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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลย ี และการรบัรู้

ความเสีย่ง ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารทรมูนัน่ี วอลเลท็ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้คือประชาชนที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและใช้บรกิารระบบการช าระเงนิของทรูมนันี่ วอลเล็ท ช่วงอายุ
ระหว่าง 25-59 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการทดสอบ
พบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ และอาชีพ แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้บริการทรูมนันี่ วอลเล็ท แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ ส่วนปจัจยัด้าน ความคาดหวงัในความสะดวก ด้านอิทธิพลทางสงัคม 
สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน ดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพ และ แรงจูงใจดา้นความบนัเทงิ มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารทรมูนัน่ี วอลเลท็ อย่างมนีัยส าคญัสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั ในทศิทางเดยีวกนั 
การรบัรูค้วามเสีย่ง ด้านความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารทรูมนันี่ วอลเลท็ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบัระดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ทฤษฎสีว่นขยาย การยอมรบัเทคโนโลย ีการบรกิารทรมูนัน่ี วอลเลท็  
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to study the influence of extension theory, including acceptance of the use 
of technology and the perceptions of risk on intensions to use True money wallet services for people in 
the Bangkok metropolitan area .The sample group used in the research consisted of consumers, with a 
total of four hundred people, aged between twenty five to fifty nine, who regularly consumed or ever 
used a True money wallet. A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for the 
analysis of the data included percentage, mean and standard deviation. The results were as follows: (1) 
consumers had differences in terms of age, occupation and income and had different intentions 
regarding of the True money wallet services at a statistically significant level of 0.05 The effort 
expectancy, social influence, facilitating conditions, performance expectancy and hedonic motivation on 
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intentions to use True money wallet services at a statistically significant level of 0.05 respectively andin 
the same direction. The risk perception of safety on intentions to use the True money wallet services at a 
statistically significant level of 0.05 respectively and in the same direction. 
 
Keywords: Extension Theory, Technology Acceptance, True Money Wallet Services 
 
บทน า 

ระบบการช าระเงนิของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยมกีารพฒันารูปแบบใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งไทยแลนด ์4.0 และการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ “เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย
นวตักรรม”  ภาคธุรกจิต่าง  ๆ  ไดค้ดินวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและการเปลีย่นแปลงของ
โลกอย่างต่อเนื่อง แอพพลเิคชัน่หนึ่งที ่ก าลงัเป็นกระแสทีค่นรูจ้กัเป็นจ านวนมาก ด ู(จากอตัราการใช้ True Money 
Wallet เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง) โดยภาพรวมในปีที่ผ่านมา ทรูมนันี่เป็นบรษิัทฟินเทคในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ ทีม่อีตัราการเติบโตรวดเรว็ที่สุด ในปจัจุบนัทรูมนัน่ีเป็นผู้น าอนัดบัหน่ึงของบรกิาร e-Wallet ในประเทศ
ไทย มกีารสรา้งแพลตฟอรม์ทางการเงนิทีต่อบโจทยก์ารใชง้านทีด่ทีีสุ่ด ช่วยท าใหผู้ค้นสามารถเขา้ถงึบรกิารทาง
การเงนิไดด้ว้ยนวตักรรมทนัสมยั สะดวกและปลอดภยั เพื่อชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ไปกว่าเดมิ ดว้ยเทรนดว์นัน้ีคอื Everyday 
Payment แพลตฟอรม์ครอบคลุมการใชจ้่ายเงนิประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงนิ จ่ายบลิ จ่ายเงนิทีร่า้นค้า ซื้อ
ของออนไลน์ และเติมเกมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ตามพฤติกรรมการใช้งาน
ส าหรบัผู้บรโิภคและผู้ประกอบธุรกจิร้านค้าต่าง ๆ  (Marketeer ,2561) งานวจิยัของ พรชนก พลาบูลย์ (2560) 
พบว่า สิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน ความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีการรบัรูถ้งึประโยชน์ การรบัรูค้วามง่าย
ต่อการใช้ แรงจูงใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสงัคม โดยร่วมกนัพยากรณ์ถึงความตัง้ใจของประชาชนในการใช้
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพร้อมเพย์ของรฐับาลไทย ในขณะที่ ความคาดหวงัจากการใช้งาน ความ
กงัวล คุณค่าดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพรอ้ม
เพย์ (PromtPay) ของรฐับาลไทย แสดงให้เหน็กลุ่มตวัอย่างมคีวามเชื่อใจในระบบพรอ้มเพย์ (PromptPay) ของ
รฐับาลไทย อกีทัง้มกีารยอมรบัถงึคุณค่าดา้นราคาในระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ทีร่ฐับาลน าเสนอ นอกจากนี้
จากการศกึษายงัค้นพบ (นางสาวจญิาดา แกว้แทน, 2557) การรบัรู้ความเสีย่ง พบว่า ปจัจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง
ด้านความปลอดภัย และด้านข้อมูลส่วนตัว เป็นปจัจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่เอกซ์ที่มี
ประสบการณ์ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ซึง่สง่ผลต่อการตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์เช่นกนั 

