
  

อทิธิพลของทศันคติทีม่ต่ีอความตั้งใจใช้งานกระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 

ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาทศันคติและความ
ตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพล
ของทศันคติท่ีมีต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชห้รือเคยใช้
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและผูมี้บตัรเครดิต/ไม่มีบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชง้านกระเป๋า
อิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีแตกต่างกนั 2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นทศันคติดา้นความเขา้ใจ ดา้น
พฤติกรรมและดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัดีมาก ความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-wallet) 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  3) องคป์ระกอบทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองคป์ระกอบทศันคติทางดา้น
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) สูงสุด รองลงมาคือ 
องคป์ระกอบทศันคติทางดา้นความเขา้ใจ 

 
 
 
ค าส าคัญ: องคป์ระกอบทศันคติ ความตั้งใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
1นกัศึกษาโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (IT-Smart Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
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บทน า 
ระบบเศรษฐกิจทัว่โลกต่างก าลงัมุ่งเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ขณะท่ีประเทศไทยก าลงัอยู่ในขั้นของการเปล่ียนผา่นหรือกระบวนการกา้วไปสู่
สงัคมไร้เงินสด (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2560) ในช่วงปลายปี 2558 ทางภาครัฐไดผ้ลกัดนัแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐานสากล ตน้ทุนต ่า รองรับ
ธุรกรรมการช าระเงินของประชาชน ภาครัฐและเอกชน (อนุชิต  ศิริรัชนีกร, 2562) โดยภาครัฐไดน้ าร่องการ
พฒันาระบบพร้อมเพย ์(Promtpay) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์และเป็นโครงการท่ีจะมา
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการท าธุรกรรมทางการเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รองรับการเป็นสงัคมไร้เงินสดของ
ไทยในอนาคต อีกทั้งยงัมีปัจจยัท่ีช่วยหนุน ไดแ้ก่ กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-wallet) และ Fin Tech ท่ีท า
ใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยอย่างชดัเจนตามการเติบโตของเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน 

กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) หรือ Mobile wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทลัท่ีอยูบ่น
โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถใชแ้ทนเงินสดในการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นแอปพลิเคชนับน
สมาร์ทโฟน โดยผูใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการก่อน จากนั้นผูใ้ชบ้ริการก็จะไดรั้บ e-
Money โดยมีมูลค่าเท่ากบัเงินท่ีจ่ายก่อนหนา้ ในการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นแอปพลิเคชนั (บทความ : 
Payment System Insight, ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) จากการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปทั้งส้ินจ านวน 63.3 ลา้นคน 
พบวา่ มีโทรศพัทมื์อถือร้อยละ 89.6 แบ่งเป็นโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone ร้อยละ 69.6  และ Feature Phone 
ร้อยละ 24.9 ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561) จากจ านวน
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนท่ีมีมาก อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีนิยมพกเงินสดนอ้ยลง รวมถึงความตอ้งการซ้ือสินคา้
ออนไลน์หรือซ้ือแอปพลิเคชนัแต่ไม่มีบตัรเครดิตหรือไม่อยากผูกบญัชีกบับตัรเครดิต ท าใหก้ระแสของ e-
Wallet มามีบทบาทในการช าระเงินท่ีใหค้วามสะดวกสบาย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแทนการใชเ้งินสด
หรือบตัรเครดิตในอนาคต แต่จากการส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการใช ้e-
Payment ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่คนไทยท่ีใช ้e-Payment มีเพียง 17% ของประชากรทั้งหมด 

ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) จึงได้
ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคติต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี น าไปเป็นแนว
ทางการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ตามปัจจยั

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาทศันคติและความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์ 
1. การช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) หมายถึง กระบวนการช าระเงินระหวา่งผูจ่้าย/ผูโ้อน

