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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคาร
สิงห์คอมเพล็กซ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ท างานหรือมาใช้บริการศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคาร
สิงห์คอมเพล็กซ์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอม
เพล็กซ์ ด้านการรับรู้ความง่ายมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง และด้าน
ความสะดวก การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคาร
สิงห์คอมเพล็กซ์ ด้านการรับรู้ความง่ายมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความสะดวก การรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ด้านการรับรู้ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระ
เงินท่ีเกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ด้านจ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet 
โดยเฉลี่ยต่อเดือน และด้านความพึงพอใจการใช้งาน แต่พบว่าในด้านจ านวนเงินที่เติมใน S-Wallet ไม่มีผลต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง งานวิจัยนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งาน S-Wallet เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 

ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the factors of a technology acceptance model for use of the S-
Wallet in Foodplace at Singha Complex. The sample size in this research was four hundred consumers, 
who either worked or came to use the services at Foodplace at Singha Complex. A questionnaire was 
used as the tool for data collection. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis. As result of the research, it was found that the 
perceived ease of use influenced the perceived usefulness of the S-Wallet in Foodplace at Singha 
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Complex included influential factors included usability, accessibility and convenience. The perceived ease 
of use also influenced attitudes toward the S-Wallet in Foodplace at Singha Complex with influential 
factors included the perception of convenience. The perceived usefulness influenced attitudes towards 
personal user of the S-Wallet in Foodplace at Singha Complex had influential factors, including benefits. 
These attitudes also influence the actual technology, influencing the S-Wallet in Foodplace at Singha 
Complex in terms of actual technology influencing the frequency of use per month and the actual 
technology influencing satisfaction. However, it was found in this research that the influence of the actual 
technology influencing the average payment per time. This research aimed to empower entrepreneurs to 
understand how the adoption of technology and behavioral influences regarded the use of S-Wallet, in 
order to improve business and to develop their own technology.  
 