จากทีก่ล่าวมา การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี เป็นปจัจยัหน่ึงในการเลอืกใชบ้รกิารระบบการช าระเงนิ
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่ในบางกลุ่มยงัคงมคีวามกงัวลในเรื่องของความเสีย่ง เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท าธุรกรรมทางการเงินโดยตรง ประชาชนบางส่วนกงัวลหากต้องท าการผูกกบับัตรเครดิต และบัญชี
ธนาคาร ในแง่ของขอ้มูลความปลอดภยัรัว่ไหล เช่น ถูกขโมยหมายเลขบตัรเครดติรหสัหลงับตัร ขอ้มูลมาจากการ
สอบถามใน (Pantip, 2560) ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา  “อทิธพิลของทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัการใช้
เทคโนโลยี  และการรับรู้ความเสี่ย ง ต่อความตั ้งใจใช้บริการ True Money Wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นแนวทาง ในการน ามาวเิคราะหถ์งึการรบัรูแ้ละความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค เพื่อ
มาปรบัเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาว น าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขนั และเพิ่มขีด
ความสามารถในการเป็นเจา้ตลาดในดา้นนวตักรรมการช าระเงนิออนไลน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษาถึงอทิธพิลเรื่องทศันคติที่มต่ีอผู้ทรงอทิธพิลทางสื่อสงัคม มี
ความสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารหลงัการเลอืกชมการรวีวิของผูบ้รโิภคเพื่อน าขอ้มูลและผลการศกึษามาใชใ้น
การวางแผนกลยุทธท์างการตลาดอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและยงัเป็นแนวทางผูท้ีส่นใจในเรื่องน้ี
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปไดต้ามตอ้งการ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี กบั
ความตัง้ใจใชบ้รกิารTrue Money Wallet ของผูป้ระชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของทฤษฎสี่วนขยายรวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก่ ความคาดหวงัใน
ประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความสะดวก ด้านอทิธพิลทางสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
แรงจูงใจด้านความบนัเทงิ มูลค่าตามราคา และอุปนิสยัส่วนบุคคล ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
   1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชพี อาย ุและ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.2 ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลย ีได้แก่ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความ
คาดหวงัในความสะดวก ด้านอทิธพิลทางสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน แรงจูงใจด้านความ
บนัเทงิ มลูค่าตามราคา และอุปนิสยัสว่นบุคคล 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet  
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัรายได้ และ
อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet แตกต่างกนั 

2. ทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ีประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความ
คาดหวงัในความสะดวก ด้านอทิธพิลทางสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน แรงจูงใจด้านความ
บันเทิง มูลค่าตามราคา และอุปนิสยัส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการ True Money Wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3. การรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั และดา้นขอ้มลูส่วนตวั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ใชบ้รกิาร True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2560) มาใช ้เป็น
แนวทางในการค้นหาค าตอบด้านประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได้ อาชพี สถานภาพสมรส  และระดบั
การศกึษา สงูสดุ เพื่อน าไปตัง้สมมตฐิาน ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet แตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบการช าระเงินในประเทศไทย รูปแบบและข้อมูลการช าระเงนิใน
ประเทศไทย ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (2542) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวส่วนขยายรวมการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี ผูว้จิยัได้น าแนวคดิ
และทฤษฎขีอง Venkatesh et al. (2012) มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยมีี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร True money wallet ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย ความคาดหวงัใน
ประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความสะดวก อทิธพิลของสงัคมสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน แรงจงูใจ
ดา้นความบนัเทงิ มลูค่าตามราคา และ อุปนิสยัสว่นบุคคล โดยผูว้จิยัน าทัง้ 7 ปจัจยัมาใชอ้า้งองิในการวจิยัครัง้น้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้ความเส่ียง ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎ ีนราทพิย ์ณ ระนอง (2557) มาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
ความสามารถของสนิคา้ 3) ความเสีย่งดา้นเวลา ความเสีย่งดา้นสงัคม  ความเสีย่งดา้นจติวทิยา ความเสีย่งดา้น
กายภาพ ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั โดยผู้วจิยัน าปจัจยัดา้นการรบัรูค้วาม
เสีย่งเพียง 2 ปจัจยั มาใช้อ้างองิในการวจิยัได้แก่ ความเสีย่งด้านความปลอดภยั และความเสีย่งด้านความเป็น
สว่นตวั 

แนวคิดเก่ียวกบัความตัง้ใจใช้บริการ ผู้วจิยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีของ พรชนก พลาบูลย์ (2560)  
มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาในเรื่องของการความตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet  
ขอ้มลูทัว่ไปของ True Money Wallet  

