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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยแีละรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับการตัดสินใจใช้สงัคมไร้เงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยใชห้รอืใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ อายุ 20 – 29 ปี มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีอาชพีพนกังาน
บรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท ความคดิเหน็เกีย่วกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้น
การรบัรูถ้งึประโยชน์การใชง้าน การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การตัง้ใจในการใชง้าน และการใชง้านจรงิ อยู่
ในระดบัดมีาก ความคดิเหน็เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเหน็ อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนด้านอื่น ๆ 
อยู่ในระดบัด ีผูบ้รโิภคทีม่อีายุ รายไดต่้อเดอืน และอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์การใชง้าน และความตัง้ใจ
ในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงทิศทาง
เดยีวกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 
ค าส าคญั: สงัคมไรเ้งนิสด ผูบ้รโิภค เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the technology acceptance model and the lifestyle 
related to the determination to live in a cashless society among 400 consumers in the Bangkok 
metropolitan area A questionnaire was used tool to collect the data and the statistics used for data 
analysis included percentage mean and standard deviation. The hypotheses testing consisted of a t-test, 
a one-way analysis of variance, and the Pearson product moment correlation coefficient. The results of 
the analysis were as follows: the majority of the consumers were female, from 20 to 29 years of age, 
held a Bachelor's or less company employees and an average monthly income of 15,001 to 25,000 Baht. 
In term of assessment Technology Acceptance Model found that the factor of perceived usefulness, 
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perceived ease of use, behavioral intention to use, the actual system and also opinions on lifestyle is the 
opinion use were at a very good level. Consumers of different ages, monthly income and occupation 
differed in terms of their determination to live in a cashless society with a statistically level significant.01. 
The results of the technology Acceptance Model demonstrated the role of perceived usefulness 
and intentions to use were correlated with determination for living in a cashless society, similarly to the 
lifestyle results, with opinions at a high level and in the same direction with a statistically significant   
level .01. 

 
Keywords: Cashless Society, Consumer, Bangkok Metropolitan Area 
 
บทน า 

ปจัจุบนัหลาย ๆ ประเทศไดม้กีารพฒันาทีต่่างจากอดตี ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืการเขา้ถงึสงัคมไรเ้งนิสดมากขึน้ 
สวเีดนเป็นประเทศแรก ๆ ทีเ่ขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด คนในประเทศใชจ้่ายผ่าน Mobile Banking และบตัรเครดติเป็น
หลกั ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รถสาธารณะ กไ็ม่ใชจ้่ายเงนิสด เบลเยีย่มเป็นอกีประเทศที่ได้รบัการสนับสนุนจาก
รฐับาลและสถาบนัการเงนิภายในประเทศใหห้นัมาใชแ้อปพลเิคชนัในการท าธุรกรรมทางการเงนิ อตัราการใชจ้่าย
แบบไร้เงนิสดสูงถึง 93% จนีกเ็ป็นอกีประเทศที่มกีารท าธุรกรรมทางการเงนิโดยใช้จ่ายผ่านระบบดจิทิลั ผ่าน 2 
แอปพลเิคชนั ไดแ้ก่ Alipay และWeChat pay ท าการจ่ายอย่างง่ายเพยีงแค่ม ีQR Code 

ประเทศไทยทีป่ราศจากสงัคมไรเ้งนิสดก าลงัขบัเคลื่อน โดยการใชเ้งนิสดลดลงแทนทีด่ว้ยเทคโนโลยโีดย
การท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือ ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านอย่างง่าย และสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 
ลดต้นทุนด้านค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเวลาใด อยู่ที่ไหนกส็ามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องไปธนาคารโดยการท า
ผ่านแอปพลเิคชนัของแต่ละธนาคาร ใชว้ธิกีารโอนเงนิ พรอ้มเพย ์QR Code 

สถาบนัการเงนิในประเทศไทยมกีารทยอยปิดสาขา เน่ืองจากการเปิดสาขาของสถาบนัการเงนิมตี้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่สูง จงึมกีารปรบัเปลี่ยนวธิดี าเนินงานใหม่ โดยการมุ่งเน้นการท าธุรกรรมทางเงนิบนมอืถือ ซึ่งมี
ค่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่า โดยไม่ต้องมคี่าใชจ้่ายดา้นการเช่าที ่ค่าน ้า ค่าไฟ รวมไปถงึค่าจา้งพนักงาน ระบบการท างาน
ผ่านแอปพลเิคชนัท างานไดอ้ย่างรวดเรว็และมคีวามเสถยีร รวมไปถึงผูบ้รโิภครุ่นใหม่ใหก้ารตอบรบักบัเทคโนโลยี
ทีเ่ขา้มา เช่น ประตูน ้า จตุจกัร ตลาดการคา้ใหญ่ มกีารวาง QR Code ใหลู้กคา้แสกนจ่ายเงนิโดยไม่ตอ้งใชเ้งนิสด 
เป็นการเพิม่ช่องทางการเงนิใหล้กูคา้ 

