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บทคดัย่อ 

 

การวิจยันี1 มีวตัถุประสงคเ์พื<อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application 

True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื<อเปรียบเทียบทศันคติต่อการใช้

บริการ Application True money wallet ตามปัจจยัส่วนบุคคลที<แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเพื<อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยทีี<มีต่อทศันคติการใชบ้ริการ Application 

True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งที<ใชใ้นการศึกษามาจากกลุ่ม

ประชากร  Generation X คือผู ้ที< เ กิดในช่วง  พ .ศ .  2508-2522 ที< มีอายุระหว่าง  41-55 ปี  ที< เป็นผู ้ใช้งาน 

Application True money wallet ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื<องมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที<ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี<ย ค่าเบี<ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า  การยอมรับเทคโนโลยีมี

อิทธิพลต่อทัศนคติของการใช้บริการ Application True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยดา้นความตั1งใจใชง้าน จะส่งผลให้ทศันคติของการใชบ้ริการโดยรวมเพิ<มมากที<สุด 

รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  การยอมรับเทคโนโลย,ี ทศันคติต่อการใชบ้ริการ, ทรูมนันี<วอลเลท็ 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทต่อสภาพสังคมมากขึ1น ในเรื< องของการเขา้ถึงระบบ

อินเทอร์เน็ตที<สามารถใชง้านไดอ้ยา่งแพร่หลาย สะดวกสบายและมีค่าใชจ่้ายที<ต ํ<าลง ประกอบกบัความนิยม

ใชส้มาร์ทโฟนที<เพิ<มสูงขึ1น ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการปรับเปลี<ยน พฤติกรรมการชาํระค่าสินคา้และบริการโดยหนั



 

มาใชบ้ริการผา่นระบบออนไลน์มากขึ1น ส่งผลใหส้งัคมไทยถูกผลกัดนัใหก้า้วเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด ส่งผลให้

เกิดการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการหลายรายในธุรกิจ E-Wallet เช่น Rabbit Line Pay, Samsung Pay, Air Pay, 

Blue Pay Wallet เป็นตน้ รวมถึงธุรกิจแอปพลิเคชั<นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ Application 

True money wallet โดยเทคโนโลยนีี1สามารถนาํมาใชใ้นการชาํระค่าสินคา้ และบริการผา่นแอปพลิเคชนับน

สมาร์ทโฟน รวมถึงการใชง้านในส่วนอื<นๆ เช่น ทาํธุรกรรมทางการเงินได ้ไม่วา่จะเป็นการจ่ายบิล ค่านํ1 า ค่า

ไฟ ค่าเน็ต ค่าโทรศพัท์มือถือ และยงัเป็นตวัช่วยดา้นไลฟ์สไตล์ การช็อปปิ1 งต่างๆ โอนเงินให้ร้านคา้ สั<ง

อาหาร สั<งของจากซุปเปอร์มาร์เกต็มาส่งถึงบา้น จ่ายค่าดูหนงั ฟังเพลง กส็ามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวก 

 ในการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ นั1น กลุ่ม Generation X จะมีปัญหาดา้นความคิดเห็นที<มีต่อ

เทคโนโลยโีดยอาจจะขาดความรู้และขาดทกัษะการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงยากที<จะติดตาม

ความกา้วหนา้ไดท้นั การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยเีป็นอีกปัจจยัหนึ<งในการเลือกใชบ้ริการระบบการ

ชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ< งในผูบ้ริโภคในกลุ่ม Generation X นั1นยงัไม่คุน้เคยกบัการใชง้านและไม่

เขา้ใจถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  เนื<องจาก Application True money 

wallet ยงัเป็นเทคโนโลยทีี<ใหม่และดูยุง่ยากสาํหรับผูบ้ริโภคในกลุ่ม Generation X ทาํใหผู้บ้ริโภคในกลุ่ม 

Generation X นั1นยงัไม่มีความตั1งใจที<จะใชง้าน ไม่มีประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยแีละประสบการณ์

นอ้ย อีกทั1งเทคโนโลยยีงัมีความกา้วหนา้เร็วมากทาํใหผู้บ้ริโภคในกลุ่ม Generation X ที<ยงัลา้หลงัยงัคงตอ้ง

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยทีี<ทนัสมยั 

 จากปัญหาที<กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจที<จะศึกษาเพิ<มเติมเกี<ยวกบัการยอมรับ

เทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม  Generation X 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั1งนี1 เพื<อเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการในการนาํผลวจิยัไปใชใ้นการ

ประกอบการและไดรั้บทราบขอ้มูลเกี<ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application 

True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม  Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

งานวจิยันี1 มีวตัถุประสงค ์ดงันี1   

1. เพื<อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet 

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื<อเปรียบเทียบทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ตามปัจจยัส่วนบุคคลที<

แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื<อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีที<มีต่อทศันคติการใช้บริการ Application True 

money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



 

นิยามศัพท์ 

 1. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การที<กลุ่มผูบ้ริโภค Generation X ในเขตกรุงเทพมหานครทาํ

ความเขา้ใจเทคโนโลยี Application True money wallet และตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยี Application True 

money wallet และนาํเทคโนโลย ีApplication True money wallet มาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 2. ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและเป็นความคิดเห็นของ กลุ่มผูบ้ริโภค Generation X  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที<มีต่อ Application True money wallet ในทางที<ยอมรับหรือปฏิเสธซึ< งมีผลทาํให้กลุ่ม

ผูบ้ริโภค Generation X  ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมที<จะแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองดว้ยพฤติกรรม 

ตามแนวคิดนั1น เป็นความรู้สึกในดา้นบวกหรือลบของแต่ละบุคคลซึ<งเป็นผลมาจากการประเมินผลกระทบที<

เกิดขึ1นเกี<ยวกบัการแสดงพฤติกรรมโดยตรง 

 3. Application True money wallet หมายถึง โปรแกรมที<ใช้ทาํธุรกรรมทางการเงิน และใช้ชาํระ

ค่าบริการต่าง ๆ ผา่นทาง Application True money wallet บนสมาร์ทโฟน สาํหรับอาํนวยความสะดวกใหก้บั

กลุ่มผูบ้ริโภค Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตดา้นเนื1อหา: การศึกษาในครั1 งนี1  มุ่งศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและทศันคติต่อการใช้

บริการ Application True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ< งตวัแปรที<ใชใ้น

การศึกษามีดงัต่อไปนี1  

 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และ รายได ้และ (2) การยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่าย

ต่อการใช้งาน และความตั1 งใจใช้งาน อา้งอิงจากทฤษฎีแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology 

Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989)  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและ 

องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  Zimbardo and Ebbesson (1970) 

 ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรที<ใชใ้นการศึกษาครั1 งนี1  คือกลุ่มประชากร Generation X คือผูที้<

เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 ที<มีอายรุะหว่าง 41-55 ปี ที<เป็นผูใ้ชง้าน Application True money wallet ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึ< งมีจาํนวนมากหรือมีจาํนวนไม่แน่นอน จึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรได ้

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลบริเวณที<ศึกษาตั1งแต่ เดือน สิงหาคม ถึง กนัยายน 

พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

 

 

 



 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีHเกีHยวข้อง 

 การยอมรับเทคโนโลย ีศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้หค้าํนิยามของการยอมรับเทคโนโลยวีา่เป็น

ปัจจยัสาํคญัในการใชง้านและอยูร่่วมกบัเทคโนโลยจีากการที<ไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีาํใหเ้กิดประสบการณ์ความรู้

ทกัษะและความตอ้งการใชง้านเทคโนโลย ี ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technological Acceptance 

Model (TAM) เป็นทฤษฎีที<มีชื<อเสียงและเป็นที<ยอมรับในการนาํมาใชเ้ป็นตวัชี1 วดัความสําเร็จของการใช้

เทคโนโลยีนาํเสนอโดย Davis (1989) ซึ< งเป็นการประยุกต์มาจากจากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล หรือ 

Theory of Reasoned Action (TRA) โดย Fishbein and Ajzen (1975) ประกอบด้วย 1) การรับรู้ประโยชน์  

2) การรับรู้ความง่ายต่อการใช ้และ 3) ความตั1งใจใชง้าน  

 แนวคิดและทฤษฎีเกีHยวกับทัศนคติ ทศันคติ เป็นแนวความคิดที<มีความสําคญัมากแนวหนึ< งทาง

จิตวิทยาสังคมและการสื<อสารและมีการใช้คาํนี1 กนัอย่างแพร่หลาย Schiffman และ Kanuk (2000) ไดใ้ห้