Keywords: Technology Acceptance Model, S-Wallet, Foodplace, Singha Complex 
 

บทน า 
 E-Wallet หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งเรียกว่า Mobile Wallet / Digital Wallet คือระบบการช าระ
สินค้าเป็นบริการผ่านแอพหรือโซลูช่ันด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับธนาคารโดยตรงเป็นบริการใช้
โทรศัพท์มือถือแทนที่กระเป๋าสตางค์คุณเอง โดยที่ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป โดยผู้พัฒนาแอพหรือเจ้าของแอพนั้นจะเป็น
ตัวกลางในการติดต่อและเช่ือมต่อระบบให้กับร้านค้าเมื่อมีการอนุมัติให้ใช้บริการ  เป็นการจ่ายเงินผ่านมือถือหรือเรียกว่า 
Mobile Payment ที่ใช้ผ่านเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) ที่ฝังติดกับ Smart Phone หรือ Android 
เพียงแค่แตะ,Tap,ทาบ หรือสแกน QR Code กับเครื่องจ่ายเงินในการชาระเงินทุกอย่างก็จะด าเนินการโดยอัตโนมัติ เราเรียก
การกระท านั้นว่า Tap and Pay ที่สามารถจัดการได้ทั้งเรื่องของการช าระสินค้า และการสะสมคะแนนในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้นั้น
เป็นสมาชิกอยู่ตามเง่ือนไขของแอพเจ้าของนั้น (เวทย ์นุชเจริญ, 2559)  
 กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย มีอัตราการใช้งาน E-Wallet เพิ่มขึ้นเพราะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้ในการซื้อสินค้าดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชั่น บนแอพสโตร์ กูเกิลเพลย์ ไลน์เพลย์ และวีแชทเพลย์ รวมถึงช้อปสินค้าออนไลน์
บน E-Commerce สินค้าและบริการเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้บัตรเครดิต แต่จ านวนผู้ถือบัตรเครดิตคิดเป็นสัดส่วนต่ากว่า 10% 
ของจ านวนประชากรในอาเซียนกว่า 600 ล้านคน หรือในประเทศไทยที่มีจ านวนบัตรเครดิตประมาณ 10 ล้านรายเท่านั้นจาก
พฤติกรรมคนไทยพบว่า เพศชายและหญิง อาย ุ13-29 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่น เรียนและเริ่มต้นท างานยังไม่มีบัตรเครดิต แต่นิยมซื้อ
สินค้าดิจิทัลสูงที่สุด เพราะแอพส่วนใหญ่ราคาประมาณ 1-2 เหรียญ หรือ 35-70 บาท ราคาไม่สูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อได้แต่
ไม่มีบัตรเครดิต ซึ่ง E-money และ E-Wallet เป็นสิ่งที่ตอบสนองการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ระบบมีความปลอดภัย และที่
ส าคัญเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามจ านวนเงินที่เติมเข้าไปเชื่อว่าการใช้งานจะเติบโตขึ้นอีกมากส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็น
ตลาดที่ผู้บริโภคมีความเข้าใจสินค้าประเภทนี้แล้ว จึงมีโอกาสเติบโตสูงมากในปีนี้ ประเมินจ านวนผู้ใช้งานเบื้องต้น พบว่า มี
ผู้ใช้กูเกิลเพลย์ประมาณ 20 ล้านราย แอพสโตร์ประมาณ 16 ล้านราย แต่มีบัตรเครดิตประมาณ 10 ล้านราย ใช้งาน iBanking 
ประมาณ 8 ล้านราย และใช้งาน mBanking กว่า 1 ล้านราย นี่คือโอกาสที่ E-Wallet จะเติบโตขึ้น (อภินันท์ ดาบเพ็ชร, 
2559) 
 เนื่องจากรูปแบบการช าระเงินที่ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ณ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในปัจจุบันมี 5 รูปแบบ ได้แก่ S-
Wallet, บัตร Rabbit, LINE Pay, THAI QR Payment และ QR Ticket โดย 2 ช่องทาง ได้แก่ บัตร Rabbit และ LINE Pay 
สามารถน ามาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการต่อคิวเพื่อเติมเงิน ลดพนักงานแคชเชียร์ที่ใช้ในการ
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ให้บริการเติมเงิน ช่องทาง THAI QR Payment ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงกับธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมาก
ขึ้น สามารถช าระเงินจากบัญชีธนาคารได้โดยตรง ส่วนอีกทางเลือกในการช าระเงินที่ทางบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
พัฒนาขึ้นมาส าหรับรับช าระเงินที่ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยเฉพาะได้แก่  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
S-Wallet ซึ่งอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่ือ S Life โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มา
ใช้บริการภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมแทนการใช้งาน QR Ticket ซึ่งเป็น
บัตรเติมเงินส าหรับช าระค่าสินค้าภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ซึ่งเป็นบัตรกระดาษ มีอายุการใช้งานที่สั้น มีโอกาสเสียหาย 
และสูญหายได้ โดยในอนาคตทางบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ต้องการสนับสนุนให้เกิดการดาวน์โหลด และใช้งาน
แอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่ือ S Life เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย 
และขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าว จากสาเหตุข้างต้นจึงน าไปสู่การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายของการใช้งานที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์
อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายของการใช้งานที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์
เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 

3. เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 

4. เพื่อศึกษาความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ที่มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายใน
ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 1. การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลย ีS-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 

2. การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคาร
สิงห์คอมเพล็กซ์ 

3. การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ 

4. ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหาร
ฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปร
ด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 
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 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี การศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศ 
(Information Technology Acceptance Research) เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผล
ของแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สามารถช้ีน าการให้ค าอธิบายและการพยากรณ์การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างความเข้าใจอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวช่วยและตัวเร่งให้เกิดการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสาร
เสนเทศในอนาคต ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีมีหลายแบบจ าลองทางทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้งานท่ีเกิดขึ้น ในขณะที่หลายตัวแบบรวมการรับรูค้วามง่ายของการใช้งานและการรบัรู้ประโยชน์ท่ี
ได้จากการใช้งานเป็นปัจจัยการยอมรับ อาทิเช่น ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ 
TAM) เป็นรูปแบบท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดของการยอมรับของผู้ใช้และการใช้งาน 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ E-Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-วอลเลท (E-Wallet) บนแอปพลิเค
ชันมือถือ เป็นเครื่องมือช าระเงินท่ีคนรุ่นใหม่นิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเริ่มจากเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ จ่ายบิล 
ซื้อสินค้าและช าระค่าบริการต่างๆ E-Wallet เข้ามาบ้านเราได้หลายปีแล้วและยังมีผู้ใช้งานอยู่  โดยปัจจัยที่ใช้งานส่วนใหญ่
นอกจากความสะดวก ง่าย แล้วยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกด้วย เช่น สะสมแต้ม ส่วนลด หรือได้รับเงินคืน ปัจจัยเหล่านี้จะเข้ามา
ช่วยกระตุ้นการใช้งานให้เกิดความอยากใช้ น่าใช้งานมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนยังไม่เคยทดลองใช้เพราะยังไม่มั่นใจถึง
ความปลอดภัย และไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้งาน กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย มีอัตราการใช้งาน E-Wallet 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการซื้อสนิค้าดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน บนแอปสโตร์ และ
กูเกิลเพลย์ รวมถึงช้อปสินค้าออนไลน์บน e-Commerce เนื่องจากสินค้าและบริการเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้บัตรเครดิต แต่
จ านวนผู้ถือบัตรเครดิตคิดเป็นสัดส่วนต่ าว่า 10% ของจ านวนประชากรในอาเซียนกว่า 600 ล้านคน หรือในประเทศไทยที่มี
จ านวนบัตรเครดิตประมาณ 10 ล้านรายเท่านั้น (วิษณุ ศรีเจริญ, 2559)  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาท างานหรือมาใช้บริการศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sample) คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาท างานหรือมาใช้บริการศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ยอมให้คลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 25-26) โดยให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
385 คน ส ารองไว้จ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าแบบสอบถามออนไลน์ 
ให้กับผู้บริโภคที่ท างาน หรือมาใช้บริการศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ และช าระเงินด้วย S-Wallet และการ
สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการตั้งโต๊ะให้ค าแนะน าการใช้งาน S-Wallet เพื่อให้ลูกค้าได้
ทดลองใช้ซึ่งอาจท าร่วมกับโปรโมชั่นของศูนย์อาหาร เช่น เติมเงินผ่าน S-Wallet 100 บาท ได้รับเงินเพิ่มอีก 50 บาท เป็นต้น 
แล้วจึงให้ลูกค้าที่ได้ทดลองใช้งาน S-Wallet แล้วท าแบบสอบถามออนไลน์ที่เตรียมไว้ และให้กลุ่มตัวอย่างมีการส่งต่อ
แบบสอบถามออนไลน์ให้กับคนอื่นๆ ที่เคยใช้งาน S-Wallet บริการศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ จนครบ
จ านวน 400 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้
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 ส่วนที่ 1: เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามที่
มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) จ านวน 1 ข้อ และค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) 
 ส่วนที่ 2: เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจ ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง และด้านความสะดวก ลักษณะค าถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือก โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ แบบ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 ส่วนที่ 3: เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ได้แก่ ด้านความรวดเร็ว 
ด้านความปลอดภัย ด้านประโยชน์จากการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ค าถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือก โดยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แบบ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 
 ส่วนที่ 4: แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ซึ่งลักษณะค าถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือก โดยเป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating scale method : Likert scale questions) ซึ่งจัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตร
ภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 5: แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการช าระเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ 

ข้อ 1 จ านวนเงินที่เติมใน S-Wallet แต่ละครั้งกี่บาท เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) โดย
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุข้อมูลเป็นตัวเลข 

ข้อ 2 ท่านช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet โดยเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง จ านวนเงินท่ีเติมใน S-Wallet เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุข้อมูลเป็นตัวเลข 

ข้อ 3 ท่านมีความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet มากน้อยเพียงใด ลักษณะค าถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม             
ปลายปิด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือก  โดยเป็นค าถามแบบ 
Semantic Differential Scale ซึ่งจัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval scale) ม ี5 ระดับ 