ทรูมนันี่คอืบรษิัทฟินเทคชัน้น าในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมัน่ให้บรกิารทางการ เงนิแก่ทัง้
ผู้บรโิภคยุคดิจิทัลและผู้บริโภคที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันทางการเงนิ โดยให้บรกิารใน 6 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย กมัพูชา เมยีนมาร ์เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี ทรูมนันี่ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2546 และเขา้เป็น
ธุรกจิหนึ่งของบรษิัทแอสเซนด์มนันี่ในปี พ.ศ. 2557 ทรูมนันี่ (True Money) ได้ปรบัโฉมภาพลกัษณ์ใหม่ เพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชใ้นปจัจุบนั กบัการเปิดตวัแอพพลเิคชัน่ ทีม่ชีื่อว่า True Money Wallet ทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
สามารถจดัการทุกเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเงนิไดด้ว้ยตนเอง ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ ซึง่ประกอบด้วย 3 บรกิารหลกัๆ ก็
คอื เตมิเงนิ (Top Up), โอนเงนิ (Transfer) และบรกิารช าระบลิ (Bill Payment) และล่าสดุ กบัฟงักช์ัน่ใหม่ Scan & 
Pay รายแรกในประเทศไทย ที่ลูกค้าสามารถช าระค่าบรกิารได้ด้วยตนเอง เสมอืนมเีคาน์เตอร์ส่วนตวัตลอด 24 
ชัว่โมง รองรบัการจ่ายไดก้ว่า 80 บลิ และทีส่ าคญั ใชไ้ดทุ้กเครอืขา่ย พรอ้มพบโปรโมชัน่โดนใจจากการเตมิเงนิมอื
ถอืหรอืเตมิเน็ต, ซือ้สนิค้าที7่-Eleven, True Coffee และรา้นคา้พนัธมติรอื่น ๆ คุณสามารถใชซ้ื้อแอปฯ เตมิเกม 
หรอืซือ้ไอเทมเกม, ช าระบลิ, ชอปป้ิงออนไลน์, โอนเงนิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ประชาชนที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและใชบ้รกิารระบบการ
ช าระเงนิของTrue money wallet ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื คอื กลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและใชบ้รกิารระบบ
การช าระเงนิของTrue Money Wallet ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400คน ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาด
เคลื่ อนที่ ระดับ ร้อยละ 5% ดังนั ้น ผลจากการค าน วณ จะได้ขน าดก ลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในกา รศึกษ า
จ านวน  385  ตวัอย่าง และส ารองความผดิพลาดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไวท้ี ่5% ของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 
15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
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วิธีสุ่มตวัอย่าง  
วธิสีุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) 
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ 
ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลาก(Lottery Method 

) เพื่อสุม่เลอืกเขตทีจ่ะเป็นตวัแทนเขตของแต่ละกลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 50 เขตและจบั
ฉลากเขตการปกครองมา 5 เขต คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 10 โดยไม่ใส่คนื สถานที่ทีถู่กจบัฉลากเพื่อใชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ เขตบางรกั เขตปทุมวนั เขตราชเทว ีเขตจตุจกัร เขตวฒันา 

ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบใชโ้ควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างแต่ละเขตที่
เลอืกท าการวจิยั เขตละเท่า ๆ กนั ทีสุ่ม่ไดท้ัง้หมด 5 สาขาขา้งตน้ ไดส้าขาละ 80 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกสถานที่ที่มผีู้คนเป็น
จ านวนมากและมคีวามหลากหลาย ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าต่าง ๆ  และบรเิวณออฟฟิศ เป็นต้น และ
เลอืกกลุ่มเป้าหมายในเขตทีสุ่ม่ไวใ้นขัน้ที ่1 

ขัน้ตอนที่ 4 วธิกีารสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยขอให้ตวัอย่างที่
พบตามบริเวณห้างสรรพสินค้า และบริเวณย่านออฟฟิศ  ในเขตพื้นที่ที่สุ่มได้ในขัน้ที่1 ในการกรอกข้อมูล
แบบสอบถาม 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล การสรา้งแบบสอบถามส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ไดม้าจากการศกึษาทฤษฎ ีแนวความคดิ งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง และเอกสารต่างๆทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยไดอ้อกแบบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 
4 สว่นพรอ้มกบัวธิกีารตอบค าถามดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และ
อาชพี โดยเป็นขอ้ค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple Choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบ
เพยีงขอ้เดยีว มทีัง้หมด 4 ขอ้ 

สว่นที ่2 ทฤษฎสี่วนขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ี โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด 
(Closed  Ended Question) ลกัษณะ ค าถามแบบมาตราวดัแบบ Likert Scale เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีง
ตัวเลือกดเดียว ใช้ระดบัการวดัข้อมูล ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 7 ด้าน มี
ทัง้หมด 23 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 การรบัรู้ความเสีย่ง โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed  Ended Question) 
ลกัษณะ ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลือกดเดยีว 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 2 ดา้น มทีัง้หมด 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 ความตัง้ใจใช้บริการ True Money Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
แบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed  Ended Question) ลกัษณะ ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า 
(Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกดเดียว ใช้ระดับการวดัข้อมูล ประเภทอตัรภาคชัน้ 
(Interval Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 1 ดา้น มทีัง้หมด 3 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี้ 
1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) เพื่อเป็นการอธบิายใหท้ราบถงึลกัษณะ