ความหมายของทศันคติว่า เป็นความโนม้เอียงที<เกิดจากการเรียนรู้ทาํให้มีพฤติกรรมลกัษณะที<ชอบหรือไม่

ชอบที<มีต่อสิ<งหนึ< ง ชูชยั สมิทธิไกร (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นความรู้สึกและความโน้มเอียงของ

จิตใจที<มีต่อผูค้นที<อยูร่อบขา้ง การประเมินสิ<งใดสิ<งหนึ< ง เช่น บุคคล วตัถุ สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ< งบ่งชี1 ว่าเป็น

สิ<งที<พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย รู้สึกเฉย ๆ เป็นตวัเชื<อมระหว่างความรู้

และพฤติกรรม จากความหมายของทศันคติดงักล่าว Schermerhorn (2000) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ องคป์ระกอบ

ของทศันคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component)  

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The 

Behavior Component) จากองคป์ระกอบทั1ง 3 ดา้น พบวา่ ความเชื<อและความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ< ง

องคป์ระกอบแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์เชื<อมโยงกนั กล่าวคือ หากบุคคลมีความเชื<อที<ดี ยอ่มเกิดความรู้สึกที<

ดีและแสดงพฤติกรรมตอบสนองที<ดี แต่หากบุคคลมีความเชื<อที<ไม่ดี ย่อมเกิดความรู้สึกที<ไม่ดีและแสดง

พฤติกรรมตอบสนองที<ไม่ดีได ้

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที<แตกต่างกนัมีทศันคติต่อการใชบ้ริการ application True money wallet  

แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชบ้ริการผา่น application True money wallet  

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 การวเิคราะห์ทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

เพศ 1.257 0.582 ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ 0.213 0.808 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา 0.548 0.578 ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ 3.263  0.039* แตกต่างกนั 

อาชีพ 1.369 0.244 ไม่แตกต่างกนั 

รายได ้ 1.391 0.236 ไม่แตกต่างกนั 

 

 จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบทศันคติต่อการใชบ้ริการตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Gen X พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ที<มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ที<แตกต่างกนัมีทศันคติต่อ

การใช้บริการ True money wallet ไม่แตกต่างกัน ขณะที<ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ที<มีสถานภาพและรายได้

แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการใชบ้ริการ True money wallet แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที<ระดบั 0.05 จึงได้

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ตามตาราง 2  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได ้

การยอมรับเทคโนโลย ี

- การรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 

- ความตัCงใจใชง้าน 

ทศันคตต่ิอการใช้ application True money 

wallet ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 

- องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

 



 

ตารางทีH 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยรายคู่ของทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพ  

สถานภาพ  โสด สมรส / อยู่ด้วยกนั หย่าร้าง / หม้าย 

 Mean 3.970 3.931 4.126 

โสด 3.970 - 0.039 -0.156* 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.931  - -0.195* 

หยา่ร้าง / หมา้ย 4.126   - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 

 จากตารางที< 2 พบว่า ผูบ้ริโภคที<มีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมีทศันคติต่อการ

ใชบ้ริการดา้นองคป์ระกอบดา้นความรู้น้อยกว่าผูบ้ริโภคที<มีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย เท่ากบั 0.156 และ 

0.195 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 

 การทดสอบสมมติฐาน 2: การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้บริการผ่าน 

application True money wallet  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานดว้ย

การวเิคราะห์ Multiple Regression Analysis ดงัแสดงผลในตาราง 3 

 

ตาราง 3 การวเิคราะห์สมการถดถอยของการยอมรับเทคโนโลยต่ีอทศันคติของการใชบ้ริการผา่น 

application True money wallet  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig. 