ส่วนที่ 6: แบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช้งาน แต่ละช่องทางการช าระเงิน ที่ใช้ในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
ลักษณะค าถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – ended Question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจาก
ค าตอบที่ให้เลือก โดยเป็นค าถามแบบ Semantic Differential Scale ซึ่งจัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคช้ัน 
(Interval scale) มี 5 ระดับ 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และสถานที่ท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 สถานท่ีท างานภายในอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30  
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ประกอบด้วย ด้านการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจ ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง และด้านความสะดวก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นการ
รับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
 ด้านการเรียนรู้และท าความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ สามารถเรียนรู้ง่าย ท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ตามล าดับ 
 ด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ การตรวจสอบประวัติการเติมเงิน และช าระเงินง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการช าระเงินง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และขั้นตอนการเติมเงินง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ตามล าดับ 

ด้านการเข้าถึง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ การเข้าถึงหน้าจอการตรวจสอบประวัติการเติมเงิน และช าระเงินง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.10 รองลงมาคือ การเข้าถึงหน้าจอเติมเงินง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และการเข้าถึงหน้าจอการช าระเงินง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวก โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ วิธีการตรวจสอบประวัติการเติมเงินและช าระเงินสะดวกกว่า
ช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมาคือ วิธีการช าระเงินสะดวกกว่าช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และวิธีการเติม
เงินสะดวกกว่าช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ประกอบด้วย ด้านความ
รวดเร็ว ด้านความปลอดภัย ด้านประโยชน์จากการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้

ด้านความรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ สามารถแสดงประวัติการเติมเงินและช าระเงินได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ สามารถแสดงผล QR Code เพื่อเติมเงินและช าระเงินได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และ
สามารถใช้งานได้รวดเร็วไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ตามล าดับ 

ด้านความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ สามารถตัดเงินเพื่อช าระค่าสินค้าได้ถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบประวัติการเติมเงินและช าระเงินได้ถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และ
สามารถแสดงยอดเงินท่ีเติมได้ถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ตามล าดับ 

ด้านประโยชน์จากการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ เหมาะกับรูปแบบการซื้อสินค้าภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 รองลงมาคือ เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และเป็นทางเลือกที่ดีในการช าระเงิน
มากกว่าช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ตามล าดับ 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก ่ช่วยให้ท่านลดเวลาในการตรวจสอบประวัติการเติมเงินและ
ช าระเงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ ช่วยให้ท่านลดเวลาในการช าระเงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และช่วยให้ท่าน
ลดเวลาในการเติมเงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet พบว่า ผู้ใช้งาน S-Wallet มี

แนวโน้มความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ S-Wallet อยู่ในระดับใช้แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet พบว่า ผู้ใช้งาน S-Wallet มี

แนวโน้มบอกต่อให้บุคคลอื่นใช้บริการ S-Wallet อยู่ในระดับบอกต่อแน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง 

5.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง พบว่า จ านวนเงินท่ีเติม
ใน S-Wallet แต่ละครั้ง ต่ าสุดคือ 100 บาท สูงสุดคือ 2000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 195.50 บาท 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ความถี่ในการ
ช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet โดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่ าสุดคือ 1 ครั้ง สูงสุดคือ 22 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.74 ครั้ง 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี  S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ผู้ใช้งาน S-
Wallet มีความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet อยู่ในระดับพอใจอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ช่องทางการ
ช าระเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานอยู่ในระดับใช้ปานกลาง ได้แก่ ช่องทาง S-Wallet มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 รองลงมาคือ 
ช่องทาง QR Ticket มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 ช่องทางการช าระเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานอยู่ในระดับใช้น้อย  ได้แก่ 
ช่องทาง LINE Pay มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 ช่องทาง THAI QR Payment มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 ช่องทาง AirPay มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.37 และช่องทางบัตร Rabbit มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์
อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง และด้านความสะดวก มีผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางเดียวกัน และด้านการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจ มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอม
เพล็กซ์ ในทิศทางตรงกันข้าม 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหาร
ฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยการรับรู้ความง่ายของการใช้งานด้านความสะดวก มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางเดียวกัน และด้านการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง มีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางตรงกันข้าม 

