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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บรโิภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งเป็นงานวจิยัเชิงปรมิาณ  โดยศึกษากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ซึง่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีเ่คยใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 172 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการวจิยั พบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน และการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั สง่ผลทางตรงต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยงัสง่ผลทางออ้มต่อการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ นอกจากนี้หากผูบ้รโิภคมี
ความเชื่อ ความคดิเหน็ และความคาดหวงัทีด่ต่ีอการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละทราบถงึผลทีจ่ะไดร้บัจาก
การใชบ้รกิาร จะท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์สว่นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัของผูบ้รโิภคมผีลมา
จากการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และการรบัรูภ้ยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ของผูบ้รโิภคมผีลมาจากประสบการณ์ก่อนหน้า
จากการเผชญิภยัคุกคามเช่นกนั นอกจากนี้ยงัพบว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิกบัทศันคตทิีม่ ี
ต่อการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามสมัพนัธก์นัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม จากผลการวจิยัยงัพบว่า การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ไม่สง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ เนื่องจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงู และมกัจะหลกีเลีย่งความ
เป็นจรงิเพื่อใหต้นเองรูส้กึว่าไม่มคีวามเสีย่งและมคีวามปลอดภยัด ีและยงัพบว่า Generation X และ Y กไ็ม่เป็นตวัปรบั
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน การรบัรูภ้ยัคุกคคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิ
ภยัคุกคาม กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่นกนั 
 
ค าส าคญั: ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีแนวคดิเกี่ยวกบัประสบการณ์ก่อนหน้าจาก

การเผชญิภยัคุกคาม ทศันคตแิละการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing attitude and use of e-Wallet services for 
generation X and Y consumers in Bangkok metropolitan region. This research is quantitative research. Data 
for this study was collected from 172 Thai participants who are generation X and Y. These participants also 
have to live in Bangkok metropolitan region and use e-Wallet. Data was gathered by printed and online 
questionnaires. The statistical results indicate that perceived ease of use and perceived usefulness are 
directly affect attitude toward using e-Wallet and also indirectly affect e-Wallet usage. If participants have 
good opinions and expectations for use e-Wallet, they will use e-Wallet. In addition, participants perceived 
usefulness after they perceived ease of use and they perceived threat after they had prior experience with 
safety hazard. Moreover, generation X and Y have been found to modulate the relationship between 
perceived usefulness, subjective norm and attitude towards using e-Wallet. However, the results show that 
subjective norms, perceived threat and prior experience with safety hazard do not affect attitude towards 
using e-Wallet. The reason could be that participants have high self-confidence and avoid reality to make 
themselves feel safety. In addition, generation X and Y do not modulate the relationship between perceived 
ease of use, perceived threat, prior experience with safety hazard and attitude towards using e-Wallet. 
 
Keywords: Theory of planned behavior, Technology acceptance model, Model of prior experience with safety 

hazard, Attitude and use of e-Wallet 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

เนื่ องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อสภาพสังคมในหลากหลายมิติ เช่น การเข้าถึงระบบ
อนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างแพร่หลาย สะดวกสบาย และมคี่าใชจ้่ายทีต่ ่าลง ประกอบกบัความนิยมใชส้มารต์
โฟนทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่จากผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่า พฤตกิรรมการใชง้าน
อนิเทอร์เน็ตยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อนิเทอร์เน็ตมากขึ้นเฉลี่ย 10 ชัว่โมงต่อวนั และการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ยงัคงติด 5 อนัดบัแรกกจิกรรมที่คนไทยใช้งาน ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.28 ส่งผลให้ผู้บรโิภคมกีารปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการโดยหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ถึงร้อยละ 82.8 (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA), 2561) อกีทัง้นโยบายของภาครฐัในเรื่อง National e-Payment ซึง่สนบัสนุนใหเ้กดิ
การช าระเงนิทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) อย่างแพร่หลาย ผ่านการส่งเสรมิการรบัจ่ายเงนิของหน่วยงานภาครฐั
ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกสด์้วยการโอนเงนิ และการใช้บตัรอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการใช้เงนิสดและเชค็ (กระทรวงการคลงั , 
2560) โดยในปี 2560 ประเทศไทยมปีรมิาณธุรกรรมผ่าน e-Payment รวม 4,167.7 ลา้นรายการ คดิเป็นอตัราเตบิโต
รอ้ยละ 30.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 63 ครัง้ต่อคนต่อปี โดยกลุ่ม Generation Y มสีดัส่วนการ
ใช้บรกิาร e-Payment เทยีบกบัเงนิสดสงูทีสุ่ด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) สงัคมไทยจงึถูกผลกัดนัใหก้้าวเขา้สู่
สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless society) ท าให้เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) เริม่เขา้มามบีทบาทในสงัคมไทย โดยพบว่า
ในช่วงระหว่างปี 2555-2560 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทาง e-Money อยู่ที่ร้อยละ 20 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) และคาดว่าจะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2560 มจี านวนบญัช ี    
e-Payment รวมทัง้สิน้ 53.2 ลา้นบญัช ีคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 35.7 ซึง่รอ้ยละ 95.2 ของจ านวนบญัช ีe-Money 
เป็นการให้บรกิารโดยผู้ให้บรกิารที่เป็น Non-bank ส าหรบัปรมิาณและมูลค่าการใช้ e-Money ก็มกีารเติบโตเช่นกนั 
โดยปรมิาณและมูลค่าการใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 18.2 และ 38.7 ตามล าดบั สว่นใหญ่เป็นการใชจ้่ายทัว่ไป
ในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภค เช่น การใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร การเตมิเงนิโทรศพัทม์อืถอื (ซือ้ Airtime) และ
การโอนเงนิระหว่าง e-Money (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าบรกิาร e-Money ยงัคงมี
แนวโน้มเติบโตเพิม่ขึน้อย่างเด่นชดั โดยผู้เล่นในตลาด e-Money ส่วนใหญ่ยงัคงเป็น Non-bank จงึท าให้ผูท้ี่เลง็เห็น
โอกาส สรา้งธุรกจิรูปแบบใหม่ขึน้มาจ านวนมาก เพื่อน าเสนอบรกิารทีอ่ านวยความสะดวกและตอบโจทยก์ารช าระเงนิ
ในชวีติประจ าวนัของผู้ใชง้าน โดยเฉพาะธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet หรอื Mobile wallet) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของ e-Money บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ท าหน้าทีเ่หมอืนมกีระเป๋าเงนิอยู่ในโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส าหรบัช าระค่าสนิค้า
และบรกิารผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมและไดร้บัการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบนั 
และยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ส าหรบัประเทศไทยพบว่า มกีารใชง้าน e-Wallet เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 
ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 7.6 ในปี 2558 และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 มผีูใ้ชง้านรอ้ยละ 19 ของผู้ใช้สมาร์ต
โฟน (วชัรากร ร่วมรกัษ์, 2560) ส่งผลใหเ้กดิผูใ้หบ้รกิารหลายรายในธุรกจิ e-Wallet เช่น TrueMoney Wallet, Rabbit 
Line Pay, Samsung Pay, AliPay, AirPay, BluePay Wallet เป็นต้น ซึ่งเมื่อมคีู่แข่งจ านวนมากเพิม่ขึน้ในตลาด การ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร e-Wallet  