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยสามารถแยกการวเิคราะหต์ามแบบสอบถามไดด้งันี้ 
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1.1 การแจกแจงหาความถี่และแสดงผลเป็นเปอรเ์ซน็ต์หรอืค่ารอ้ยละ เพื่อใช้วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อทราบ
ลกัษณะ ประชากรทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
            1.2 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่ออธบิายถงึขอ้มูลเกีย่วกบัทฤษฎรีวมการยอมรบัและการ
ใชเ้ทคโนโลย ีการรบัรูค้วามเสีย่ง และความตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิทีางสถติ ิดงันี้ 
           2.1 สถิติ วิเคราะห์ ค่ าที  ( Independent t - test) สถิติวิ เคราะห์ค่ าที  ( Independent t - test) เพ่ อื
เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมตฐานข้อที่1 ได้แก่ ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ  
           2.2 สถติวิเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One – Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 
โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ ที ่1 ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิะ
ท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ทีร่ะดบัความส าคญัทางสถติทิี่0.05 หรอืทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้
การเปรียบเทียบเชิงพหุ   ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพื่ อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่กลุ่มตวัอย่าง 
               2.3 สถิติการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวเิคราะห ์
ตวัแปร ตามทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสริะหลายตวั โดยทีต่วัแปรอสริะแต่ละตวัไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง แต่จะ
มคีวามสมัพนัธ ์เชงิเสน้กบัตวัแปรตาม และมรีะดบัการวดัขอ้มูลในระดบัอตัรภาคชัน้ขึน้ไป เพื่อใชท้ดสอบสมมุต
ฐานขอ้ที ่2 และ 3 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชพี และ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 248 คน คดิเป็นร้อยละ 62.0 มอีายุ            
25-31 ปี จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25000-34999 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 
และมอีาชพีงานขาย/งานการตลาด/งานบรกิารลกูคา้ จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 

ตอนที่ 2 ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเกี่ยวกบั
ทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยโีดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

ตอนที ่3 การรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั และ ดา้นขอ้มูลสว่นตวัพบว่า ผูบ้รโิภคมี
ความคดิเกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่งโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 

ตอนที่ 4 ความตัง้ใจใช้บรกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเกีย่วกบัความตัง้ใจใช้บรกิาร โดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ที่ 2 ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัใน

ประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความสะดวก ด้านอทิธพิลทางสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
แรงจูงใจด้านความบัน เทิง มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจใช้บริการ True money wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานขอ้ที ่3 การรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมตฐิานขอ้ที่ 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะปจัจยัทางบุคคล ประกอบด้วยเพศ สถานภาพ อาชพี อายุ และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารหลงัการดรูวีวิแตกต่างกนั 