เงินท่ีเกิดข้ึนผา่นส่ือและช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 2. เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศพัทมื์อถือ หรือกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) หรือ 
Mobile wallet หมายถึง ส่ือการช าระเงินในรูปแบบแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีมูลค่าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์บนัทึกอยู่ในแอปพลิเคชนั ก่อนเร่ิมใชง้านผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีการลงทะเบียนขอ้มูลบนแอป
พลิเคชนักบัผูใ้หบ้ริการก่อน รวมถึงตอ้งท าการเติมเงินเขา้ไปในแอปพลิเคชนัหรือท าการเช่ือมต่อเขา้กบับญัชี
ธนาคาร บตัรเครดิต บตัรเดบิต จากนั้นสามารถใชแ้ทนเงินสดในการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นแอปพลิเค
ชนัของผูใ้หบ้ริการ ตามร้านคา้ท่ีก าหนดหรือร้านคา้ออนไลน์ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัทศันคติและความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตโ้มเดลองคป์ระกอบทศันคติ 
(Attitude Components) ตามทฤษฏีของ Rosenberg & Hovland, 1960  สามารถก าหนดตวัแปรไดด้งัน้ี 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย (1)เพศ  (2)อาย ุ (3)ระดบัการศึกษาสูงสุด  
(4)อาชีพ  (5)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(6)พฤติกรรมการใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ของผูมี้บตัรเครดิต/ไม่มีบตัร
เครดิต  
 องคป์ระกอบทศันคติ ประกอบดว้ย (1)องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component)  
(2)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component)  (3)องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral 
Component)  
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) (Intention to use e-
Wallet) 
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ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีใชห้รือเคยใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet)  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมท าการศึกษาขอ้มูลและเรียบเรียงขอ้มูล ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2562 จนถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาจดัท า 2 เดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัองค์ประกอบทัศนคติ ทศันคติ คือ ความโนม้เอียงส่วนบุคคลท่ีจะโตต้อบ 
ในความชอบหรือไม่ชอบ วตัถุ บุคคล กิจกรรมและอ่ืนๆ ในการแบ่งแยกตามแง่มุมส่วนบุคคล (Ajzen,1989) 
ซ่ึงองคป์ระกอบของทศันคติสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  (1) ดา้นความรู้สึก (Affective Component)  
(2) ดา้นพฤติกรรม (Behavioral  Component) (3) ดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นน้ี เรียกวา่ Tripartite model (Breakler, 1984) นัน่เอง ตั้งแต่ปี 1960 เป็นตน้มา นกัวิจยั
ต่างใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของทศันคติ วา่มีบทบาทส าคญัในทฤษฎีทศันคติและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Rosenberg et al. 1960)  โดย Ajzen (1989) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่องคป์ระกอบของทศันคติท่ี
ประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 3 ดา้นนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งหมด สามารถเกิดข้ึนโดยแยกขาดจากกนั
ได ้ทั้งน้ี Breakler (1984) ระบุวา่ปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดทศันคติ จะเกิดข้ึนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความเฉพาะบุคคล 
ปัจจยัดา้นสังคม กลุ่มสังคมและจุดประสงคอ์ย่างใด อยา่งนึง เป็นตน้  
 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affect Component) ของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบต่อส่ิงต่างๆรอบตวั โดยปฎิกิริยาตอบสนองดา้นความรู้สึก มี 2 รูปแบบ (1) ตอบสนองในรูปแบบของ
ค าพูด (Verbal) ไดแ้ก่ การพูดส่ือสารเพ่ือแสดงออกดา้นความรู้สึกต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ (2) ตอบสนอง
ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ค าพูด (Nonverbal) ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในรูปแบบกายภาพภายใตท้ศันคติท่ีมี
ต่อส่ิงนั้นๆ (Ajzen, 1989)        
 องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)  หมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีผา่นมา