ผูน้ าการท าธุรกรรมการเงนิบนมอืถอื คอื K Plus ของธนาคารกสกิรไทย สว่นแบ่งการตลาด 22 % ต่อมา
คอื SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ 11 % อนัดบัสาม คอื Bualuang mbanking ของธนาคารกรุงเทพ 9 % 
สงัเกตไดว้่าทัง้สามธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย ์ทีม่กีารแข่งขนัทางธุรกจิอย่างมาก ธนาคารกสกิรตอบโจทยข์อง
ธนาคารส่วนตวับนมอืถอืและง่ายในสไตลค์ุณ ตอบโจทยท์ุกรูปแบบ การใช้ชวีติ (Lifestyle) สะดวกและปลอดภยั 
ประหยดัเวลากบัการท างาน (Function) ทีอ่อกแบบมาเพื่อผูบ้รโิภคโดยเฉพาะ การใชง้านแอปพลเิคชนับนมอืถอื
ของปี 2560 จ านวน 26,322,671 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) โดยรวมแลว้การเขา้โมบายแอปพลเิคชนั 
สามารถท าได้ทัง้ สอบถามยอดเงนิ โอนเงนิ ช าระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ช าระบลิ ช าระค่าบตัรเครดติ ดูยอด
เคลื่อนไหว รูปแบบการด าเนินชวีติของคนในปจัจุบนั อยู่กบัความเร่งรบี ยดึตดิความสะดวก ท าใหก้ารขบัรถหรอื
การเดนิทางมาธนาคารเพื่อโอนเงนิหรอืท าธุรกรรมต่าง ๆ ลดลง เน่ืองจากตอ้งเผชญิปญัหารถตดิ จ านวนลูกคา้ใน
ธนาคารเยอะท าให้ต้องรอคิวนาน แต่เมื่อผู้บรโิภคเปลี่ยนทางเลือกมาใช้โมบายแอปพลิเคชนัเพื่อท าธุรกรรม
ทางการเงนิ เข้ามามีอทิธพิลอย่างรวดเรว็และเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวติ ส่งผลท าให้เปลี่ยนรูปแบบการท า
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ธุรกรรมทางการเงนิสมยัก่อนตอ้งท าธรุกรรมทางการเงนิทีห่น้าเคาน์เตอรใ์นธนาคาร ณ เวลาท าการ แต่เมื่อใชแ้อป
พลิเคชนัการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือท าให้ ปญัหาที่กล่าวมาข้างต้นลดลง ไม่ต้องพกเงนิสดไปหน้า
ธนาคาร ลดความเสีย่งดา้นโจรกรรม สลปิทีไ่ดจ้ากการโอน สามารถส่งใหผู้อ้ื่นไดเ้ลย โดยไม่ต้องถ่ายสลปิอกีรอบ
แบบการโอนหน้าธนาคารและสลปิทีไ่ดย้งัมคีวามชดัเจนและสะดวกในการสง่ 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น การท าธุรกรรมทางการเงนิบนโทรศพัท์มอืถือเพื่อทีจ่ะน าไปสู่สงัคมไร้เงนิสดนัน้ 
ผู้บรโิภคที่เลือกใช้โมบายแอปพลเิคชนัเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์มือถือจ าเป็นต้องเปิดใจในการ
ยอมรบัเทคโนโลยีในการใช้งาน ดังนัน้การวิจัยในครัง้นี้จะมุ่งเน้นศึกษาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
ประกอบด้วย การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน  
การใชง้านจรงิ และมุ่งเน้นศกึษาทฤษฎีรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้น
ความคิดเห็น โดยเลือกศึกษาปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้สงัคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสมและเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุง  
กลยุทธท์างการตลาดของธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใช้สงัคมไรเ้งนิสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพี 