ดงันัน้ผู้ให้บริการควรทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอนัเกิดจากทัศนคติที่มีต่อการใช้  e-Wallet 
โดยเฉพาะผู้บรโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ซึง่อยู่ในช่วงวยัท างาน (อายุ 15-59 ปี) และมรีายได้ประจ า โดยกลุ่ม 
Generation X เป็นกลุ่มวยัท างานทีเ่ริม่เป็นผูบ้รหิาร มรีายได ้มเีงนิออม และมอี านาจการใชจ้่ายสงู สว่น Generation Y 
จะเป็นกลุ่มวยัท างานที่รายได้ยงัไม่สงูนัก แต่มอีตัราการใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็น 2 กลุ่มที่
ส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจงึควรเขา้ใจถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกจิให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ประกอบดว้ย การ

รบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรบัรู้ภัยคุกคาม และ
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัยคุกคาม โดยศกึษาว่าผู้บรโิภคในกลุ่ม Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีแนวคดิเกี่ยวกบัประสบการณ์ก่อน
หน้าจากการเผชญิกบัภยัคุกคาม และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถึง การที่บุคคลนัน้ตระหนักว่าระบบ
สารสนเทศสามารถใชง้านไดง้่าย มคีวามสะดวกในการใชง้าน และไม่ซบัซอ้น ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก
ในการเรยีนรูก้ารใชง้าน (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมปีระโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และมสีว่นช่วยพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและชว่ยเพิม่ความสามารถในดา้น
ต่างๆ ของตนเองได ้(จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558; Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลนัน้ถงึสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีม่ี
ผลต่อบุคคลนัน้ให้กระท าหรือไม่กระท าตาม โดยกลุ่มอ้างอิงจะส่งผลต่อพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความส าคญัของกลุ่มอา้งองิ หากบุคคลนัน้เหน็ว่ากลุ่มอา้งองิทีต่นใหค้วามส าคญัสนบัสนุน ตอ้งการใหก้ระท าพฤตกิรรม
นัน้ กจ็ะกระท าตามพฤตกิรรมนัน้ แต่ถ้าไม่สนับสนุนหรอืไม่ต้องการใหก้ระท าพฤตกิรรมนัน้ กจ็ะไม่กระท าพฤติกรรม
นัน้เช่นกนั โดยกลุ่มอา้งองิอาจเป็นบุคคลในครอบครวั เพื่อนหรอืบุคคลรอบขา้ง และสือ่ต่างๆ (Liébana-Cabanillas et 
al., 2015) 

ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม (Prior experience with safety hazard) หมายถึง การ
เรยีนรูห้รอืการรูใ้นสิง่ทีจ่ะน าไปสูท่กัษะ ความสามารถ ความคุน้เคย และเขา้ใจเหตุการณ์ซึง่เกดิขึน้กบัตนเอง หรอืการ
เรยีนรูจ้ากบุคคลทีม่ปีระสบการณ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ ผ่านการอ่านบนัทกึหรอืการ
บอกเล่า ซึ่งประสบการณ์ก่อนหน้าจะถูกเก็บไว้ในความทรงจ า และจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดทัศนคติการรบัรู้
เกีย่วกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ซึง่ประสบการณ์ก่อนหน้าส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัโดยเกดิ
จากระดบัของความรูห้รอืประสบการณ์ก่อนหน้าของแต่ละบุคคล (Safa et al., 2016; Tsai et al., 2016) 