ในอดีต ปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีจะท าในอนาคต ทั้งน้ีซ่ึงปฎิกิริยาตอบสนองดา้นพฤติกรรม มี 2 รูปแบบ (1) 
ตอบสนองในรูปแบบของค าพูด (Verbal) ไดแ้ก่ แนวโนม้เชิงพฤติกรรมท่ีน่าจะแสดงออกมา (2) ตอบสนอง
ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ค าพูด (Nonverbal) ไดแ้ก่ แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเด่นชดัภายใตท้ศันคติท่ีมี (Ajzen, 
1989)        
 องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) ของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัความรู้ท่ีมีและ
ความเช่ือส่วนบุคคล ส่งผลต่อการแยกแยะความแตกต่างและทศันคติท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ  โดยปฎิกิริยา
ตอบสนองดา้นความรู้สึก มี 2 รูปแบบ (1) ตอบสนองในรูปแบบของค าพูด (Verbal) ไดแ้ก่ การแสดงออก
ทางความคิดของตวัเองภายใตท้ศันคติส่วนบุคคล (2) ตอบสนองในรูปแบบท่ีไม่ใช่ค าพูด (Nonverbal) ไดแ้ก่ 
การตอบสนองจากการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ (Ajzen, 1989)      
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    แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความตั้งใจในการใช้บริการ ความตั้งใจในการใชบ้ริการ (Intention to use) 
ในงานวิจยัน้ีอา้งอิงทฤษฎีแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน หรือ Theory of planned behavior-TPB ของ 
Mathieson (1991) ซ่ึงพฒันาจากทฤษฏี หรือ Theory of reasoned Action-TRA ของ Fishbein and Ajzen 
(1975) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ 
 ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น (1) ทศันคติ (2) บรรทดัฐาน/ค่านิยม
ของคนในสังคม (3) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อเจตนาแสดงพฤติกรรม
หรือความตั้งใจในการใชบ้ริการซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
พรพรรณ พนัธ์แจ่ม (2560, หนา้ 8) กล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการกระท า
ดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ (Ajzen & Fishbein, 1980) พฒันาข้ึนมาเพ่ือใชอ้ธิบาย
พฤติกรรมท่ีอยู่ใน การควบคุมของบุคคลอยา่งเต็มท่ี (Volitional control) กล่าวคือ บุคคลไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตวัเองไดจ้ากเหตุผลเพียงอย่างเดียว ทฤษฎีน้ีเป็นการท านายการกระท าหรือพฤติกรรมของ
มนุษย ์โดยใชค้วามตั้งใจ (Intention) เป็นเกณฑใ์นการตดัสินวา่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น เวลา  เงิน ทกัษะต่าง ๆ รวมไปถึงความร่วมมือจากผูอ่ื้น  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปภาวี  เนตรอรุณ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติและการใชบ้ริการกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation X และ Y ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อทศันคติและการใชบ้ริการ e-Wallet โดยท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ี เป็น
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation X และ Y ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบ้ริการ
กระเป๋า เงินอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 172 ตวัอยา่ง จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศหญิง
จ านวนใกลเ้คียงกนั โดยมีช่วงอายุเฉล่ีย ระหว่าง 19-39 ปี (Generation X) ร้อยละ 52.91 และช่วงอายุเฉล่ีย 
40-54 ปี (Generation Y) ร้อยละ 47.09 ซ่ึงระดบั การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่และรายไดเ้ฉล่ียมีความหลากหลาย พฤติกรรมการใช้
บริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการ e-Wallet จากผูใ้หบ้ริการ TrueMoney Wallet เป็น
อนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ Rabbit Line Pay และ AirPay ตามล าดบั นิยมใชบ้ริการ e-Wallet เพ่ือซ้ือของท่ี 7-
Eleven เป็นอนัดบั 1 ส าหรับสาเหตุท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการ ช าระค่าสินคา้และบริการผา่น e-Wallet 
มากท่ีสุด คือ ใชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว และใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดย ความถ่ีในการใชบ้ริการส่วน
ใหญ่มากกวา่ 10 คร้ังต่อเดือนและใชเ้วลาในการช าระค่าสินคา้และบริการผา่น e-Wallet นอ้ยกว่า 5 นาที 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ e-Wallet เฉล่ียต่อคร้ัง ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท  