ค่าคงที< 2.639  13.598 0.000* 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน   0.073 0.091 1.986 0.048* 

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน 0.086 0.132 2.845 0.005* 

ความตั1งใจใชง้าน 0.193 0.371 8.031 0.000* 

R2 = 0.183,    F = 29.602,    Sig. = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที< 3 การยอมรับเทคโนโลยสีามารถทาํนายค่าการเปลี<ยนแปลงทศันคติต่อการใชบ้ริการได้

เท่ากบัร้อยละ 18.3 (R2 = 0.183) และสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุนี1  องคป์ระกอบของการยอมรับ

เทคโนโลยอียา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที< 0.05 และเมื<อ

พิจารณาค่าสมัประสิทธิf ขององคป์ระกอบทั1ง 3 ตวั พบวา่ มีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 และสมการนาํไป

เขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งันี1  

 𝑌" T =  2.639 + 0.073X1 + 0.086X2 + 0.193X3  



 

 

 จากสมการ สรุปไดว้า่ การยอมรับเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชบ้ริการผา่น 

Application True money wallet  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และความตั1งใจใชง้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ทศันคติต่อการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้

งาน การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และความตั1งใจใชง้าน เพิ<มขึ1น 1 หน่วย จะส่งผลใหท้ศันคติต่อการใช้

งานเพิ<มขึ1น 0.073 , 0.086 และ 0.193 ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที< 0.05 โดยใหต้วัแปรอื<นๆ คงที< 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

สภาพทัHวไปของการยอมรับเทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใช้บริการ Application True money wallet ของ

ผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา การยอมรับเทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet 

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูใ่นช่วง 41 – 45 ปี ระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/

ลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 30,001 – 40,000 บาท เนื<องจากเพศชายเป็นเพศที<ใหค้วามสนใจ

ในเรื<องของเทคโนโลยสีมยัใหม่มากกวา่เพศหญิง จึงสนใจและพร้อมที<จะเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ที<เกิด

ขึ1นอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นการใชง้านดา้น social network, ความบนัเทิง และมลัติมีเดีย รวมไปถึงการทาํ

ธุรกรรมออนไลน์ผา่นทางสมาร์ทโฟน ซึ< งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐิรญาดา สุวรรณโณ (2561) ที<พบวา่ 

เพศหญิงซึ<งส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มวยัทาํงานที<มีอาย ุ20 – 37 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท เป็นเพศที<ใหค้วามสาํคญั

กบัสิ<งอาํนวยความสะดวก เพราะช่วยใหป้ระหยดัเวลา เนื<องจากมีกิจกรรมชีวติประจาํวนัใหท้าํมากมาย จึง

ทาํใหก้ารทาํธุรกรรมทางออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากยิ<งขึ1นในชีวติประจาํวนั ซึ< ง TrueMoney Wallet ได้

เขา้มาตอบสนองต่อไลฟ์สไตลก์ารทาํธุรกรรมทางออนไลน์ การจบัจ่ายใชส้อย ซื1อสินคา้และบริการ ทดแทน

การใชเ้งินสดไดใ้นบางกรณี และดว้ยปัจจยัทางดา้นรายไดที้<มากขึ1นเนื<องจากเป็นช่วงที<มีหนา้ที<การงาน

มั<นคง มีรายไดที้<เพิ<มสูงขึ1น เพศชายยงัเป็นเพศที<สนใจในการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทาํให้

มองหาแพลตฟอร์มที<สามารถอาํนวยความสะดวกสบาย ครอบคลุมการใชจ่้ายเงินประจาํวนั และสามารถ

ตอบโจทยไ์ดก้บัทุกไลฟ์สไตล ์ 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลเรื<องการยอมรับเทคโนโลยทีี<มีต่อการใชบ้ริการ Application True money 

wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื<อพิจารณาราย

ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และความตั1งใจใชง้าน อยู่

ในระดบัมากเช่นกนั เนื<องจากการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยถืีอเป็นปัจจยัสาํคญัที<ส่งผลให้

พฤติกรรมของคนเปลี<ยนจากสงัคมออฟไลน์มาสู่สงัคมออนไลน์อยา่งเตม็ตวั ทั1งการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 



 

บตัรเดบิต หรือกระทั<งกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) อยา่ง True money wallet ที<ทาํใหผู้บ้ริโภคโดยส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ในการชาํระเงินผา่นช่องทางออนไลน์และรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน สามารถใช้

จ่ายแทนเงินสดไดทุ้กที< ทุกเวลา ทั1งใชซื้1อสินคา้ในร้านสะดวกซื1อหรือออนไลน์ รวมถึงการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นทรูมนันีและเวบ็ไซต ์ผูบ้ริโภคสามารถเรียนรู้การใชง้านไดด้ว้ยตนเอง ซึ< งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของสาริก ศิลปาภินนัท ์(2561) ที<พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ส่วนใหญ่มีการยอมรับเทคโนโลยทีี<เขา้