การรบัรู้ภยัคุกคาม (Perceived threat) หมายถึง การที่บุคคลนัน้ทราบถงึความรุนแรงและการประเมนิโอกาส
เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายจากเหตุการณ์นัน้ๆ โดยพบว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามเกดิจากกระบวนการคดิวติกกงัวลในสิง่ที่
ไม่พงึประสงค์ในชวีติ ซึ่งระดบัการรบัรูถ้ึงความรุนแรงของภยัคุกคามขึน้อยู่กบัประสบการณ์ก่อนหน้า และเชื่อว่าจะ
ไดร้บัอนัตรายเช่นเดมิหากบุคคลนัน้เชื่อว่าความรุนแรงทีเ่ผชญิสง่ผลกระทบและท าใหต้กอยู่ในความเสีย่ง รูส้กึไม่มัน่คง 
บุคคลนัน้กจ็ะสามารถรบัรู้ถึงภัยคุกคามได้มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้เกดิแรงจูงใจในการตัง้ใจปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
หลกีเลีย่ง ป้องกนั และจดัการรบัมอืกบัภยัคุกคามนัน้ (Liang & Xue, 2010; Ifinedo, 2012; Chen & Zahedi, 2016; 
Lee et al., 2016) 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการ (Attitude toward using) หมายถึง ความเชื่อ ความคดิเหน็ และความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าใหเ้กดิการแสดงพฤตกิรรมการกระท าต่างๆ ซึง่จะทราบผลทีไ่ดร้บัแน่นอนและมกีารประเมนิผลลพัธ์
ทีอ่อกมานัน้ (จญิาดา แกว้แทน, 2557) 
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การใช้บริการ (Usage) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความตัง้ใจใช้งานตลอดจนการแนะน าให้ผู้อื่นใช้ด้วย โดย
ได้รบัอทิธพิลโดยตรงจากทศันคตทิี่มต่ีอการใช้บรกิาร ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมการใช้ออกมาในรูปแบบใดกข็ึน้อยู่กบั
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใชบ้รกิารนัน้ ๆ (จริพร ศรพีลาวฒัน์, 2552) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิกบัภยัคุกคาม และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยปัจจยัการรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัย
คุกคาม และการรบัรูภ้ยัคุกคาม น ามาศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยัดงักล่าวทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร e-Wallet ผ่านทศันคตทิีม่ ี
ต่อการใช ้e-Wallet นอกจากนี้ไดน้ าปัจจยั Generation X และ Y มาเป็นตวัแปรสนับสนุนในการศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อใช้
เป็นกรอบการศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ของผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณทล 
 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเป็นความเชื่อว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใชง้านไดง้่าย สะดวก และ
ไม่ซบัซ้อน ส่งผลให้เกดิทศันคติทีด่ต่ีอการใชง้านสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั (2559) ซึ่งกล่าวว่า 
เมื่อผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ท าใหเ้กดิทศันคตใินการใชง้าน จนน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้าน e-Wallet 
นอกจากนี้การที่ผูใ้ช้งานรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อทศันคตใินการใช้โมบายเพย์เมนต์  ดงันัน้จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัเป็นระดบัความเชื่อมัน่ของผูใ้ชว้่าเทคโนโลยสีามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บังาน

ของตนได ้และส่งผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน และการใชบ้รกิาร ซึง่จากงานวจิยัของ Gu et al. (2009) พบว่า การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ สง่ผลเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารระบบโมบายแบงกก์ิง้ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้จากงานวจิยั
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ของ Liébana-Cabanillas et al. (2017) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบช าระเงินบน
โทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภค พบว่า ความแตกต่างทีเ่กดิจากการรบัรูถ้งึประโยชน์ สง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้าน และ 
Cha (2011) พบว่า ความแตกต่างของการรบัรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อเจตนาในการซื้อสนิค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
จากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีซึ่งน าเสนอโดย Davis (1989) พบว่า การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gu et al. (2009) ทีพ่บว่าการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งาน ส่งผลเชงิบวกกบัการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัและความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ของผูใ้ชบ้รกิาร และ  
กฤตโสภา ทพิยปั์ญญาวงศ ์(2559) พบว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและ
ทศันคตใินการใชง้านและท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใช้งานจรงิของเงนิอเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H3: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิขึน้อยู่กบับรรทดัฐานของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัท าให้เกดิการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ 
โดยกลุ่มอ้างองิจะเป็นผูท้ี่บุคคลนัน้ใหค้วามส าคญั โดยจากการศกึษาของ จริพร ศรพีลาวฒัน์ (2552) การคล้อยตาม
กลุ่มอา้งองิเป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสนใจในการใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ไดแ้ก่ เพื่อนหรอื
คนรู้จกั ส่งผลต่อการใช้บรกิารช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัท์มือถือ (จญิาดา แก้วแทน, 2557) ดงันัน้จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet 
 
การที่ผู้ใช้งานขาดประสบการณ์ก่อนหน้าในการใช้งานระบบสารสนเทศ ยงัคงเป็นปัญหาส าคญั เนื่องจากการมี

ประสบการณ์ก่อนหน้าเป็นการสร้างการรบัรู้ถึงอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยให้สามารถรบัมือกบัเห ตุการณ์ที่
เกดิขึน้จรงิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้(Albrechtsen, 2007) โดย Lee et al. (2016) พบว่าประสบการณ์ก่อน
หน้าเป็นการประเมนิถึงการรบัรู้ภยัคุกคาม ซึง่หากบุคคลนัน้มปีระสบการณ์ก่อนหน้าในการเผชญิหน้ากบัภยัคุกคาม 
บุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ และจะหาวธิกีารรบัมอืและป้องกนั เพื่อไม่ให้เกดิ
ผลกระทบรา้ยแรง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูภ้ยัคุกคาม 

 
การรบัรูภ้ยัคุกคาม เกดิขึน้จากการทีบุ่คคลนัน้ประเมนิภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามนโยบายการ

รกัษาความมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นเทคโนยสีารสนเทศ ซึง่การประเมนิระดบัภยัคุกคามเป็นการประเมนิระดบัของ
ความเสีย่งจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ ซึง่จากการศกึษาของ Yoon et al. (2012) พบว่า การที่พนักงานรบัรูถ้ึงภยัคุกคาม
ดา้นการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั และทราบว่าภยัคุกคามอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืรบกวนการท างาน จะมี
แนวโน้มทีจ่ะเตม็ใจมสีว่นร่วมในกจิกรรมรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
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H6: การรบัรูภ้ยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
 

ประสบการณ์ก่อนหน้าซึ่งอาจเกดิขึน้จากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง หรอืจากบุคคลอื่นที่มปีระสบการณ์ มแีนวโน้ม
ส่งผลต่อทศันคติและมุมมองเกีย่วกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ที่มลีกัษณะคลา้ยๆ กนั และท าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่
แตกต่างกันผ่านความทรงจ าที่ถูกเก็บไว้ โดยงานวิจยัของ Safa et al. (2016) พบว่า ปัจจยัการมีส่วนร่วม ได้แก่       
การแบ่งปันความรู ้การใหค้วามร่วมมอื การแทรกแซง และประสบการณ์ ส่งผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรกัษา
ความมัน่คงและปลอดภยั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
Generation คอื ยุคสมยัของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึง่แต่ละ Generation จะมคีวามแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของความคดิ นิสยั พฤตกิรรม และค่านิยมต่างๆ ส าหรบั Generation X และ Y ทีแ่มจ้ะเกดิในช่วงทีแ่ตกต่างกนั และมี
ลกัษณะนิสยับางอย่างแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ แต่ในปัจจุบนัคนทัง้ 2 กลุ่มนี้อยู่ในช่วงของวยัท างานเช่นเดยีวกนั โดย
กลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มวัยท างานที่เริ่มเป็นผู้บริหาร มีรายได้ มีเงินออม และมีอ านาจการใช้จ่ายสูง ส่วน 
Generation Y จะเป็นกลุ่มวยัท างานทีร่ายไดย้งัไมส่งูนกั แต่มอีตัราการใชจ้่ายสงูมากเมือ่เทยีบกบักลุ่มอื่นๆ จงึท าใหค้น
ทัง้ 2 กลุ่มนี้มคีวามส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) เป็นอย่างยิง่ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H8: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านและทศันคตทิีม่ต่ีอ
การใช ้e-Wallet 

H9: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช ้e-Wallet 

H10: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet 

H11: Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ภัยคุกคามกับทัศนคติทีม่ ีต่อการใช้               
e-Wallet 

H12: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามกบั
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planed behavior) ซึ่งน าเสนอโดย Ajzen (1991) แสดงให้เห็นว่า 

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กฤตโสภา        
ทพิยปั์ญญาวงศ ์(2559) ทีพ่บว่าทศันคตต่ิอการใชเ้งนิอเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทยสง่ผลต่อการใช้
บรกิาร นอกจากนี้การศกึษาของ จญิาดา แกว้แทน (2557) และ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั (2559) แสดงใหเ้หน็ว่าทศันคติ
ในการยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน สง่ผลต่อการใชบ้รกิารเช่นกนั ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H13: ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet สง่ผลทางบวกต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวิจยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในกลุ่ม Generation X และ Y ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เคยใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) จ านวน 172 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ย
แบบสอบถามทัง้ในรปูแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง (ประกอบด้วย จริพร ศรพีลาวฒัน์, 2552; จญิาดา แกว้แทน, 2557; จุฑารตัน์ เกยีรติรศัมี, 2558; Liang & 
Xue, 2010; Ifinedo, 2012; Liébana-Cabanillas et al., 2015; Tsai et al., 2016; Safa et al., 2016; Chen & Zahedi, 
2016; Lee et al., 2016) โดยแบบสอบถามนี้ถูกน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์
แบบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลจรงิ ดว้ยการ
แจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษตาม
สถานทีต่่างๆ  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) 
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ไม่มขีอ้มลูสว่นใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่
มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด แต่อย่างไรกต็ามมบีางตวั
แปรเท่านัน้ที่มีการกระจายขอ้มูลแบบเบ้ซ้าย แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก โดยพิจารณาจากค่า 
skewness ทีม่ากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ที่มคี่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ Basic research และไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (สุพิชญา            
อาชวจริดา, 2557) ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน (% of variance = 9.290, Cronbach’s alpha = 0.799) 
ท่านรูส้กึว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเขา้ถงึ e-Wallet 4.02 0.958 0.769 
ท่านคดิว่า e-Wallet มขีัน้ตอนวธิกีารใชง้านทีช่ดัเจน 4.15 0.821 0.671 
ท่านสามารถเรยีนรูก้ารใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย e-Wallet 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามของตวัท่านเอง 

4.24 0.746 0.655 

ท่านคดิว่าการใช้บรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิารด้วย e-Wallet ส าหรบั
ท่านเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความพยายามและสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.22 0.756 0.826 

ปัจจยั 2: การรบัรูถ้ึงประโยชน์ท่ีได้รบั (% of variance = 6.970, Cronbach’s alpha = 0.825) 
ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยเพิม่ช่องทางการช าระเงนิ 4.57 0.685 0.622 
ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องจาก          
e-Wallet 

4.40 0.799 0.644 

ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยลดตน้ทุนของการใชเ้งนิสด 4.15 1.065 0.789 
ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยใหท้่านมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิ
สดมากขึ้น เช่น ไม่ต้องเสียเวลาน าเงินสดไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร      
เป็นตน้ 