2. เพื่อศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยปีระกอบดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความง่าย
ในการใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจรงิ ที่มีความสมัพันธ์กบัการตดัสนิใจใช้สงัคมไร้เงนิสดของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ความสนใจ ด้านความคิดเห็น  
มคีวามสมัพนัธก์บัตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
1.2 การยอมรบัเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน์ในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน 

ความตัง้ใจในการใชง้าน และการใชง้านจรงิ 
1.3 รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชีพ  
ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยปีระกอบดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจรงิ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้สงัคมไรเ้งนิสดของผู้บรโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ  ด้านความคิด เห็น  
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560, 212-213) การแบ่ง

ส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร ์โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได ้อาชพี การศกึษา ศาสนา ยุคสมยั อายุ ขัน้ตอนในวฏัจกัรชวีติ
ครอบครวั หรอืเป็นการแบ่งสว่นตลาดตามขนาด โครงสรา้ง และการกระจายของประชากร การแบ่งสว่นตลาดตาม
ปจัจยัทางประชากรศาสตรท์ีนิ่ยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศกึษา และ
อาชพี ซึง่ใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลกูคา้ โดยถอืเกณฑจ์ากความตอ้งการของลกูคา้ และพฤตกิรรม
การใชผ้ลติภณัฑข์องลกูคา้ ซึง่มกัจะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology 
Acceptance Model หรือTAM) (จิรนันท์ พุ่มภิญโญ , 2553 อ้างอิง David 1989 ) ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการ
กระท าตามหลกัเหตุและผล (The theory of reasoned หรอืTRA ) เป็นเรื่องเกีย่วกบัการท าความเขา้ใจ และการ
พยากรณ์ของมนุษย ์

ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) อธบิายพฤตกิรรมการ
ยอมรบัของบุคคลระบบเทคโนโลยีหรือสารสนเทศ เพื่อท าความเข้าใจเทคโนโลยี  และการตัดสนิใจที่ยอมรบั
เทคโนโลยี ประกอบด้วยปจัจัยหลกั 4 ประการ ได้แก่ ปจัจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
(External variables) การรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลย ี(Perceived Usefulness) การรบัรูว้่าเป็นระบบที่
ง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ปจัจยัทีก่ล่าวมาสง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude Toward 
Using) และความตัง้ใจในการใช้งาน (Behavioral Intention to Use) ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน 
แบบจ าลองม ี4 องคป์ระกอบส าคญั คอื 

1. การรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness :PU) คอื ความเชื่อว่าในการใช้ระบบของ
เทคโนโลย ีเพื่อเพิม่ศกัยภาพการท างานของบุคคล ความเชื่อหรอืมุมมองในการวเิคราะห ์และตระหนักถงึคุณค่า
หรอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

2. การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use :PEOU) คือ ระดับความเชื่อมัน่ของ
ผูใ้ช้งานที่คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศที่มกีารใช้ง่ายไม่มคีวามซบัซ้อนของเทคโนโลย ีและไม่ต้องอาศยัความรู ้
ความสามรถ ต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้าน มอีทิธพิลทางตรงต่อการใชร้ะบบ 

3. ความตัง้ใจในการใชง้าน (Behavior Intention to Use: BI) คอื ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน ขึน้อยู่กับแต่ละ
บุคคลมคีวามสนใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลย ี

4. การใชง้านจรงิ (Actual System Use) คอื การน าเทคโนโลยมีาใชง้านจรงิ และยอมรบั  
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติ อญัชล ีพนูพนิช (2558, 21) “แบบของการใชช้วีติ” ไดอ้ธบิายถงึ
การวดัรปูแบบการด าเนินชวีติแบบเอไอโอ (AIOs) ไวด้งันี้ 

A คอื กิจกรรมซึ่งหมายถึง ปฏิกิรยิาที่แสดงออก เช่น การเขา้อนิเทอร์เน็ต การเล่นอนิเทอร์เน็ต อ่าน
ข่าวสาร ทัง้หมดล้วนเป็นกิจกรรมที่แสดงออกทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าปฏิกิริยานี้บุคคลทัว่ไป ก็เห็นอยู่แต่ไม่
สามารถ จะเดาเหตุผลของการกระท าไดห้มด และไม่ค่อยจะมใีครท า การวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏกิริยิานี้ 