มาในชีวติ แต่จะไม่ชอบความยุง่ยาก และไม่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการเขา้ใจและเรียนรู้ สามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความง่ายต่อการใชง้าน เป็นระบบที<มีการทาํงานไม่ยุง่ยากและไม่ซบัซอ้น ทาํให้

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X มีการปรับตวัและยอมรับในการใชง้าน True money wallet ไดง่้าย ซึ< งสอดคลอ้งกบั 

Camarero, Antón & Rodríguez (2013) ที<กล่าววา่ การยอมรับและตั1งใจใชเ้ทคโนโลยใีหม่ของบุคคลเกิดจาก

บุคคลรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ที<จะไดรั้บจากการใชง้านเทคโนโลยใีหม่โดยบุคคล

สามารถเรียนรู้การใชง้านเทคโนโลยใีหม่ไดด้ว้ยตนเอง ผูใ้ชง้านสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองจึงทาํให้

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X หนัมาใชง้าน True money wallet มากขึ1น 

องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ของทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากที<สุด อาจเนื<องมาจาก ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X 

รู้สึกวา่การใชง้าน True money wallet ทาํใหชี้วติมีความสะดวกสบายมากขึ1นในการทาํหลายกิจกรรมผา่น

ทางออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปธนาคารหรือไปสถานที<ใดที<ตอ้งการจะซื1อสินคา้หรือบริการ จึงทาํใหเ้กิดการ

แสดงออกดว้ยพฤติกรรมต่างๆ ที<บ่งบอกวา่เกิดทศันคติที<ดีต่อการใชง้าน ซึ< งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Schermerhorn (2000) ที<กล่าววา่ การแสดงออกของบุคคลต่อบุคคลหรือสิ<งหนึ<งสิ<งใด โดยมาจากความรู้สึก

เฉพาะเจาะจงของบุคคล อิงจากความเชื<อและความรู้สึก เป็นความพร้อมหรือความโนม้เอียงที<บุคคลจะ

ประพฤติปฏิบติัหรือตอบสนองต่อสิ<งเร้าในทิศทางที<จะสนบัสนุนหรือคดัคา้น ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัความรู้สึกของ

บุคคลที<ไดจ้ากการประเมินผลที<แสดงออกมาจะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกที<มีอยู ่โดยคาดวา่ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen 

X มีประสบการณ์การใชบ้ริการ Application True money wallet แลว้ทาํใหรู้้สึกวา่การใชชี้วติมีความ

สะดวกสบายมากขึ1น ประกอบกบัพฤติกรรมการเปลี<ยนเขา้สู่สงัคมออนไลน์ที<เพิ<มมากขึ1นในปัจจุบนั ทาํให้

นิยมการใชง้านทุกอยา่งผา่นระบบออนไลน์ เช่น การซื1อของ บนัเทิง หรือแมแ้ต่การใชบ้ริการธุรกรรม

ออนไลน์ ซึ< งทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถวางแผนจดัการทางการเงินของตนเอง และสามารถตอบโจทยไ์ดก้บัทุก

ไลฟ์สไตล ์เมื<อผูบ้ริโภคเกิดทศันคติเชิงบวกกจ็ะสนบัสนุนใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมที<ดีต่อการใชบ้ริการ 

Application True money wallet อยา่งต่อเนื<องต่อไป ซี<งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาวดี ณรงคช์ยั (2563) ที<

พบวา่ ทศันคติเป็นความรู้สึกในการประเมินผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคสาํหรับดูแลผวิพรรณและเส้นผมของกลุ่ม

ผูบ้ริโภค เพื<อบ่งชี1วา่เป็นสิ<งที<พอใจหรือไม่พอใจ อนัเป็นตวัเชื<อมระหวา่งความรู้และพฤติกรรมความตั1งใจ

ซื1อ จะเห็นไดท้ศันคติเป็นสิ<งสาํคญัที<ทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชนั เพราะเมื<อใชง้านแลว้

ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและประทบัใจจนเกิดเป็นทศันคติที<ดีต่อการใชง้าน จึงทาํใหผู้บ้ริโภคแสดง



 

ออกมาทางพฤติกรรมการใชง้าน ไม่วา่จะเป็นความตั1งใจใชง้าน ความรู้สึกที<ดีเมื<อใชง้านแลว้จนนาํไปสู่การ