นอกจากน้ียงัพบวา่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ส่งผลทางตรง
ต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์และยงัส่งผลทางออ้มต่อการใชบ้ริการกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ หากผูบ้ริโภคมี ความเช่ือ ความคิดเห็น และความคาดหวงัท่ีดีต่อการใชบ้ริการกระเป๋าเงิน
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อิเลก็ทรอนิกส์และทราบถึงผลท่ีจะไดรั้บจาก การใชบ้ริการ จะท าใหเ้กิดการใชบ้ริการกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์  

นุชนาฏ สุทธิวงษ ์(2562) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่น
แอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนังินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัเงิน  
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลนท่ี์มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการ การช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ใน
กรุงเทพมหานคร (4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการ
ช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนั เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร จากวิจยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญา มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (  e-Money) ใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้น 
ธุรกรรมทางการเงินมากท่ีสุด สถานท่ีใชบ้ริการคือบา้น ความถ่ีในการใช ้บริการคือ 2-5 คร้ังต่อเดือน โดย
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ 12.01-18.00 น. จ านวนเงินช าระค่าบริการระหว่าง 500-1,000 บาทต่อคร้ัง 
ผลการศึกษาพบวา่ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงิน
ผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนั เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) พบวา่ 
ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Money) มากท่ีสุด 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 2.ทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชห้รือเคยใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ซ่ึงไม่ทราบขนาดของประชากรท่ี
แน่นอน จึงใชสู้ตรการค านวณของคอแครน (Cochran)  โดยก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาด
เคล่ือนไม่เกิน 5% กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจะตอ้งไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
เหมาะสม ดงันั้นการแจกแบบสอบถามจึงจ าเป็นตอ้งใชแ้บบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด เพ่ือป้องกนัการ
คลาดเคล่ือนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยขั้นตอนท่ี 1 ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยการใชเ้ขตพ้ืนท่ีการปกครองในการก าหนดจ านวนตวัอยา่ง ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากเขต ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ (Quota 
Random Sampling) โดยใชวิ้ธีการท าค่าเฉล่ียหารเท่าของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ขั้นตอนท่ี 4 ใชวิ้ธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ให้
ความร่วมมือ ตามกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชห้รือเคยใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Wallet) โดยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให้ไดค้รบตามวตัถุประสงคแ์ละเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนด 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษาสูงสุด 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. พฤติกรรมการใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์
ของผูมี้บตัรเครดิต/ไม่มีบตัรเครดิต 

องค์ประกอบทัศนคติ 
(Attitude Components) 
1. ดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component)  
2. ดา้นความรู้สึก (Affective Component) 
3. ดา้นพฤติกรรม (Behavior Component)  

(Rosenberg & Hovland, 1960) 

ความตั้งใจใช้กระเป๋าเงิน
อเิลก็ทรอนิกส์  
(Intention to use e-Wallet) 
                       (Matgieson,1991) 
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ผลการวจัิย 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 261 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.25 มีอาย ุ31-40  ปีจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 252 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีบตัรเครดิต จ านวน 312 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.00 ใชบ้ตัรเครดิตอยู ่จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 97.47 ใช/้เคยใช ้TrueMoney Wallet จ านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ใชก้ระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ทุกสัปดาห์ จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ใชก้ระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ช าระค่าสินคา้/บริการท่ี ร้านคา้/บริการ online จ านวน 
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 ใชก้ระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ช าระสินคา้/บริการ ประเภทอาหาร/
เคร่ืองด่ืม จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ช าระสินคา้/บริการเฉล่ียต่อคร้ัง 100-500 บาท จ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

ความคิดเห็นดา้นทศันคติต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 3.90) (S.D = 0.666) เม่ือพิจารณา
แต่ละดา้น พบวา่ดา้นความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.03 รองลงมาคือดา้นความพฤติกรรม
อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.87 และดา้นความรู้สึกอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียคือ 3.80 

ความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-wallet) ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี
มาก  (�̅� = 4.09) (S.D = 0.870) 

การทดสอบสมมติฐาน 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ดว้ยการวิเคราะห์ One-way 
ANOVA ดงัแสดงผลในตาราง 1 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ความตั้งใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ F Sig. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

เพศ 4.071 0.000* แตกต่างกนั 
อาย ุ 3.698 0.006* แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา 0.672 0.511 ไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ 5.610 0.000* แตกต่างกนั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2.857 0.023* แตกต่างกนั 
ผูท่ี้มี/ไม่มีบตัรเครดิต 2.756 0.006* แตกต่างกนั 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและผูมี้บตัรเครดิต/ไม่มีบตัร
เครดิต ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-wallet)ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตั้งใจใชง้าน
กระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีไมแ่ตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐาน 2 ทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ Multiple Regression 
Analysis ดงัแสดงผลในตาราง 2 

 
ตาราง 2 การวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติต่อความตั้งใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบทศันคต ิ  B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.705 .214  3.286 .001* 
ดา้นความเขา้ใจ (X1) 0.361 0.840 0.244 4.294 .000* 
ดา้นความรู้สึก (X2) -0.103 0.076 0.086 1.358 .175 
ดา้นพฤติกรรม (X3) 0.599 0.066 0.584 9.098 .000* 