I คอื ความสนใจ เป็นความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรอืวตัถุโดยมรีะดบัของความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้เมือ่
ได ้ตัง้ใจตดิต่อกนั หรอืมคีวามตัง้ใจเป็นพเิศษ เช่น ขา่วทีม่อียู่ในกระแสอนิเทอรเ์น็ตย่อมเป็นสิง่ทีน่่าสนใจทีจ่ะเขา้
ไปชมหรอืเขา้ไปเพื่อดสูนิคา้ลดราคา รวมไปถงึช่วงโปรโมชัน่ต่าง ๆ 
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O คอื ความคดิเหน็ เป็นไปในรูปของค าพูดหรอืเขยีนตอบทีบุ่คคลตอบสนองต่อสถานการณ์ทีก่ระตุ้นเรา้
ทีม่กีารถามค าถาม ความคดิเหน็ทีใ่ชเ้พื่ออธบิายการแปลความหมาย การคาดคะเน และการประเมนิค่า เช่น ความ
เชื่อในสิง่ซึง่บุคคลอื่นตัง้ใจ ความเชื่อเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ Kotler (2016, 289-290) คอตเลอร์ ได้แบ่งขัน้ตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็น 5 ขัน้ตอน คอื  

1. การตระหนักถึงความต้องการหรอืปญัหา (Problem/Need Recognition) ในขัน้ตอนแรกผู้บรโิภคจะ
ตระหนักถึงปญัหาหรอืความต้องการในสนิค้าหรอืการบรกิารซึ่งความต้องการหรอืปญัหาเกิดขึ้นมาจากความ
จ าเป็น (Needs)  

2. การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) เมื่อผูบ้รโิภคทราบถงึความต้องการในสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ 
ล าดบัขัน้ตอนต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะท าการแสวงหาขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจโดยแหล่งขอ้มลูของผูบ้รโิภค 

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) ในขัน้ต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะท าการประเมนิทางเลอืก 
โดยในการประเมนิทางเลอืกนัน้ ผูบ้รโิภคต้องก าหนดเกณฑห์รอืคุณสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ เช่น ยีห่อ้ ราคา 
รปูแบบ บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) หลงัจากทีไ่ดท้ าการประเมนิทางเลอืกแลว้ผูบ้รโิภคกจ็ะเขา้สูใ่น
ขัน้ของการตดัสนิใจซือ้ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) 
หลงัจากทีล่กูคา้ไดท้ าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้นัน้ นกัการตลาดตอ้งท าการตรวจสอบความพงึพอใจ
ภายหลงัการซื้อ ซึง่ความพงึพอใจนัน้เกดิขึน้จากการทีลู่กค้าท าการเปรยีบเทยีบสิง่ที่เกดิขึน้จริงกบัสิง่ที่คาดหวงั 
ถา้คุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิตรงกบัทีค่าดหวงัหรอืสงูกว่าทีไ่ดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้กจ็ะเกดิความพงึ
พอใจในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ โดยถา้ลกูคา้มคีวามพงึพอใจกจ็ะเกดิพฤตกิรรมในการซือ้ซ ้าหรอืบอกต่อ เป็นตน้ แต่
เมื่อใดกต็ามทีคุ่ณค่าทีไ่ดร้บัจรงิต ่ากว่าทีไ่ดค้าดหวงัเอาไว ้ลกูคา้กจ็ะเกดิความไม่พงึพอใจ พฤตกิรรมทีต่ามมากค็อื
ลกูคา้จะเปลีย่นไปใชส้นิคา้ของคู่แขง่ขนั และมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคคนอื่น  

ข้อมูลเกี่ยวกบัสงัคมไร้เงินสด Tonkrit (2561) Cashless Society หรือ Cashless Economy (สงัคมไร้
เงนิสด) คอืแนวคดิสงัคมเศรษฐกจิทีป่ราศจากเงนิสดเป็นตวัขบัเคลื่อน โดยมองว่าความส าคญัของเงนิสดทีจ่บัตอ้ง
ได้จะลดน้อยลง และถูกแทนที่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยจีากระบบคอมพวิเตอรใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิแทน ที่
จรงิแนวคดิน้ีถูกพดูถงึครัง้แรกในช่วงปี 50 s - 60 s หรอืกค็อื 60 กว่าปีทีแ่ลว้ ในตอนนัน้มนัยงัดูเหมอืนเป็นเพยีง
ความคดิเพอ้ฝนัเพราะคงไม่มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากพอมารองรบั แต่เมื่อตดัภาพมาในปจัจุบนั ใครจะไปนึกว่า
วันหนึ่ งผู้คนจะเปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับจ านวนตัวเลขในหน้าจอมากกว่าเงินสดในกระเป๋าสตางค ์               
ไดเ้ช่นนัน้จรงิ ๆ 