บอกต่อไปยงัผูอื้<น ทาํใหผู้บ้ริโภคอื<นเขา้มาใชง้านเพิ<มขึ1น  

 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Application True money 

wallet ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพที<ต่างกนั มีทศันคติต่อการใชบ้ริการโดยรวมที<แตกต่างกนั อาจเป็น

เพราะทศันคติโดยรวมของผูบ้ริโภคตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลายอย่างในการทาํธุรกรรมออนไลน์ เช่น ความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวนเงิน เป็นตน้ ประกอบกบัสภาพสังคมที<เร่งรีบในปัจจุบนั ดงันั1น การ

ใชบ้ริการทางดา้นการเงินผา่น Application True money wallet จึงช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบายในชีวิตเพิ<ม

มากขึ1น ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดัการและบริหารการเงินของตนเองหรือครอบครัวได ้จากการศึกษาพบวา่

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ดงันั1น การบริหารการเงินของตนเองจึงเป็นสิ<งสําคญั ซึ< ง True money wallet 

สามารถช่วยผูบ้ริโภคได ้ซี<งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันท์ธิดา ทองดี (2561) ที<พบว่า ผูบ้ริโภคที<มี

สถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทรูมนันี<วอลเลท็ไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ True 

money wallet เป็นแอปพลิเคชนัที<สร้างความสะดวกสบายและลดเวลาในการตอ้งเดินทางไปทาํธุรกรรม

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติที<ดีต่อการใชง้าน เพราะผูบ้ริโภครู้สึกเชื<อมั<นและสามารถใชง้าน

ไดอ้ย่างง่าย สะดวก และปลอดภยั จึงทาํให้ผูบ้ริโภคแสดงออกมาในดา้นพฤติกรรมดว้ยการใช้งานเป็น

ประจาํอย่างต่อเนื<องและมีการบอกต่อหรือแนะนาํไปยงับุคคลอื<น โดยเฉพาะอย่างยิ<งสําหรับผูบ้ริโภคที<มี

สถานภาพโสดและอยูใ่นวยักลางคนที<ตอ้งมีการบริหารจดัการการเงินของตนเองเพื<อความมั<นคงในอนาคต 

ซึ< ง True money wallet จะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้และทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถวางแผน

ทางดา้นการเงินไดอี้กดว้ย ซึ< งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร (2561)  ที<กล่าวว่าความเชื<อและ

ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ< งองค์ประกอบแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์เชื<อมโยงกนั กล่าวคือ หาก

บุคคลมีความเชื<อที<ดี ยอ่มเกิดความรู้สึกที<ดีและแสดงพฤติกรรมตอบสนองที<ดี แต่หากบุคคลมีความเชื<อที<ไม่

ดี ยอ่มเกิดความรู้สึกที<ไม่ดีและแสดงพฤติกรรมตอบสนองที<ไม่ดีได ้

การทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้บริการ Application True 

money wallet ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money wallet ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลเชิงบวกต่อทศันคติต่อการ

ใชบ้ริการ Application True money wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X อาจเป็นเพราะวา่การมีเทคโนโลยใีหม่เขา้มา

ในชีวิตของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ทาํให้ตอ้งมีการปรับตวัและเกิดการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน แต่ในบางครั1 ง

เทคโนโลยกีอ็าจสร้างความรู้สึกกงัวลใหเ้กิดขึ1น เพราะทุกอยา่งเป็นระบบออนไลน์ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละเป็น

เรื< องเกี<ยวกับเงิน จึงทาํให้การยอมรับเทคโนโลยีและเปิดใจในการเรียนรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของ

เทคโนโลยีลดน้อยลงไปดว้ย แต่ True money wallet เป็นแอปพลิเคชนัที<ใชง้านง่ายและสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย



 

ตนเอง จึงทาํใหผู้บ้ริโภคกลุ่ม Gen X เกิดทศันคติที<ดีและตดัสินใจใช ้True money wallet ในการชาํระเงินหรือทาํ

ธุรกรรมเพื<อตอบโจทยข์องตนเองและตรงกบัไลฟ์สไตลที์<ตอ้งการอยา่งต่อเนื<อง ซึ< งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธน

ภรณ์ แสงโชติ (2561) ที<กล่าวว่า ระบบตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัที<ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล  เขา้ใจง่าย 