                             R2  = 0.511   SEE = 0.611 F =137.741 Sig = .000* 
 

จากตาราง 2 ทศันคติสามารถท านายค่าการเปล่ียนแปลงความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Wallet) ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 51.10 (R2  = 51.10) และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุน้ี องคป์ระกอบของทศันคติ
อยา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิขององคป์ระกอบทั้ง 3 ตวัพบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และน าไปเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
           Y

T
=  0.705 + (0.361X

1
) + (0.599X

3
) 

จากสมการขา้งตน้ จะสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทศันคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจใชง้านกระเป๋า
เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) โดยรวม กรณีของผูใ้ชบ้ริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยถา้ก าหนดใหอ้งคป์ระกอบของทศันคติดา้นความเขา้ใจและดา้นพฤติกรรม เพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย จะส่งผลให้ความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) เพ่ิมข้ึน 0.361 และ 0.599  หน่วย 
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ตามล าดบั โดยใหต้วัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี ทั้งน้ี องคป์ระกอบทศันคติดา้นความรู้สึก ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
งานกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 
 
อภิปรายผล 

งานวิจยัเร่ือง อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40  ปี มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท มีบตัรเครดิต ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลยีและอาจจะมีความคาดหวงั ตอ้งการความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินชีวิต สามารถช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการใชชี้วิตประจ าวนัใหดี้ข้ึนได ้โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พิชญา วฒันะศิริพล (2561) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนักระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 
และผลกระทบต่อแนวทางการปรับตวัของธุรกิจคา้ปลีก กรณีศึกษา ผูใ้หบ้ริการเอกชนท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
ท่ีพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ31-40 ปีเป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้าน e-Wallet มากท่ีสุด เน่ืองจากเติบโตมากบั
เทคโนโลยีน้ีกวา่ 10 ปีและมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีน้ีเป็นอยา่งดี ประกอบกบัเป็นกลุ่มวยัท่ีมีก าลงัซ้ือสูง 
ในขณะท่ีผูใ้หบ้ริการ e-Wallet หลายรายก าลงัจบักลุ่มลูกคา้ในกลุ่มอาย ุ23-30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงจากผล
วิจยัทางสถิติพบวา่เป็นกลุ่มท่ีใช ้e-Wallet นอ้ยกว่าและก าลงัซ้ือต ่ากวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดา้นทศันคติต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-
Wallet) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาตามทศันคติแต่
ละดา้น พบวา่ทศันคติดา้นความเขา้ใจอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือดา้น
ความรู้สึก จากขอ้มูลท าใหท้ราบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความคิด ความเขา้ใจว่าการใชก้ระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเร่ิมคิดวา่มีประโยชนแ์ละช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ชีวิตประจ าวนั จึงท าใหเ้กิดการใชง้านมากยิ่งข้ึน เม่ือตนเองคิดวา่ความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์ใชง้าน
ของตนเองแลว้กอ็ยากจะแนะน าใหผู้อ่ื้นไดใ้ชง้านดว้ย จนอาจจะมองขา้มความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจต่อ
ขอ้บกพร่องหรือความยุง่ยากของการใชง้าน ผูใ้หบ้ริการจึงควรตอ้งพฒันาแอปพลิเคชนัให้มีความง่ายต่อการ
ใชง้าน ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น สอดคลอ้งกบั  ปภาวี เนตรอรณุ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติและ
การใชบ้ริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation X และ Y  ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดก้ลา่วว่า การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์
ไดรั้บ ส่งผลทางตรงต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์และยงัส่งผลทางออ้มต่อการใชง้าน
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ีหากผูบ้ริโภคมีความเช่ือ ความคิดเห็นและความคาดหวงัท่ีดีต่อการใช้
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กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์และทราบถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการ จะท าใหเ้กิดการใชก้ระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-wallet) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือผูใ้ชบ้ริการเกิดประสบการณ์การใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีดี เกิด
ความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีดีกส่็งผลใหเ้กิดแนวโนม้ของพฤติกรรมการใชง้านท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทศันคติต่อการกระท าพฤติกรรม (Attitude toward Behavior: AB) ของ Ajzen& 
Fishbein (1980) ท่ีไดก้ล่าวถึง หากบุคคลมีทศันคติ ทางบวกต่อการกระท านั้นมากเท่าใด บุคคลจะมีความ
ตั้งใจแน่วแน่ในการกระท านั้นมากตามไปดว้ย 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชง้านกระเป๋า
อิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากขอ้มูลพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
กระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความตั้งใจใชง้าน
กระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-wallet) ท่ีแตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นุชนาฏ สุทธิวงษ ์
(2562) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตั้งใจเลือกใชบ้ริการการช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ( e-Money) ในกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั แต่ไมส่อดคลอ้งกบั เพศ อาย ุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการ ช าระะเงิน
ผา่นแอปพลิเคชนัเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร   