ด้านเพศ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ แตกต่างกนั  มีความตัง้ใจใช้บรกิาร True Money 
Wallet ไม่แตกต่างกนั ทัง่นี้ แอพพลเิคชัน่ True Money Wallet  เป็นระบบการช าระเงนิทีม่คีวามสะดวกสบาย มี
ฟงัก์ชัน่การท างานที่หลากหลาย เช่นการช าระเงนิ การโอนเงนิไปยงัธนาคารต่าง ๆ การร่วมลุ้นรางวลั รวมถึง
ส่วนลดพเิศษต่าง ๆ ระบบการท างานที่มปีระสทิธภิาพที่ตอบโจทยก์ลุ่มคนในปจัจุบนัได้เป็นอย่างด ีและกลุ่มคน
สว่นใหญ่หนัมาใชส้มารท์โฟนกนัมากยิง่ขึน้รวมถงึการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต อย่างทัว่ถงึ จงึเป็นผลท าใหผู้ใ้ชง้าน
เพศชายและเพศหญงิ ต่างมคีวามต้องการใชง้านแอพพลเิคชัน่นี้ เพื่ออ านวยความสะดวกในชวีติที่มคีวามเร่งรบี 
และด้วยปจัจยัดา้นสามารท์โฟนและระบบสญัญาณอนิเทอร์เน็ตที่เอือ้ต่อการใช้งานซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
สริสิุดา รอดทอง ทีศ่กึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่ม
สามาร์ทโฟน พบว่าพบว่า เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดท้ี่แตกต่างกนั มผีลต่อการตัง้ใจ
ดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ทีไ่ม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชพี ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีอาชพี แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money 
Wallet แตกต่างกนั โดยอาชีพงานออกแบบ ศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์/ งานคอมพิวเตอร์/ไอที มีความตัง้บริการ 
บรกิาร True money wallet มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น ๆ เน่ืองจากแต่ละอาชพี ม ีปจัจยั ความสนใจ รวมถงึค่านิยมที่
แตกต่างกนั กลุ่มอาชพีงานออกแบบ ศลิปะ กราฟฟิกดไีซน์/ งานคอมพวิเตอร์/ไอที ถือเป็นกลุ่มอาชพีที่มคีวาม
สนใจในเรื่องของเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เป็นปจัจยัหลกั ด้วยไลฟ์สไตลข์องคนท างานกลุ่มน้ีที่ชื่นชอบ
ความทนัสมยั ความแปลกใหม่ ท าให้มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารใช้จ่าย True Money Wallet มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิรา แซ่ เตียว ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มารท์โฟนส าหรบัวยักลางคน พบว่า ปจัจยัดา้นอาชพี การเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่ และช่องทางใน
การคน้หาแอพพลเิคชัน่ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความตอ้งการใชง้านแอพพลเิคชัน่ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านอายุ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกต่างกนั  มีความตัง้ใจใช้บรกิาร True Money 
Wallet แตกต่างกนั โดยผูม้อีายุ 25-31 ปี มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิาร True money wallet มากทีส่ดุ เนื่องจาก กลุ่มคน
ช่วงอายุนี้เป็นวยัทีม่กีารเปิดรบันวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ กลา้ลองเสีย่ง อยากเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆตลอดเวลา และดว้ย
พฤตกิรรมของคนทีไ่ม่ชอบพกเงนิสด ท าใหก้ารใชจ้่ายผ่านสมารท์โฟน ตอบโจทยก์ลุ่มคนเหล่านี้ไดเ้ป็นอย่างด ี ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นูรยีา เหลม็ปาน เป็นงานวจิยัที่ศกึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการ
เงนิสว่นบุคคล: ผลกระทบของความพรอ้ม ดา้นเทคโนโลย ีปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีและอทิธพิลทางสงัคม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ในช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใชง้าน แตกต่างกนั 

ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจ
ใชบ้รกิาร True Money Wallet ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก ความสามารถของแอพพลเิคชัน่ทีอ่ านวยความสะดวกใน
ชวีติประจ าวนั เช่นการการท าธุรกรรมทางการเงนิ เช่นการใชจ้่ายซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ การโอนเงนิธนาคาร 
การเดนิทางโดยสารสาธารณะต่าง ๆ การเตมิเงนิเกมส ์ ลว้นเป็นกจิกรรมที่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได้
เป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ใช้งานรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และขัน้ตอนการใช้งานที่ไม่ซบัซ้อน ผู้ใช้งานย่อม
ยนิยอมที่จะยอมที่จะใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  สริิสุดา รอดทอง               
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ที่ศกึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสามาร์ทโฟน 
พบว่า เพศ อายุ รายได้ ระดับการศกึษา อาชพี และ รายได้ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัง้ใจดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลเิคชัน่ทีไ่ม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัใน
ประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความสะดวก ด้านอทิธพิลทางสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
แรงจงูใจดา้นความบนัเทงิ มูลค่าตามราคา และอุปนิสยัสว่นบุคคล มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money 
Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพ มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจใช้บรกิาร บรกิาร True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแอพพลิเคชัน่นี้มกีาร
ออกแบบฟงักช์ัน่การใชง้านทีห่ลากหลาย เช่น การช าระเงนิตามรา้นคา้ทีร่่วมรายการเพยีงสแกนควิอารโ์คด้  การ
เติมเงินเกมส์เข้าระบบ การช าระค่าโดยสารสาธารณะ  สิง่เหล่านี้ท าให้การจดัการเวลาและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carlsson, C., Carlsson, J., hyvonen , K., 
Puhakainen, J., & Walden, P. (2005) อ้างถึงในนายจกัรพงษ์ สื่อประเสริฐสทิธิ ์(2554)  Adoption of mobile 
device and services-searching for answer with the UTAUT เป็นงานวจิยัที่ศกึษาเรื่องการพฒันาอุปกรณ์และ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยหาค าตอบจากทฤษฎ ีUTAUT พบว่า ปจัจยัความคาดหวงัดา้นประสทิธภิาพ (Performance 
Expectancy) การคาดหวังความมีประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์หรือบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้าน (Intention to Use) 

ทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นความคาดหวงัในความสะดวก  มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจใชบ้รกิาร บรกิาร True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้รโิภคมกัปฏเิสธการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆทีม่คีวามยุ่งยาก ซบัซอ้น และเขา้ใจยาก ดงันัน้การทีม่กีารดไีซน์ขอ้ความ รปูแบบของแอพพลเิคชัน่
ที่ใช้งานง่าย สามารถเรยีนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง และสามารถจดจ าขัน้ตอนการใช้งานต่าง ๆ  ได้ จะท าให้
ผูบ้รโิภคมกีารตัง้ใจใชม้ากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Venkatesh, V., Morris, M. G., และ Davis, F. D. 
(2003) อ้างถงึใน นายจกัรพงษ์ สื่อประเสรฐิสทิธิ ์(2554) User Acceptance of information technology: toward 
a unified view. เป็นงานวิจยัที่ศกึษาถึงการยอมรบัการใช้งานที่เกี่ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี 
พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน ปจัจยัด้านความคาดหวงัในการใช้งานง่าย ซึ่งมีอทิธพิลต่อการ
ยอมรบัมากยิง่ขึน้ ถา้เป็นผูห้ญงิมอีายุการท างานทีม่ากและมปีระสบการณ์ในการใชง้านระบบน้อย 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี ด้านอทิธพิลทางสงัคม มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิาร True Money Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคนสว่นใหญ่เลอืกใช ้หรอืซือ้สนิคา้เมื่อมี
คนมาอธบิายว่าบรกิารนัน้มดีอีย่างไร หรอืเลอืกตามดาราที่ชื่นชอบเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งกบัคนเหล่านัน้ 
รวมถงึต้องการเป็นทีย่อมรบัจากกลุ่มเพื่อนและคนรูจ้กั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชนก พลาบลูย ์(2560) ได้
ศกึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤติกรรมผู้บรโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบพรอ้มเพย ์(Prompt Pay) ของรฐับาล พบว่า อทิธพิล
ของสงัคม ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของ              
รฐับาลไทย 

ทฤษฎสีว่นขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้ มอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก เป็นปจัจยัหน่ึงในการ
เลอืกใชง้าน หากแอพพลเิคชัน่มปีญัหาผูใ้ชง้านสามารถตดิต่อเพื่อสอบถามและแกป้ญัหาไดท้นัท ีและนอกจากน้ียงั
มจีุดใหบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ ตามสถานทีใ่กลบ้า้นและจุดบรกิารทีส่ าคญัต่างๆ เช่นตามรถไฟฟ้า หา้ง และย่านชุมชน 
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จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตัง้ใจใชบ้รกิาร บรกิาร True money wallet มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพร
ชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรบันวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบพร้อมเพย์  (Prompt 
Pay) ของรฐับาล พบว่าดา้นสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน สง่ผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพรอ้มเพยข์องรฐับาลไทย 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี ด้านแรงจูงใจด้านความบนัเทงิ มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจใช้บริการ บริการ True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่ องจากการใช้งานบน
แอพพลเิคชัน่มกีารน าเสนอฟงักช์ัน่ทีห่ลากหลาย เช่นการใหซ้ือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ โดยมสีว่นลดทุกครัง้จาก
การใชจ้่ายผ่านทางแอพพลเิคชัน่ การร่วมลุน้รางวลัต่างๆ การสะสมพอยทจ์บากการใชง้าน รปูแบบแอพพลชิัน่การ
ใชง้านทีน่่าสนใจ  ท าใหก้ารใชจ้่ายเป็นเรื่องทีน่่าสนุกมากยิง่ขึน้ เป็นตวักระตุน้หลกัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจใช้
บรกิาร True Money Wallet มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภสัสราณัฐ รวยธนาสมบตั (2558) ไดศ้กึษา
เรื่องการศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคในแต่ละเจเนอ
เรชัน่ พบว่า ผลการวจิยัทางสถติเิกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตในแต่ละเจเนอ
เรชัน่ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% พบว่า แต่ละเจเนอเรชัน่มกีารใหค้วามส าคญักบัปจัจยัแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตทีท่ ัง้ 3 เจเนอเรชัน่มเีหมอืนกนั คอื แรงจูงใจดา้นบนัเทงิ 
(HM) และความเชื่อมัน่ไว้วางใจ (PT) โดย ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ (PT) มีอิทธิพลมากเป็นอันดับ 2 ในทุก                
เจเนอเรชัน่ 

ทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี ด้านมูลค่าตามราคา ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิาร บรกิาร True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคนสว่นใหญ่เมื่อรบัรูถ้งึคุณภาพ
และประสทิธภิาพของแอพพลเิคชัน่ รวมถงึขัน้ตอนการใชง้านทีเ่ขา้ใจง่าย ท าใหป้ระหยดัเวลา คนสว่นใหญ่ยนิยอม
ทีจ่ะเสยีเงนิเพื่อใหจ้ดัการชวีติไดง้่ายยิ่งขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชนก พลาบูลย ์(2560) ไดศ้กึษาเรื่อง
การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจของประชาชน
ในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบพรอ้มเพย์ (Prompt Pay) ของรฐับาล พบว่า คุณค่าด้านราคา ไม่
ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการ ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพรอ้มเพย์ (PromptPay) ของ
รฐับาลไทย 