สมมติฐานข้อที ่3 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการรับรู้
ประโยชน์ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ในทิศทาง
เดียวกัน และการรับรู้ประโยชน์ ด้านความรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ในทิศทางตรงกันข้าม 
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สมมติฐานข้อที่ 4 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง 
ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ สามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
  สมมติฐานข้อที่ 4.1 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนเงินที่เติมใน S-Wallet แต่ละครั้ง โดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ไม่มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนเงินท่ีเติมใน S-Wallet แต่ละครั้ง  
  สมมติฐานข้อที่ 4.2 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet 
โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนครั้งในการช าระเงินค่า
สินค้าผ่าน S-Wallet โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-
Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้าน
จ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet ในทิศทางเดียวกัน 
  สมมติฐานข้อที่ 4.3 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet โดยการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง 
ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์
อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet ในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอม
เพล็กซ์ สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายได้ ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.50 เพศ
ชาย ร้อยละ 36.50 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 67.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 
40.00 ส่วนใหญ่มีสถานท่ีท างานภายในอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ร้อยละ 96.30 
 สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์
อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง และด้านความสะดวก มีผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางเดียวกัน และด้านการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจ มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอม
เพล็กซ์ ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ใช้เทคโนโลยีมีความคิดเห็นว่า ความง่ายของการใช้งานท าให้เกิดความสะดวกสบาย 
และสามารถใช้เทคโนโลยี S-Wallet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้
งาน ผู้ประกอบการควรท าความเข้าใจกับร้านค้าต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการใช้งานและประโยชน์ท่ีร้านค้าจะได้รับซึ่งจะ
ท าให้ทั้งผู้ประกอบการ และร้านค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และนอกจากนี้ผู้พัฒนาระบบจะต้องพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึง 
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เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้ความพยายามในการศึกษาวิธีใช้งานมากนัก จะช่วยส่งผลให้การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี S-
Wallet เพิ่มขึ้น 
 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหาร
ฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยการรับรู้ความง่ายของการใช้งานด้านความสะดวก ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคาร
สิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางเดียวกัน และด้านการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ใช้เทคโนโลยีมี
ความคิดเห็นว่า ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet 
มากนัก จึงท าให้เกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ที่ดี ถ้าหากเทคโนโลยี S-Wallet มีความซับซ้อนในการใช้งาน 
การเข้าถึงเมนูที่ซับซ้อน หรือต้องใช้ความพยายามในการใช้งานมาก และไม่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ได้ อาจท าให้เกิด
ความกังวลในการใช้และเกิดความรู้สกึท่ีไม่ด ีจะท าให้ผู้ใช้นั้นมีความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ที่ไม่ดีได้ โดยระบบที่มี
ความง่ายต่อการใช้งาน จะน าไปสู่การเพิ่มความไว้วางใจต่อผู้ใช้งานที่เกิดขึ้น หากมีการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้
งาน มีรูปแบบการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจท่ีดีในการใช้เทคโนโลยี 

สมมติฐานข้อที ่3 การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส 
อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการรับรู้
ประโยชน์ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ในทิศทาง
เดียวกัน และการรับรู้ประโยชน์ ด้านความรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย และด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากผู้ใช้เทคโนโลยีมีความคิดเห็นว่า 
ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยี มีผลลัพธ์การใช้งานเป็นไปตามความคาดหวังและมีคุณภาพ เช่น ความถูกต้องของยอดเงิน
คงเหลือ, ประวัติการท ารายการครบถ้วน, การช าระเงินที่รวดเร็วและแม่นย าทุกครั้ง เป็นต้น จึงท าให้เกิดความตั้งใจที่ดีในการ
ใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานทราบถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีมาก
เท่าไหร่ ก็ส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีมากข้ึนเท่านั้น 

สมมติฐานข้อที่ 4 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง 
ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 

สมมติฐานข้อที่ 4.1 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนเงินที่เติมใน S-Wallet แต่ละครั้ง โดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ไม่มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนเงินที่เติมใน S-Wallet แต่ละครั้ง เนื่องจาก
ผู้ใช้เทคโนโลยีมีความคิดเห็นว่า มีผู้ให้บริการเทคโนโลยี E-Wallet จ านวนมาก เมื่อมีผู้ให้บริการหลายราย ท าให้การเติมเงิน
ต่อครั้งไม่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet 