4.03 1.110 0.715 

ท่านเหน็ว่าระบบ e-Wallet มกีารประมวลผลการใชง้านทีร่วดเรว็ 4.09 0.938 0.510 
ปัจจยั 3: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (% of variance = 4.993, Cronbach’s alpha = 0.820) 
ครอบครวัของท่านมอีทิธพิลต่อท่าน 2.70 1.312 0.875 
เพื่อน/คนรูจ้กัของท่านมอีทิธพิลต่อท่าน 3.28 1.276 0.779 
สือ่ เช่น ดารา นกัรอ้ง Blogger โฆษณา มอีทิธพิลต่อท่าน 2.52 1.291 0.820 
ปัจจยั 4: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคกุคาม (% of variance = 4.963, Cronbach’s alpha = 0.722) 
ท่านสามารถประเมนิได้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นภยัคุกคามต่อท่าน จากการ
เคยตกเป็นเหยื่อหรอืเคยรบัรูข้า่วสารของการหลอกลวงจากการใชบ้รกิาร
ทางออนไลน์ 

3.94 0.992 0.823 

ประสบการณ์จากการเผชิญหรือรบัรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์
มาแลว้ ช่วยท าใหท้่านมคีวามระมดัระวงัและหาวธิป้ีองกนัไดง้่ายขึน้ 

3.97 0.954 0.814 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 5: การรบัรูภ้ยัคกุคาม (% of variance = 14.353, Cronbach’s alpha = 0.870) 
ท่านมีความรู้สกึเสี่ยงและไม่สบายใจในการใช้งานสมาร์ตโฟนของท่าน 
หากสมารต์โฟนของท่านตดิไวรสั หรอืสปายแวร ์

3.68 1.213 0.826 

ท่านมคีวามกงัวลว่าจะตกเป็นเหยื่อและเกดิความสญูเสยีจากการโจมตทีี่
เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงและปลอดภัยของขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
งานสมารต์โฟนทีไ่ม่ถูกวธิขีองท่าน 

3.39 1.192 0.855 

ท่านกงัวลว่าขอ้มลูสว่นตวัจะไดร้บัความเสยีหายจากการบุกรุกทีเ่กดิช่อง
โหว่ของสมารต์โฟน 

3.70 1.015 0.854 

ท่านเชื่อว่าการใชส้มารต์โฟนอาจเกดิความเสีย่งต่อขอ้มลูสว่นตวัเมื่อท่าน
ฝ่าฝืนกฎระเบยีบของผูใ้หบ้รกิาร 

3.67 0.991 0.784 

ปัจจยั 6: ทศัคติท่ีมีต่อการใช้ e-Wallet (% of variance = 30.601, Cronbach’s alpha = 0.892) 
ท่านรูส้กึว่าการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นวธิทีีท่นัสมยั 4.60 0.599 0.765 
ท่านคิดว่าการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประสบการณ์ที่ดีและ
น่าสนใจส าหรบัท่าน 

4.47 0.704 0.815 

ท่านรูส้กึชื่นชอบการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 4.45 0.711 0.868 
ท่านเหน็ดว้ยกบัการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการช าระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสใ์นชวีติประจ าวนั 

3.36 0.815 0.831 

ปัจจยั 7: การใช้บริการ e-Wallet (% of variance = 80.928, Cronbach’s alpha = 0.874) 
ท่านจะใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

4.34 0.804 0.911 

ท่านจะแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย e-Wallet 4.12 0.932 0.900 
ทุกครัง้ที่ท่านต้องช าระค่าสนิค้าและบรกิาร ท่านจะช าระค่าสนิค้าและ
บรกิารดว้ย e-Wallet เสมอ 

3.92 1.067 0.888 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 51.16) และเพศหญงิ (รอ้ยละ 48.84) จ านวนใกลเ้คยีงกนั โดยมชี่วงอายุเฉลีย่
ระหว่าง 19-39 ปี (Generation X) รอ้ยละ 52.91 และช่วงอายุเฉลีย่ 40-54 ปี (Generation Y) รอ้ยละ 47.09 ซึง่ระดบั
การศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า (รอ้ยละ 56.98) ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
(รอ้ยละ 49.42) เป็นสว่นใหญ่ และรายไดเ้ฉลีย่มคีวามหลากหลาย 
5.4 พฤติกรรมการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบล าดับการใช้บริการ e-Wallet 3 ล าดับ ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ e-Wallet จากผู้ให้บริการ 
TrueMoney Wallet เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ Rabbit Line Pay และ AirPay ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างนิยมใชบ้รกิาร e-Wallet เพื่อซือ้ของที ่7-Eleven เป็นอนัดบั 1 ส าหรบัสาเหตุทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเลอืกใชบ้รกิาร
ช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน e-Wallet มากทีสุ่ด คอื ใชง้านง่าย สะดวก รวดเรว็ และใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดย
ความถีใ่นการใชบ้รกิารส่วนใหญ่มากกว่า 10 ครัง้ต่อเดอืน (รอ้ยละ 34.30) และใชเ้วลาในการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร
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ผ่าน e-Wallet น้อยกว่า 5 นาท ี(รอ้ยละ 81.98) ซึง่ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร e-Wallet เฉลีย่ต่อครัง้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
500 บาท (รอ้ยละ 59.88) 
5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิ(Significant level) และค่า p-value ทีอ่ยู่ระหว่าง 0.05-0.10 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญั
สว่นเพิม่ (Marginal significant) ซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิด้
ดงันี้ 

5.5.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.609 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และ
มคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั รอ้ยละ 37.0 (R2 = 0.370) สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ซึ่งสอดคลอ้งกบั Davis (1989) ที่ระบุใน
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model) ไวว้่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อ
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตโสภา ทพิย์ปัญญาวงศ ์(2559) พบว่า การ
รบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตใินการใชง้าน ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการ
ใชง้านจรงิของเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) ผ่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย  

