหรือโครงการที่กำหนด
ขึ้น ซึ่งรวมถึงเป้าหมายและแนวการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐจัดทำขึ้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และปากท้อง
ของประชาชน 

4.2 ด้านข้อจำกัดของนโยบาย มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในระดับความสำคัญมาก ซึ ่งผู ้ว ิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรื ่องควรมีการ
ลงทะเบียนครั้งเดียวควรได้รับสิทธิ์นั้นโดยไม่มีการตวจสอบสิทธิ์อีกสอดคล้องกับแนวคิดของอธิภัทร มุทิตา
เจริญ (2563)  กล่าวว่า รูปแบบการลงทะเบียนรับสิทธิอาจจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจเช่นกัน 
บทเรียนหนึ่งจากมาตรการชิมช้อปใช้ คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่ทันเทคโนโลยีและผู้ที่ทำงานหาเช้ากินค่ำมีปัญหา
พอสมควรในการลงทะเบียนรับสิทธิ์และการยืนยันตนที่ธนาคารกรุงไทย หากรัฐบาลเลือกใช้การลงทะเบียน
แบบเดียวกันกับมาตรการแจกเงินนี้ การจัดหาช่องทางอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมีแนวโน้มจะ
มีความเปราะบางทางการเงินสูงก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรมองข้ามและสอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา  
เคณาภูมิ (2559) กล่าว่า การศึกษาข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทุกนโยบายมักจะมีข้อจำกัดอยู่เสมอมาก
บ้าง น้อยบ้างแล้วแต่สถานการณ์ข้อจำกัดของนโยบาย ดังนี้ด้านข้อมูลความขัดแย้งด้านผลประโยชน์จาก
นโยบายการรับรู้และการยอมรับต่อนโยบายข้อจำกัดจากสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปของนโยบาย 



13 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง- 

จากผลการวิจัยศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญระดับปานกลาง ด้านการตัดสินใจใช้บริการสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความตั้งใจที่งาน
องค์กรผู้พัฒนาแอปพลิชันเป๋าตังควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลากหลาย ความเสี่ยงของการใช้งานเพื่อให้ตรง
กับความคาดหวังและลดความกังวลในการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจให้มีความ
หลากหลายและตรงต่อความต้องการ จะทำให้ประชากรสนใจใช้และใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังมากขึ้น 
ปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  ด้านความง่ายต่อการใช้งานและด้านการ
นำมาใช้งานได้จริงมีผลพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง  ดังนั้นผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังควรให้
ความสำคัญกับฟังก์ชันให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานให้มาก
ทำงานไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากผู้ใช้งานมีทักษะการใช้แอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกัน ระบบควรมีความ
เสถียรภาพตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันมีความพึงพอใจและก่อให้เกิดประ
โยชย์สูงสุดต่อผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง 
ปัจจัยนโยบายทางเศรษฐกิจ 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและด้านข้อจำกัดของนโยบาย    
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง  ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่ง และนโยบาย ม.33 อย่างต่อเนื่องและควรให้ความสำคัญกับ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนควรได้รับสิทธิ์หากมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน เช่น 
ปัจจัยความคาดหวัง เพื ่อจะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีการใช้งานที ่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ง
ถ้าต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้ งต่อไปที่แตกต่าง
จากเดิมหรือเพิ่มกลุ่มขนาดประชากรจากของเดิมเป็นเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเพิ่มเป็นระดับ
ภาคหรือระดับประเทศเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
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