สมมติฐานข้อที่ 4.2 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet 
โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านจ านวนครั้งในการช าระเงินค่า
สินค้าผ่าน S-Wallet โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-
Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้าน
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จ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อผู้ใช้งานเกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี 
S-Wallet แล้วจึงส่งผลให้จ านวนครั้งในการช าระเงินค่าสินค้าผ่าน S-Wallet โดยเฉลี่ยต่อเดือน ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย, 2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้งานผ่านระบบ E-Wallet ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรผลักดันเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการใช้งาน S-Wallet ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางการเติมเงินที่
สะดวกสบาย มีโปรโมชั่นจากการใช้งาน ก็จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้มีจ านวนครั้งในการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนมากยิ่งขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 4.3 ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่
เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet โดยการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง 
ภายในศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  โดยความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินที่เกิดขึ้นจริง ภายในศูนย์
อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในด้านความพึงพอใจการใช้งาน S-Wallet ในทิศทางเดียวกัน โดยจากผลด้านความ
พึงพอใจการใช้งาน S-Wallet นั้นมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากการรับรู้ความง่าย
ของการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยี  S-Wallet ดังนั้นผู้พัฒนาระบบควรตรวจสอบระดับความพึง
พอใจของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ และคอยปรับปรุงการบริการ และระบบให้มีความทันสมัยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ก็จะยิ่ง
ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจและเลือกใช้งานระบบ S-Wallet ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet ที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ช่องทางการช าระเงินที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานอยู่ในระดับใช้ปานกลาง ได้แก่ ช่องทาง S-Wallet มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 รองลงมาคือ ช่องทาง QR 
Ticket มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 ช่องทางการช าระเงินท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานอยู่ในระดับใช้น้อย ได้แก่ ช่องทาง LINE Pay 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 ช่องทาง THAI QR Payment มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 ช่องทาง AirPay มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 และ
ช่องทางบัตร Rabbit มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาด้านการรับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอม
เพล็กซ์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีควรค านึงถึงการน าเสนอวิธีใช้งานเทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับวิธีใช้เทคโนโลยี S-Wallet หรือ
ควรปรับปรุงเทคโนโลยี S-Wallet ให้ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่าด้านการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมีทิศทางตรงกันข้ามต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี และความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ โดยหากมีการใช้งานที่มีขั้นตอนยุ่งยากและ
ซับซ้อน ก็จะส่งผลต่อด้านการใช้งาน ด้านการเข้าถึง ซึ่งมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  S-Wallet ศูนย์อาหาร            
ฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ในทิศทางตรงกันข้ามด้วยเช่นกัน 

2. จากผลการศึกษาด้านการรับรูป้ระโยชน์ท่ีไดร้ับของการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์
คอมเพล็กซ์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีควรช้ีแจงให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเห็นว่า เทคโนโลยีมีผลกระทบในทางที่ดีต่อผู้ใช้อย่างไร เช่น ลด
ความเสี่ยงกรณีบัตรเติมเงิน เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที 
สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่  ทุกเวลา หรือการเพิ่มช่องทางการเติมเงินเข้า              
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S-Wallet ผ่านระบบ Mobile Banking หรือบัตรเครดิตบนมือถือได้เลย โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ใช้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้เทคโนโลยี ความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ประโยชน์เพิ่ม
มากขึ้น 

3. จากผลการศึกษาด้านความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี S-Wallet ศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ 
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสามารถปรับปรุง หรือวางแผนกลยุทธ์การให้บริการเทคโนโลยี S-Wallet ให้ครอบคลุมการช าระเงินใน
ร้านค้าส่วนอ่ืนๆ นอกเหนือจากศูนย์อาหารฟู้ดส์เพลส อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ หรือการเพิ่มระบบสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านมือ
ถือและช าระค่าอาหารด้วย S-Wallet เพื่อให้ผู้ใช้เทคโนโลยีมีประสบการณใ์นการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและ
มีโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยี S-Wallet บ่อยขึ้น และบอกต่อให้บุคคลอื่นใช้บริการ S-Wallet ในระดับที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร. กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร อาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้  และขอกราบ
ขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มลคล และอาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ที่กรุณา
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  และได้กรุณาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศึกษาของผู้วิจัย 
ส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส าหรับการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อนพี่น้องของผู้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและ
เป็นก าลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและท างานวิจัยฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
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