5.5.2 การรบัรู้ภยัคกุคาม ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม สง่อทิธพิล
ทางตรงต่อการรบัรูภ้ยัคุกคาม โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.371 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และมคีวาม
ผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับ ร้อยละ 13.8 (R2 = 0.138) สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่  5 ที่กล่าวว่า 
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคามส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ภัยคุกคาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Albrechtsen (2007) และ Lee et al. (2016) พบว่า หากบุคคลนัน้มีประสบการณ์ก่อนหน้าในการเผชิญหน้ากบัภัย
คุกคาม บุคคลนัน้มแีนวโน้มที่จะรบัรู้ถึงความรุนแรงของภยัคุกคามที่ เกดิขึน้ และจะหาวธิกีารรบัมอืและป้องกนัเพื่อ
ไม่ใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรง 

5.5.3 ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ e-Wallet ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม สง่
อทิธพิลต่อทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั ร้อยละ 35.8 (R2 = 0.358) ซึ่ง
รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.5.3.1 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึ่งมี
ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั 0.176 และส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั ซึ่งมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.225 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั 
(2559) แสดงใหเ้หน็ว่าหากผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน จะท าให้เกดิทศันคตใินการใชง้าน จนน าไปสู่ความ
ตัง้ใจในการใชง้านกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน กบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.884 ไม่มนีัยส าคญัส่วน
เพิม่ทีร่ะดบั p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และ Generation X และ Y จงึไม่สนบัสนุนใหเ้กดิ
ทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมติฐานงานวจิยัขอ้ที ่8 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตวั
ปรบัค่าความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและทศันคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet โดยเมื่อท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร e-Wallet พบว่า นอกจากความสะดวก รวดเรว็ ใช้งานได้ตลอด 24 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 17 

ชัว่โมงแลว้นัน้ สาเหตุทีผู่ใ้ชบ้รกิารสว่นมากเลอืกใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet คอื ไม่จ าเป็นตอ้งพก
เงนิสด จงึท าให ้Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และ
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.2 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั  ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.419 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gu, Lee and 
Shu (2009) ที่พบว่า การรบัรู้ถึงประโยชน์ส่งผลเชิงบวกกบัความตัง้ใจในการใช้บรกิารระบบโมบายแบงก์กิ้งของ
ผู้ใช้บริการ รวมทัง้จากงานวิจยัของ Cha (2011) และ Liébana-Cabanillas et al. (2017) ที่แสดงให้เห็นว่า ความ
แตกต่างทีเ่กดิจากการรบัรูถ้งึประโยชน์ ส่งผลต่อการยอมรบัการใชง้านและเจตนาในการซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ
ผูบ้รโิภค 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ทีไ่ดร้บักบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.072 มนีัยส าคญัส่วนเพิม่ทีร่ะดบั 
p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และ Generation X และ Y จงึสนับสนุนใหเ้กดิทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet ท าให้สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยัข้อที่ 9 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์
ระหว่างการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.101 ไม่มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช้ e-Wallet โดยอาจมสีาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นคนในกลุ่ม Generation X และ Y ซึ่งตามลกัษณะ
นิสยัของคนกลุ่มนี้จะมคีวามเคารพในตวัเอง หรอืมคีวามมัน่ใจและเป็นตวัของตวัเอง รูว้่าตนเองตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการ
อะไร (สาริณี โชติวงศ์ชาคร, 2559) จึงท าให้ผู้บริโภคยึดถือในตนเองเป็นหลักไม่ได้ให้ความส าคญักบักลุ่มอ้างอิง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Liang (2016) ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการยอมรบับริการ Mobile 
Banking ในประเทศไต้หวนัและเวยีดนาม พบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่มนีัยส าคญัต่อทศันคตแิละความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิาร Mobile Banking สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการคล้อย
ตามกลุ่มอา้งองิ กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.088 มนีัยส าคญัส่วนเพิม่ทีร่ะดบั           
p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ และ Generation X และ Y จงึสนับสนุนให้เกดิทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้        
e-Wallet ท าให้สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยัข้อที่ 10 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์
ระหว่างการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.4 การรบัรู้ภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั -0.032 ซึ่งไม่มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรู้ภัยคุกคามไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ที่กล่าวว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามส่งผลทางลบต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yoon et al. (2012) และ Ifinedo (2012) ทีก่ล่าวว่า เมื่อบุคคลมกีารประเมนิภยัคุกคามและ
อนัตรายจากการไม่ปฏบิตัติาม ท าใหเ้กดิการรบัรูภ้ยัคุกคามทางดา้นความปลอดภยัขึน้ จงึท าใหบุ้คคลมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏิบตัิตาม โดยอาจมีสาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตัวอย่างคนไทยที่มกัจะละเลย ไม่ค านึงถึงภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ ซึ่งจากการส ารวจของ Infoblox Inc. ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ทีใ่ช้บรกิารซื้อสนิคา้ออนไลน์
กว่า 17% ที่ละเลยต่อการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั (ไอที-วทิยาการ, 2562) จงึอาจท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่ได้รูส้กึถงึความ
รุนแรงของภยัคุกคาม สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 
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เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้ยั
คุกคาม กับทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.190 ไม่มีนัยส าคัญส่วนเพิ่มที่ระดับ          
p = 0.05-0.10 ดังนัน้ การรบัรู้ภัยคุกคาม และ Generation X และ Y จึงไม่สนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่มีต่อการใช ้        
e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่11 ทีก่ล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet โดยเมื่อท าการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร e-Wallet พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ไม่ไดค้ านึงถงึว่าการใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet ช่วย
ให้มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้จ่ายในรูปแบบเดิม ซึ่งอาจเกดิจากผู้ใช้บรกิารไม่ได้ค านึงถึงภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้ จงึท าให ้Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูภ้ยัคุกคาม และทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.5 ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช้ 
e-Wallet ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.196 และสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูภ้ยัคุกคาม ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากบั -0.012 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายเป็นลบ จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการ
เผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet เนื่องจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายบวก ซึง่
มีทิศทางตรงข้ามกบัสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตัง้ไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ Safa et al. (2016) ที่แสดงว่า 
ประสบการณ์ สง่ผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั โดยอาจมสีาเหตุมาจากบรบิทของ
กลุ่มตวัอย่างคนไทย มกัจะปฏิเสธหรอืหลีกเลี่ยงความเป็นจรงิ เพื่อให้รู้สกึว่าตนเองนัน้ไม่มีความเสีย่งและมีความ
ปลอดภยัด ีเพราะค าถามเกี่ยวกบัเรื่องประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม เป็นเรื่องที่ลกึซึ้ง จากการเคย
เผชญิกบัภยัคุกคามมาก่อน สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Hofstede (1984) ทีก่ล่าวถงึความแตกต่างของวฒันธรรมทัว่โลก 
ในเรื่องของการหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty avoidance) โดยบุคคลจะไม่ยอมให้ความไม่แน่นอนหรอืภัยเกิด
ขึน้กบัตนเอง และจะพยายามหาทางลดความไม่แน่นอนหรอืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัตน จงึอาจท าให้มกีารตอบไม่ตรง
กบัความเป็นจรงิทัง้หมด (สุธรีา เดชนครนิทร ์และ สธุนิี ฤกษ์ข า, 2558) สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยั 