ทฤษฎสี่วนขยายรวมการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นอุปนิสยัส่วนบุคคล  ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช ้
บรกิาร True money wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก อุปนิสยัเป็นเรื่องของปจัจยัภายใน แต่ละ
บุคคลมคีวามชอบ ความถนดั ความคดิ ทีแ่ตกต่างกนั โดยปจัจยัหลกัทีเ่ป็นปจัจยัภายนอกท าใหอุ้ปนิสยัของคนเรา
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี้เมื่อต้องไปท าธุรกรรมในสถานที่จุดให้บรกิาร ต้องใช้ยระยะเวลานานในการรอคิวเพื่อใช้
บรกิาร การทีจ่ะต้องเดนิทางระยะเวลานานเนื่องจากจุดให้บรกิารและทีพ่กัอยู่ห่างกนัมาก เมื่อผูบ้รโิภครูส้กึไดถ้ึง
ความไม่สะดวกสบายในการใช้บรกิารรูปแบบเดิม ๆ การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านทางแอพพลเิคชัน่จงึเป็น
ทางเลอืกหนึ่งทีท่ าใหค้นเกดิความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้  สิง่เหล่านี้จงึเป็นแรงจงูใจหลกัทีท่ าใหอุ้ปนิสยัของคนเรา
เปลีย่นแปลงไปซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรชนก พลาบลูย ์(2560) ไดศ้กึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมและ
เทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน ระบบพรอ้มเพย์ (Prompt Pay) ของรฐับาล พบว่าดา้นสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
สง่ผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบพรอ้มเพยข์องรฐับาลไทย 
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สมมตฐิานขอ้ที ่3 การรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั และดา้นขอ้มลูส่วนตวั มอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การรบัรู้ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร True Money Wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก เมื่อผูใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้งึความปลอดภยัของแอพพลเิคชัน่ และมัน่ใจไดว้่า
ทุกครัง้ทีม่ที าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืมกีารใชจ้่ายรา้นค้าต่าง ๆ ระบบจะสามารถให้การบรกิารไดอ้ย่างถูกต้อง
มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชวศิา พุ่มดนตร ี(2559) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัการใช้
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)  การรบัรู้ความเสี่ยงผู้บรโิภคด้านความปลอดภัย เป็นความเสี่ยงด้านที่ส่งผล
กระทบต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารผ่านโมบายแบงคก์ิง้แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

การรบัรู้ความเสีย่ง ด้านข้อมูลส่วนตัว ไม่มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร True Money Wallet ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ขอ้มูลส่วนตวัเป็นขอ้มูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าขอ้มูลที่
ส าคญัของแต่ละบุคคล ท าใหแ้อพพลเิคชัน่ หากแอพพลเิคชัน่ และระบบท าใหเ้รามัน่ใจไดว้่าขอ้มลูส่วนตวัของเรา
จะไม่ถูกเผยแพร่ หรอืน าไปใช้ในทางที่ผิด จะท าให้ผู้บรโิภคเกิดความตัง้ใจใช้บรกิารTrue money wallet มาก
ยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชวศิา พุ่มดนตร ี(2559) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิาร
พรอ้มเพย์ (PromptPay)  การรบัรู้ความเสี่ยงผู้บรโิภคด้านความเป็นส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารธนาคารผ่านโมบายแบงคก์ิง้แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ฝ่ายการตลาดควรมกีารวางแผนและก าหนดกลยุทธใ์ห้สอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้บรโิภคในปจัจุบนั ที่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายหลกั 
นัน่คอืผู้ที่มอีายุ 25-31 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 24,999 อาชพีผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี งานออกแบบ ศลิปะ 
กราฟฟิกดไีซน์/ งานคอมพวิเตอร/์ไอที เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้มีความตัง้ใจใช้บริการ True money wallet 
มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกจิในการเพิม่ยอดขายและวางแผนได้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
      2. ดา้นความคาดหวังในความสะดวก นักการตลาดควรมีการสอบถามผู้ที่ใช้งานจริง หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการใชง้านธุรกรรมผ่านทางแอพพลเิคชัน่ เกีย่วกบัรูปแบบ และขัน้ตอนของการใชง้าน เพื่อสรา้ง
ความสะดวกสบายในการใชง้านมากยิง่ขึน้ หากนักออกแบบสามารถน าเสนอแอพพลเิคชัน่ ทีเ่ขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย 
ไม่ซบัซ้อน ผู้บรโิภคสามารถเรยีนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง การใช้งานในแต่ละครัง้เราสามารถใช้งานโดยใช้
ระยะเวลาเพยีง 2-3 นาท ีในการใชจ้่าย เมื่อผูบ้รโิภครบัรูไ้ด้ถงึประโยชน์เหล่านี้ จะท าใหป้รมิาณการใชง้านเพิม่
มากขึ้น และนักการตลาดควรคิดวธิกีารน าเสนอเพื่อให้ผู้บรโิภครายใหม่เกดิการทดลองใช้ ท าให้เขารบัรู้ได้ถึง
ความสะดวกสบายทีเ่กดิจากการใชจ้่ายผ่านทางแอพพลเิคชัน่  True money wallet 
 3. ดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ฝ่ายวจิยัและพฒันาแอพพลเิคชัน่ควรมกีารออกแบบรูปแบบของ
แอพพลเิคชัน่ทีไ่ม่ซบัซอ้น ผูบ้รโิภคไม่ต้องเสยีเวลานานในการใชง้าน รวมทัง้มกีารพฒันารปูแบบแอพพลเิคชัน่ ที่
มคีวามทนัสมยั สามารถใช้งานได้หลากหลาย  เช่น รา้นอาหาร รถโดยสารสาธารณะ ร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ  
และช่องทางการช าระเงนิอื่น ๆ นกัการตลาดควรใสใ่จทุกขัน้ตอน กระบวนในการใหแ้อพพลเิคชัน่ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
เกดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพมากยิง่ขึน้ 