สาเหตุที่ท าให้ความเป็นไปได้ของสังคมไร้เงินสดกลายเป็นรูปแบบที่เป็นกระแสขึ้นมาก็เพราะ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีถู่กพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้สมารท์โฟน แอปพลเิคชนั และนวตักรรมทีถู่กพฒันา
โดยเหล่าบรษิทั FinTech พวกเขาไดส้รา้งรปูแบบการท าธุรกรรมชนิดใหม่ ซึง่กค็อืการท าธุรกรรมออนไลน์ขึน้ โดย
รปูแบบการด าเนินการทางการเงนิดงักล่าวกม็ทีัง้ขอ้ด ีและขอ้เสยีทีม่คีวามเกีย่วพนักนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้หรอืใช้บริการท าธุรกรรม
ทางการเงนิบนมอืถอื ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในงานวิจัย  คือ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชห้รอืใชบ้รกิารท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึได้ท าการค านวณ เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558, 28) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาด
ที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที ่1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 เขต มดีงันี้เขตบางรกั เขตปทุมวนั 

เขตสุขุมวทิ เขตสาทร และเขตจตุจกัร เนื่องจากทัง้ 5 เขตนี้เป็นศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร (Center 
Business District) (PPTV Online, 2559) (หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ, 2559) แสดงการเฉลีย่ขนาดตวัอย่าง 

ขัน้ที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 
400 คน เลอืกตวัอย่างจากเขตทีสุ่ม่ไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 เขตละ 80 คน 
ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากธนาคาร
ในเขตบางรกั เขตปทุมวัน เขตสุขุมวิท เขตสาทร เขตจตุจักร ตามขัน้ที่ 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้ วิจ ัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัผูว้จิยั ทางผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมกบัขอ้มูลทีต่้องการใน
การประมวลผลการวจิยั ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี โดยเป็นขอ้ค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices)  โดย
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว ซึง่ในแต่ละขอ้ค าถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทต่าง ๆ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีจ านวน 17 ขอ้ ดงันี้ โดยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert 
Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) ม ี5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ จ านวน 9 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มลีกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) 
เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
ม ี5 ระดบั 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสด จ านวน 5 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มลีกัษณะค าถามแบบ Important Scale เป็นค าถามแบบให้
เลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ใชส้ถติดิงันี้ 
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1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพี โดยแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอรเ์ซน็ต ์
หรอืค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยน าค่าที่ได้มาหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 วเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน า
ค่าทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิทีางสถติ ิดงันี้ 
2.1 สถติิวเิคราะหค์่าท ี(Independent t - test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็น

อสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ  
2.2 สถติวิเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิจะท าการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดบัความส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 หรอืที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบเชงิพหุ (Multiple Comparison) ตามวธิกีาร Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรอื Dunnett-T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่กลุ่มตวัอย่าง 

2.3 ค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่ างง่ายของเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชใ้นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัแปร ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยทีแ่ต่ละตวัมรีะดบัการวดัขอ้มูล
ในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2และขอ้ที ่3 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 อายุ 20 - 29 ปี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 ระดับต ่ ากว่า
ปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีจ านวน 289 คน คดิเป็นร้อยละ 72.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท 
จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.80 และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 

ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรบัรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชง้าน การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การตัง้ใจในการใชง้าน และการใชง้านจรงิ โดยรวมอยู่
ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.16 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม  
ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.19 และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 
ด้านความคดิเหน็ ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก ส่วนด้านอื่น ๆ ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเห็น  
อยู่ในระดบัด ี

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจใชส้งัคมไร้เงนิสด โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.51 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้

และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั  
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สมมตฐิานขอ้ที ่2 การยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์การใชง้าน การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใชง้าน ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจรงิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานขอ้ที ่3 รปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายได ้และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั 