เมื่อวิเคราะห์ค่าอิทธิพลร่วมของ Generation X และ Y ซึ่งเป็นตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัยคุกคาม กบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 
0.977 ไม่มีนัยส าคญัส่วนเพิ่มที่ระดบั p = 0.05 - 0.10 ดงันัน้ ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม และ 
Generation X และ Y จงึไม่สนับสนุนให้เกดิทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่
12 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัย
คุกคามกบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet โดยเมื่อท าการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร e-Wallet 
พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของความสามารถในการควบคุมการท าธุรกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
ผ่านการใช้บรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน e-Wallet ซึ่งอาจเกิดจากบรบิทของผู้ใช้บรกิารที่มกัจะปฏิเสธหรือ
หลกีเลีย่งความเป็นจรงิเกีย่วกบัประสบการณ์จากการเผชญิภยัคุกคาม เพื่อใหรู้้สกึว่าตนเองนัน้ไม่มคีวามเสีย่งและมี
ความปลอดภยัด ีดงัที่ไดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้ จงึท าให้ Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม และทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
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5.5.4 การใช้บริการ e-Wallet ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคติทีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet การรบัรูถ้งึความง่าย
ในการใชง้าน การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรู้ภยัคุกคาม ประสบการณ์ก่อนหน้าจาก
การเผชญิภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั รอ้ยละ 
54.2 (R2 = 0.542) ซึง่รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.5.4.1 ทัศนคติท่ี มี ต่อการใช้  e-Wallet ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการใช้บริการ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.736 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 13 ที่กล่าวว่า 
ทศันคติทีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ส่งผลทางบวกต่อการใชบ้รกิาร  e-Wallet ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 
(A Theory of Planed Behavior) น าเสนอโดย Ajzen (1991) ทีก่ล่าวว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชง้าน สง่ผลต่อ
ความตัง้ใจในการใช้งาน นอกจากนี้งานวจิยัของจิญาดา แก้วแทน (2557) และชยาภรณ์ กติิสทิธชิยั (2559) พบว่า 
ทศันคตใินการยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร 

5.5.4.2 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet ไป
ยงัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.130 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.5.4.3 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการ
ใชบ้รกิาร    e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.308 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

5.5.4.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการใช้
บรกิาร      e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั -0.074 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลมเีครื่องหมายลบ  

5.5.4.5 การรบัรู้ภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการใช้บรกิาร 
e-Wallet โดยมีค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ -0.024 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมี
เครื่องหมายลบ  

5.5.4.6 ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคกุคาม สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet ไปยงัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัเพื่อเพื่อศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ของผูบ้รโิภคกลุ่ม 

Generation X และ Y ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณทล 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม อทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง และอทิธพิลร่วม  
ในกรอบแนวคดิการวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 
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การรบัรูถ้งึประโยชน์
ทีไ่ดร้บั 

0.370 

ทางตรง 0.609* - - - - - 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม 0.609* - - - - - 
ร่วม - - - - - - 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม 0.138 

ทางตรง - - - - 0.371* - 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม - - - - 0.371* - 
ร่วม - - - - - - 

ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet 

0.358 

ทางตรง 0.176* 0.419* -0.101 -0.032 0.196* - 
ทางออ้ม 0.225* - - - -0.012 - 
โดยรวม 0.401* 0.419* -0.101 -0.032 0.184* - 
ร่วม 0.884 0.072** 0.088** 0.190 0.977 - 

การใชบ้รกิาร       
e-Wallet 

0.542 

ทางตรง - - - - - 0.736* 
ทางออ้ม 0.130* 0.308* -0.074* -0.024 0.144* - 
โดยรวม 0.130* 0.308* -0.074* -0.024 0.144* 0.736* 
ร่วม - - - - - - 