จากผลการวิเคราะห์ทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ใน
ภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบทศันคติในดา้นความเขา้ใจและดา้น
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) เน่ืองจากการใชง้านกระเป๋า
เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของลูกคา้บางกลุ่มจะยงัมีความรู้สึกว่ารู้สึกกลวัการใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) เน่ืองจากความปลอดภยัทางดา้นขอ้มูล ไม่พึงพอใจกบัประสบการณ์ใชง้าน รู้สึก
ยุง่ยากกบัการใชง้าน หากมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) หลงัจากท่ี
ผูใ้ชบ้ริการไดรู้้สึกว่าการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) มีประโยชนต่์อตนเองและสังคม ก็จะ
ส่งผลใหเ้กิดการบอกต่อหรือแนะน าแก่บุคคลอ่ืน รวมถึงในอนาคตเกิดเป็นพฤติกรรมการใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน บ่อยคร้ังมากยิ่งข้ึน โดยสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ Alfalia Citra Ayudya & Amin 
Wibowo (2018) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความตั้งใจท่ีจะใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) โดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน(TPB) และความเช่ืออ านาจในการควบคุม (LOC)  พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและการควบคุม
พฤติกรรมการรับรู้มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. จากการศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงิน

อิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี/ไม่มีบตัรเครดิต มี
ความส าคญัต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) หากผูป้ระกอบการหรือนกัพฒันา 
สามารถน าขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการและพฤติกรรมการใชง้านไปประเมินเพ่ือพฒันากลยุทธ์ท่ีสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่งเสริมดา้นการส่ือสารประโยชน ์ท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มากยิ่งข้ึน จะ
ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อความตั้งใจใชง้านและอาจส่งผลดีในการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นใหใ้ชง้านดว้ยได ้

 2.จากการศึกษาความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 
ในขอ้หากเลือกได ้จะเลือกช าระค่าสินคา้/บริการผา่นกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงมีผลต่อ
ความตั้งใจใชง้านกระเป๋าอิเลค็ทรอนิกส์มากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ให้ผูป้ระกอบการ ควรเพ่ิม
เคร่ืองรับช าระท่ีร้านคา้มากยิ่งข้ึนเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสในการเลือกช าระ ควรเพ่ิมส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ถึงวิธีการใชง้าน ขั้นตอนการใชง้าน รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการจะ
ไดรั้บในทนัทีท่ีมีการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Wallet) อีกทั้งก าหนดกล
ยทุธ์ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็นการกระตุน้ใหมี้การใชง้านเพ่ิมมากข้ึน เช่น การสะสมแตม้ หากครบยอดท่ี
ก าหนดจะไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ  

3. จากการศึกษาพบวา่ ทศัคติในดา้นความเขา้ใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ในภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัขอ
เสนอแนะวา่ ควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต ใบปลิว เป็น
ตน้ ท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภควา่การใชก้ระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์นั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย ใช้
งานง่าย ปลอดภยั น่าเช่ือถือและยงัสามารถตรวจสอบได ้เน่ืองจากกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ผูพ้ฒันาได้
ออกแบบมาเป็นอยา่งดี ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์ (e-
Wallet) เพ่ิมมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างองิ 

การส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 
  (ไตรมาส1)  คน้เม่ือ 15 กรกฎาคม 2562, จาก 

http://www.nso.go.th/     

http://www.nso.go.th/
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