ดา้นเพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากสงัคมไรเ้งนิสดเป็นบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของคนทัว่ไปทีโ่ดยไม่จ ากดัเพศ
ซึง่มเีทคโนโลยเีขา้มาเป็นตวัขบัเคลื่อนการด ารงชวีติใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ ในการท าธุรกรรมบนมอืถือ
ทุกเพศสามารถเข้าถึงการบรกิารได้อย่างเท่าเทียมกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของนพวรรณ จนัทร์เดช (2560) 
ศกึษาทศันคตแิละองคป์ระกอบของเวบ็ไซดม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมการเงนิออนไลน์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์               
แตกต่างกนั 

ดา้นอายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมมีกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยผู้บรโิภคทีม่อีายุ 30 – 39 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดมากทีสุ่ด เนื่องจาก
ผู้บรโิภคกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวยัท างาน มรีายได้ที่น ามาใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั เป็นวยัที่มีประสบการณ์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือหลายธนาคาร โดยที่ผู้ใช้เหน็ถึงประโยชน์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพวรรณ จนัทรเ์ดช (2560) ศกึษา ทศันคติและองค์ประกอบของเวบ็ไซดม์อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการท าธุรกรรมการเงนิออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีต่่างกนั มี
พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์แตกต่างกนักนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อภชิาต เทศสวสัดิ ์
วงศ์ (2553) ศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์แตกต่างกนั 
ภาครฐัและเอกชนใหก้ารสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ ผูบ้รโิภคทุกช่วงอายุ สามารถเขา้
ใชง้านได ้

ดา้นระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีไ่ม่แตกต่างกนั ระดบั
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เนื่องจากเทคโนโลยเีขา้ถึงคนทุกกลุ่ม โดยไม่จ ากดัระดบัการศกึษา ทุกคนต่างใช้
การท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืไดท้ัง้นัน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารรีตัน์ หาญถาวรชยักจิ (2557) ศกึษา 
ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและพฤติกรรมการใช้บรกิาร E-Banking ของผู้ใชบ้รกิารทางการเงนิใน
เขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชญัญาพทัธ ์จงทว ี(2558) ศกึษา ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ
ในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยัของสุรยี์พร เหมืองหลิ่ง 
(2558) ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อความเชื่อมัน่การใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application  
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล Mobile Banking Application ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านง่าย
และไม่ซบัซอ้น ผูใ้ชบ้รกิารสามารถศกึษาวธิกีารต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ท าใหไ้ม่มขีอ้จ ากดัดา้นการศกึษาต่อการใช้
บรกิารทางการเงนิรปูแบบใหม่  
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ดา้นรายได ้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ 35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสนิใจใช้สงัคมไรเ้งนิสดมากที่สุด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคดงักล่าวมรีายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชวีติประจ าวนั รวมไปถงึการซือ้ของ การใชจ้่ายต่าง ๆผ่าน
การท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื มกีารเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีนการท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การคดิต่อธุรกจิ การซือ้
ของออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอโนมา แซ่ตัง้ (2554) ศกึษาเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืเคลื่อนทีข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชญัญา
พัทธ์ จงทวี (2558) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิาร Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั  

ดา้นอาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมมีกีารตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดทีแ่ตกต่างกนั ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจใช้สงัคมไรเ้งนิสดมาก
ทีสุ่ด เนื่องจากอาชพีดงักล่าวเป็นอาชพีที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธนาคารเป็นอย่างมาก กลุ่มอาชพีนี้จงึท าธุรกรรม
ทางการเงนิบนมอืถอืมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น ๆ สอดคลอ้งกบังานของวจิยัของนพวรรณ จนัทรเ์ดช (2560) ศกึษา 
ทศันคตแิละองคป์ระกอบของเวบ็ไซดม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมการเงนิออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานของวรรณพร หวลมานพ (2558) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจ
ของผู้ใช้แอพพลเิคชัน่เคโมบายแบงก์กิ้งพลสัของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่เคชัน่เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสแตกต่างกัน  
โดยอาชพีทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุคอื พนกังานบรษิทัเอกชน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน์การใช้งาน การรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน ความตัง้ใจในการใชง้าน การใชง้านจรงิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสด
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน ความตัง้ใจในการใช้งาน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานค ร  
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