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และตอ้งให้บริการดว้ยความถูกตอ้งอยา่งสมํ<าเสมอ เพื<อนาํพาลูกคา้ไปยงัธุรกรรม

เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว เมื<อผูใ้ช้บริการใช้งานแลว้และไดรั้บประสบการณ์ที<ดีก็จะทาํให้เกิด

ทศันคติที<ดีในการใชง้านและส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซึ< งเห็นไดจ้ากการที<ทศันคติดา้น

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีค่าเฉลี<ยอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะผู ้ใช้บริการรู้สึกคุ้มค่าและได้รับ

ประสบการณ์ที<ดี พร้อมที<จะใชง้าน จึงทาํให้ผูบ้ริโภคแสดงออกมาดว้ยพฤติกรรมต่างๆ เช่น การบอกต่อ การ

แนะนาํผูอื้<น และการใชง้านในทุกครั1 งที<ตอ้งการทาํธุรกรรมหรือซื1อสินคา้ เป็นตน้ เมื<อไดรั้บคาํแนะนาํหรือการ

บอกต่อกจ็ะส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชง้านเพิ<มมากขึ1น ซึ< งสอดคลอ้งกบัสุนนั คงธงชยั (2562) ที<พบวา่ แรงจูงใจ

ในการแชร์มีอิทธิพลทางบวกต่อทศันคติต่อร้านกาแฟสดขนาดย่อมผูป้ระกอบการไทย กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมี

แรงจูงใจในการแชร์จากการที<ประทบัใจในสินคา้หรือบริการของร้านกาแฟสดขนาดย่อมผูป้ระกอบการไทย 

ก่อใหเ้กิดทศันคติที<ดีของผูบ้ริโภคต่อร้านกาแฟสดขนาดยอ่มผูป้ระกอบการไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวจิยัเรื<องการยอมรับเทคโนโลยแีละทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money 

wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะที<ไดจ้ากการวจิยั ดงันี1  

  1. จากการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยทีั1ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

ในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นความตั1งใจใชง้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะให ้ผูป้ระกอบการ Application True money wallet พยายามสร้างความเขา้ใจในการใช้

บริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยการพฒันาใหแ้อปพลิเคชนัมีความง่ายไม่มีขั1นตอนยุง่ยากสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง รวมถึงนาํเสนอบริการหลากหลายใหเ้ขา้ถึงทุกการใชจ่้ายในชีวติประจาํวนัของผูค้น พร้อมมอบความ

คุม้ค่าดว้ยโปรโมชนัและสิทธิประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชง้าน เพื<อใหผู้ใ้ชง้านโดยเฉพาะกลุ่ม Gen X หรือผูสู้งอายุ

ขึ1นไปเกิดความรู้สึกและทศันคติที<ดีและยอมรับเทคโนโลยทีี<เกิดขึ1นใหม่โดยเฉพาะดา้นเกี<ยวกบัการเงิน การ

ขยายฐานพนัธมิตรร้านคา้รายใหญ่และรายยอ่ยใหค้รอบคลุมมากยิ<งขึ1นกวา่เดิม รวมถึงการพฒันาแอปพลิเค

ชนัดว้ยมาตรฐานสากลและเทคโนโลยทีี<ทนัสมยั โดยคาํนึงถึงผูบ้ริโภคทุกช่วงวยั ทาํใหผู้บ้ริโภคตระหนกัได้

ถึงความใชง้านง่าย น่าเชื<อถือ และปลอดภยัในการใชง้าน ระบบมีความเสถียรและสามารถตอบโจทย์

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งสูงสุด เพื<อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดทศันคติที<ดีต่อแอปพลิเคชนัในการใชง้านอยา่งต่อเนื<องอยูเ่สมอ  

เพราะการทาํธุรกรรมและ/หรือซื1อสินคา้นั1นมีตลอดทั1งวนัและทุกเวลา 

 2. จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติดา้นองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม อยูใ่นระดบัมากที<สุด ต่อการใช้

บริการ Application True money wallet ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการควรรักษาระดบัทศันคติดา้น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหดี้และมีการพฒันาใหเ้พิ<มมากขึ1น โดยการสร้างใหเ้กิดความประทบัใจรวมถึง



 