4. ดา้นอทิธพิลของสงัคม นกัการตลาดควรมองหาพรเีซน็เตอร ์ดาราทีม่ชีื่อเสยีง ทีต่รงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อมาน าเสนอแอพพลเิคชัน่ วธิกีารใชง้านต่าง ๆ ประโยชน์จากการใชง้าน เป็นกระตุน้ให้
คนทีช่ื่นชอบหนัมาทดลองและใชต้าม และในปจัจุบนัคนรบัสารจากการสื่อโซเชยีลเป็นหลกั แบรนดค์วรผลกัดนัให้
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เรื่องราวของ True money wallet เป็นสื่อ viral ทีแ่ปลกและน่าสนใจท าใหเ้กดิการแชรแ์ละบอกต่อเป็นจ านวนมาก 
โดยเริม่จากเพื่อนแชร์ไปยงักลุ่มเพื่อน คนรู้จกั คนสนิท โดยมีรางวลัเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้คนใช้บริการ
เพิม่ขึน้ 
         5. ด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ฝ่ายบรกิารลูกค้าหรอืฝ่ายรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ ควรส ารวจ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแง่ของสิง่อ านวยความสะดวก เพิม่เตมิจากสิง่ทีม่ใีหบ้รกิารอยู่ เช่นสามารถช าระเงนิ
ในเรื่องของการโดยสารสาธาณะในทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล ์แทก็ซี ่เรอื รถไฟฟ้า และตามรา้นอาหาร รา้นคา้
ที่หลากหลาย รวมถึงมกีารจดัออบรมพนักงานในการให้ค าแนะน า ในกรณีที่ลูกค้าเจอปญัหาต่าง ๆ พนักงาน
สามารถช่วยแกป้ญัหาไดท้นัท ีเพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้รโิภค ท าใหป้รมิาณการใชง้านเพิ่มมากขึน้ 
       6. ด้านแรงจูงใจด้านความบันเทิง  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ควรมีการคิดค้นรูปแบบ
แอพพลเิคชัน่ทีน่่าสนใจ เช่นการใหร้างวลั การร่วมลุน้เล่นเกมส ์เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการใชจ้่ายมากยิง่ขึน้  
        7. ดา้นรกัษาความปลอดภยั ทางบรษิัทควรตระหนักถงึความปลอดภยัเป็นหลกัในแง่ของการใช้บรกิาร 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคทัง้รายใหม่และรายเก่าเกดิความมัน่ใจ เน่ืองดว้ยธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นการช าระเงนิหน้าทีห่ลกั
รบัผดิชอบและใหบ้รกิารโดยธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน คนจงึเกดิความมัน่ใจในความปลอดดภยัเป็นอย่างมาก 
แต่เมื่อมหีลายปจัจยัไม่สามารถตอบโจทย์คนรู่นใหม่ได้ เช่น ค่าธรรมเนียมจากการใช้งานที่เพิม่ขึน้ รูปแบบการ
ให้บริการที่ยุ่งยาก ระยะเวลาในการให้บริการเนื่องจากปริมาณลูกค้าที่มากเมื่อเทียบกับจ านวนพนักงานที่
ใหบ้รกิารท าใหต้้องใชเ้วลานานในการรอ ปจัจยัเหล่าน้ีท าใหผู้บ้รโิภคมองเหน็และเลอืกใชช้่องทางอื่น ท าใหธุ้รกจิ
ต่าง ๆ มองเหน็โอกาส มกีารรปูแบบการจ่ายเงนิโดยน าเสนอแอพพลเิคชัน่ทีม่หีน้าตาทีน่่าสนใจ เขา้ใจง่าย รวมถงึ
ประโยชน์ต่าง ๆ แต่ตอ้งเน้นเรื่องความปลอดภยัควบคู่ไปดว้ยเพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดแ้ละมัน่ใจทีจ่ะยอมรบั
และตัง้ใจใชบ้รกิารไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อ.ดร .เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์อาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และ อ.ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์  ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ไดส้ละ
เวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะ  เพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขชขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยั
ฉบบันี้ 
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