* p < 0.05, ** p = 0.05-0.10 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet ประกอบดว้ย ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า กรอบแนวคดิการใชบ้รกิาร 
e-Wallet มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั กล่าวคอื หากผูบ้รโิภครบัรูว้่าบรกิาร 
e-Wallet ที่ใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก จะช่วยท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร e-Wallet และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัการใชง้านของตน 
ซึง่เป็นไปตามแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Davis (1989) 

(2) ทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อ
การใช้บรกิาร e-Wallet กล่าวคือ หากผู้ให้บรกิาร e-Wallet ต้องการให้ผู้ใช้บรกิารหนัมาใช้บรกิาร e-Wallet แล้วนัน้          
ผูใ้หบ้รกิารควรค านึงถงึปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ และน ามาพฒันาบรกิาร เพื่อเป็นการเป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจให้
ผูใ้ชบ้รกิารหนัมาสนใจใชบ้รกิาร e-Wallet เพิม่มากยิง่ขึน้ ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Luarn and Lin (2005) และ 
Gu et al. (2009)  

(3) ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม ส่งผลต่อการรบัรู้ภัยคุกคาม กล่าวคือ หากผู้ใช้บริการ           
e-Wallet เคยมปีระสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามทางเทคโนโลยมีาก่อนแลว้ จะช่วยใหส้ามารถรบัรูถ้งึภยั
คุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ และหาวธิกีารป้องกนัเพื่อรบัมอืกับภยัคุกคาม เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการใชบ้รกิาร 
e-Wallet โดยเป็นไปตามผลการวจิยัของ Lee et al. (2016) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยั
คุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และปัจจยัการรบัรูภ้ยัคุกคาม ไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง 
และปัจจยัประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยั
ทีต่ัง้ไว ้ซึง่สาเหตุอาจเกดิจาก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ลกัษณะนิสยัของคนกลุ่ม Generation X และ Y มคีวามมัน่ใจ
และเป็นตัวของตัวเองสูง รู้ว่าตนเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Liang (2016) 
เช่นเดยีวกบัการรบัรู้ภยัคุกคาม ที่อาจมสีาเหตุมาจากลกัษณะนิสยัของคนไทยที่มกัจะละเลย ไม่ค านึงถึงภยัคุกคาม
ทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ซึง่ผลส ารวจของ Infoblox Inc. พบว่า ผู้ทีใ่ชบ้รกิารซือ้สนิคา้ออนไลน์กว่า 17% ที่ละเลย
ต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตวั (ไอที-วทิยาการ, 2562) และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม ที่อาจมี
สาเหตุมาจากคนไทยส่วนใหญ่มกัจะปฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งความเป็นจรงิ เพื่อใหรู้ส้กึว่าตนเองนัน้ไม่มคีวามเสีย่งและมี
ความปลอดภยั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Hofstede (1984) ทีอ่้างถึงในงานวจิยัของ สุธรีา เดชนครนิทร ์และ สุธนิี 
ฤกษ์ข า (2558) จงึสง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัดงักล่าว 

นอกจากนี้ยงัพบว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ของทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet ผ่าน
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และการคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ แต่ Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์
ของทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ผ่านการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อน
หน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
ผูใ้หบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัในครัง้นี้ไปประยุกตใ์ช ้เพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจและพฒันาการใหบ้รกิาร รวมถงึกลยุทธท์างการตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคผ่านทศันคตทิีด่ต่ีอ
การใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ ดงันี้ 

(1) สรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถงึความง่ายในการใชง้าน โดยแสดงใหเ้หน็ว่าการใชบ้รกิาร e-Wallet ไม่ตอ้งใช้
ความพยายามในการเขา้ถึง สามารถใช้บรกิารได้ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม สามารถใชบ้รกิารได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมขี ัน้ตอนวธิกีารใชง้านทีช่ดัเจน  

(2) แสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ทีผู่้ใชบ้รกิารจะไดร้บัจากการใช้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว รวมถึงสทิธิประโยชน์พิเศษที่จะได้รบัจากการใช้บริการ เช่น ส่วนลด เป็นต้น นอกจากนี้ยงัช่วยเพิ่มช่อง
ทางการช าระเงนิ และลดต้นทุนของการใชเ้งนิสด ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิสดมากยิง่ขึน้ เช่น ไม่
ตอ้งเสยีเวลาน าเงนิสดไปฝากเขา้บญัชธีนาคาร  

(3) สรา้งทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยการท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าการใชบ้รกิาร e-Wallet เป็น
ประสบการณ์ทีด่ ีทนัสมยั น่าสนใจ รูส้กึชื่นชอบ และเหมาะสมจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารในชวีติประจ าวนั  
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ในดา้นการศกึษาและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) ขอบเขตของงานวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่ารูปแบบการใชช้วีติ (Life style) อาจจะแตกต่างออกไปจากกลุ่ม
ตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ ซึง่อาจมอีทิธพิลของปัจจยัอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ การวจิยัในอนาคตอาจพจิารณา
ท าวจิยัที่ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet 
เพิม่มากยิง่ขึน้ 

(2) ผลการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอ่างองิ ปัจจยัการรบัรูภ้ยัคุกคาม และปัจจยัประสบการณ์
ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ งานวจิยัครัง้ต่อไปอาจพจิารณาท าวจิยั
เพื่อหาสาเหตุเชงิลกึถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet เพิม่เตมิ รวมถงึปัจจยัที่ใช้ส าหรบัปรบัค่า
ความสมัพนัธด์า้นทศันคตกิารใชบ้รกิาร e-Wallet ดว้ย 
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