ความพึงพอใจที<ไดจ้ากการใชง้าน เพราะเมื<อผูบ้ริโภคเกิดทศันคติที<ดีต่อการใชบ้ริการกจ็ะแสดงออกมาโดย

การใชง้านอยา่งตั1งใจและต่อเนื<อง  ซึ< งผูป้ระกอบการแอปพลิเคชนัตอ้งใหค้วามสาํคญัเรื<องความปลอดภยั

ของขอ้มูลผูใ้ชง้าน ระบบที<เสถียร มีบุคลากรผูเ้ชี<ยวชาญ มาตราการ และเทคโนโลยต่ีางๆ ที<ช่วยดูแลใหทุ้กๆ 

การทาํธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัอยา่งไร้กงัวลในทุกครั1 งที<มีการเขา้ใชง้าน เพื<อ

สร้างความมั<นใจในการใชบ้ริการใหม้ากขึ1น เพราะผูบ้ริโภคมกัจะแสดงออกมาเมื<อเกิดความชื<อชอบหรือพึง

พอใจในการใชบ้ริการดว้ยการใชง้านซํ1 าและ/หรือบอกต่อไปยงัผูอื้<น รวมถึงใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือ

อยา่งรวดเร็วในกรณีที<เกิดปัญหาจากการใชง้าน เพิ<มความหลากหลายในการใหบ้ริการ รวมถึงมีร้านคา้ให้

ครอบคลุมทุกประเภทสินคา้เพื<อเป็นตวัเลือกที<มากขึ1นใหก้บัผูบ้ริโภค เพื<อเป็นทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาใช้

บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น Application True money wallet  แทนการใชเ้งินสด สิ<งเหล่านี1ลว้น

ส่งผลดีต่อการเพิ<มจาํนวนฐานลูกคา้ในการใชบ้ริการใหม้ากขึ1นและนาํไปสู่ความสาํเร็จไดใ้นอนาคต  

3. จากการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชบ้ริการ Application True money 

wallet ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั1น ผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการให้

ความสาํคญักบัการยอมรับเทคโนโลย ีทั1งทางดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความ

ง่ายต่อการใชง้าน ดา้นความตั1งใจใชง้าน โดยการสร้างการยอมรับเทคโนโลยใีหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม 

Gen X ให้เขา้ใจและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ที<เกี<ยวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงินที<สามารถใชจ่้ายแทน

เงินสดไดทุ้กที< ทุกเวลา ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติที<ดีต่อการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั True money wallet บน

โทรศพัทเ์คลื<อนที<แทนการพกพาเงินสด ผูป้ระกอบการจาํเป็นอยา่งยิ<งที<จะตอ้งทาํความเขา้ใจและวิเคราะห์

ขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ในแต่ละช่วงวยัโดยเฉพาะกลุ่ม Gen X ขึ1นไป เพื<อกาํหนดแนวทางในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคที<คาํนึงถึงประโยชน์ละความง่ายในการใชง้าน ผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งถือเงินสด และ

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการในการใชบ้ริการต่อครั1 งซึ< งเป็นสิ<งสําคญัที<ทาํให้ผูบ้ริโภคยอมรับและ

ตดัสินใจใชง้าน การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที<เกี<ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทางการเงินจะตอ้งง่าย ไม่ยุ่งยาก มี

ความน่าสนใจ และมีขั1นตอนที<สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ระบบแอปพลิเคชนัทนัสมยัอยูเ่สมอ และสามารถ

ทาํความเขา้ใจและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างๆ เช่น ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ เอสเอฟซีนิม่า ฟิตเนส รถไฟฟ้า เป็นตน้ เพื<อใหมี้ช่องทางที<หลากหลายและครอบคลุมทุกกิจกรรมใน

การตอบสนองความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องคน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐและธนาคาร 

เช่น กระทรวงการคลงั ธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นตน้ ในการจดัการรณรงคแ์ละส่งเสริมการตลาดเพื<อทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดการยอมรับและสร้างทศันคติที<ดีต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนัเพื<อรองรับ

กบัไลฟ์สไตลก์ารใชจ่้ายยคุสงัคมไร้เงินสดที<กาํลงัเกิดขึ1นอยูใ่นปัจจุบนัไม่ใช่เป็นเรื<องที<น่ากลวัอีกต่อไป 
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