การรับ รู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน  การใช้งานจริง ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เทคโนโลยใีนปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธ์กบัการด ารงชวีติของผู้คนจ านวนมาก จะน าพาไปสู่ความสะดวก
รวดเรว็ ลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ความปลอดภยัในการใชง้าน รวมไปถงึการท าธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่
มเีวลาเปิดปิดในการท าธุรกรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภคัจริา นิลเกษม (2556) ศกึษา ปจัจยัทีส่่งผลต่อการใช้
บรกิารธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบนอนิเตอรเ์น็ตของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และสอดคล้องกบังานวจิยัของชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ศึกษา ปจัจยัที่ส่งผลต่อความ 
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการยอมรบัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการผูใ้ชบ้รกิาร KTB Netbank 

สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นกจิกรรม ด้านความสนใจ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 



10 
 

ดา้นความคดิเหน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูทศิทางเดยีวกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

การด าเนินชวีติในปจัจุบนัตอ้งมกีารแข่งกบัเวลา จงึต้องเลอืกรปูแบบการด าเนินชวีติทีส่ะดวกและรวดเรว็ 
การท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืเป็นทางเลอืกทีต่อบโจทยก์ารด ารงชวีติทีต่อ้งแขง่ขนักบัเวลา เช่นการทีไ่ม่ตอ้ง
ไปท าธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ การท าธุรกรรมทางการเงนิเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุด รวดเรว็ สอดคล้องกบั
แนวคดิของเอนเจอร ์แบลวลิ และมเินียด กล่าวว่ากจิกรรม หมายถงึ การแสดงออกอย่างชดัเจน เช่น การซือ้สนิคา้
หรอืการคุยกบัเพื่อนบ้านเกี่ยวกบับรกิารใหม่ๆ ซึง่แม้ว่าการแสดงออกเหล่านี้จะสามารถสงัเกตเหน็ได้ แต่กเ็ป็น
เรื่องยากที่จะวัดถึงเหตุผลของการกระท าได้โดยตรง ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค ์  
บางสถานการณ์หรอืบางเรื่อง ซึ่งหมายถึงระดบัของความตื่นเต้นที่เกดิขึน้ พร้อมกบัความเอาใจใส่พิเศษ หรอื
ความเอาใจใส่แบบต่อเนื่อง ความคิดเห็น เป็น “ค าตอบ”ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น  
ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็น “ค าถาม” ในลกัษณะของการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เช่น ความคาดหวงั
เหตุการณ์ในอนาคต และการประเมนิผลดแีละผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่ 

โดยรวมประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีค่าเฉลี่ยที่  
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก เทคโนโลยสีามารถเขา้ถงึกลุ่มคนไดทุ้กกลุ่มโดยไม่มขีอ้จ ากดั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ควรจดัท ากลยุทธท์างการตลาดต่าง ๆ มาปรบัใช้ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี ระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท และประกอบอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจใช้
สงัคมไรเ้งนิสดมากกว่ากลุ่มอื่น 

2. การยอมรบัเทคโนโลย ีผลการศกึษา การยอมรบัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีสุ่ด
ถงึน้อยทีสุ่ดดงันี้ ความตัง้ใจในการใชง้าน การบัรูถ้งึประโยชน์ในการใช้งาน การใช้งานจรงิ และการรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน ผู้จดัท าระบบความพฒันาและปรบัการเขา้ใช้งานให้ง่ายและมคีวามปลอดภยั มปีระโยชน์ต่อ
ชวีติประจ าวนั การเขา้ใชร้ะบบงานใหม้คีวามเสถยีร เขา้ใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์ที่
แทจ้รงิจากการท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื 

3. รปูแบบการด าเนินชวีติ ผลการศกึษา รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจใชส้งัคมไรเ้งนิสด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีสุ่ด
ถงึน้อยทีส่ดุดงันี้ ดา้นความคดิเหน็ ด้านความสนใจ และดา้นกจิกรรม ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นความคดิของผูบ้รโิภค
ให้เหน็ถึงประโยชน์ของการท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื ปรบัภาพลกัษณ์ของแอปพลเิคชนัให้มสีื่อโฆษณา 
เช่น โปรโมชัน่ส่วนลด รา้นอาหาร และที่ท่องเทีย่ว เพื่อดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภค ไม่เพยีงแต่มาท าธุ รกรรม
ทางการเงนิ มกีารเขา้มาหารา้นอาหารแนะน า แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าไป ใหแ้อปพลเิคชนัเป็นมากกว่าการท าธุรกรรม
ทางการเงนิบนมอืถอื เป็นสิง่ทีต่อบโจทย ์รูปแบบการด าเนินชวีติทีค่รบวงจร มกีารส ารวจความคดิเหน็และพฒันา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
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