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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชนัรูปแบบ
ซูเปอร์แอป ได้แก่ แรบบติ ไลน์ เพย์ และ แกร็บเพย์ โดยน าแนวคดิการยอมรบัเทคโนโลย ีแนวคดิเกี่ยวกับการรบัรู้
ความเสีย่งและความไว้วางใจ และแนวคดิเกี่ยวกับสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด มาอธบิายปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ดงักล่าว กับกลุ่มผู้ใช้จ านวน 405 คนทีม่ปีระสบการณ์การใช้บรกิาร Rabbit Line Pay และ 
Grab Pay ไม่เกิน 2 เดอืน เคยใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์เพ ือ่ช าระค่าบรกิารหรอืสนิค้าและอาศัยอยู่ในเขคกรุงเทพ
และปรมิณฑล งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างด้วยแบบสอบถามในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ผลการวจิยัพบวา่ 
อทิธพิลทางสงัคมส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้เทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล เครอืข่ายทางสงัคมส่งผลทางตรงตอ่
การรบัรู้ความงา่ยในการใช้ นอกจากนี้  การรบัรู้ความง่ายในการใช้ยงัส่งผลตอ่การรบัรูป้ระโยชน์ ส่วนทศันคตทิีม่ตีอ่การ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ได้รบัอทิธพิลมาจากการรบัรู้ความง่ายในการใช้ การรบัรู้ประโยชน์ ความไว้วางใจ และ
สทิธปิระโยชน์ทางการตลาด โดยทศันคตทิีม่ตีอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการใช้งานจรงิในทีสุ่ด อย่างไร
ก็ตามผลการวจิยัพบว่าอทิธพิลทางสงัคมไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ เครอืข่ายสงัคมไม่ส่งผลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ และการรบัรู้ความเสีย่งไม่ส่งผลต่อทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  
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Abstract 

The objective of this study is to underlie factors affecting actual usage of e-Wallet through the Super Apps, 
i.e., Rabbit Line Pay and Grab Pay. To analyze users' actual usage of e-Wallet through the Super App platform, 
this research developed a model based on Technology acceptance model (TAM), Perceived risk and trust, and 
Promotional benefits. The sample of 405 respondents was used to analyze the research results. These 
respondents should either use the Super Apps service in the last two months or have a prior experience with 
e-Wallet from Rabbit Line Pay or Grab Pay providers and lived in Bangkok metropolitan region. Lastly, data 
was gathered by online questionnaires. According to the statistical results, Social influence directly affects 
user’s decision in using service. Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust and Promotional Benefits 
are the main factors on Attitudes toward using e-Wallet. Moreover, Attitudes toward using e-Wallet had a 
significant influence on Actual usage. However, Social influence did not have significant influence on Perceived 
Ease of Use, Networking ability influence did not have significant influence on Perceived Usefulness and 
Perceived Risk did not have significant influence on Attitude toward using e -Wallet.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

ในปัจจุบนัผู้บรโิภคไทยใช้เวลาอยู่ในสงัคมออนไลน์ต่อวนัเฉล ีย่สูงถงึ 9 ชัว่โมง 38 นาท ี(We are Social, 2018) 
อกีทัง้ ในปี 2563 พบว่าประเทศไทยมจี านวนคนทีส่ามารถเข้าถงึการเชือ่มต่อจากโทรศพัท์มอืถอืสูงถงึ 93.39 ล้านคน 
และเข้าถงึการใช้งานอนิเทอร์เน็ตและโซเชยีลม ีเดยีเป็นจ านวน 52 ล้านคน คดิเป็นอตัราการเจาะตลาดสูงถงึ 75% 
แสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในยุคทีส่มารท์โฟนและอนิเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจยัส าคญัในชวีติประจ าวนัอย่าง
เล ีย่งไม่ได้และคนไทยเร ิม่จะคุน้ชนิทีจ่ะด าเนินกจิกรรมต่างๆผ่านสมารท์โฟน โดยกจิกรรมทีค่นไทยท าผา่นทางออนไลน์
มากทีสุ่ดเป็นสามอนัดบัแรก ได้แก่ การใช้โซเชยีลมเีดยี รองลงมาคอืการซื้อสนิคา้ผ่านทางออนไลน์ และการท าธรุกรรม
ทางการเงนิ ตามล าดบั (We are Social, 2020)  

เม ือ่พจิารณาในด้านการท าธุรกรรมทางการเงนิ พบว่าการเตบิโตของมูลค่าการเตมิเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
นัน้มแีนวโน้มสูงขึ้น สิง่ทีน่่าสนใจคอืจ านวนบญัชขีองกลุ่มมใิช่สถาบนัการเงนินัน้เตบิโตในอตัราทีสู่งกว่าสถาบนัทาง
การเงนิ อกีทัง้มูลค่าการเตมิเงนิยงัมากกว่า 4.6 เท่า  แสดงให้เห็นว่าการเตมิเงนิอเิล็กทรอนิกส์เป็นทีน่ิยมในกลุ่ม
ผู้บรโิภคคนไทย ท าให้กลุ่มทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิก้าวเข้ามาเปิดให้บรกิารดา้นกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเร ือ่ยๆ  จงึ
เกิดการแข่งขนัทีม่ากขึ้น ท าให้แอปพลเิคชนัเร ิม่ปรบัการให้บรกิารกับผู้บรโิภคสู่การสร้างประสบการณ์การใช้งานที่
สะดวกสบายและครอบคลุมความต้องการใช้ในชวีติประจ าวนัไม่เพยีงแค่ให้บรกิารทางด้านกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์
อย่างเดยีวแต่เพ ือ่รองรบัความต้องการและดงึดูดให้ผู้บรโิภคเข้ามาใช้เป็นประจ าทุกวนั จงึเกิดเป็นแอปพลเิคชนัใน
รูปแบบ ซูเปอร์แอป (Super App) โดยในประเทศไทยแอปพลเิคชนัดา้นกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบซูเปอรแ์อป 
ได้แก่ Line ทีต่่อยอดจากแอปพลเิคชนัโซเชยีลมเีดยี จากนัน้เร ิม่ขยายรูปแบบการให้บรกิารครอบคลุมถงึ Line Man 
บรกิารเรยีกรถ Line Jobs บรกิารหางาน Line TV บรกิารดูรายการทวี ีจนไปถงึการให้บรกิารทางด้านกระเป๋าเง ิน
อเิล็กทรอนิกส์อย่าง Line Pay ทีร่่วมกับบรษิัท Rabbit ให้บรกิารช าระเงนิต่างๆ ซึง่ฟังก์ชนัทัง้หมดสามารถลงิค์จาก 
Line ได้โดยตรง ท าให้ผู้บรโิภคสามารถใช้งานได้อย่างครบครนัและสะดวกสบาย ซึง่ประเทศไทย ไลน์เพย์ (Line Pay) 
ณ เดอืนตุลาคม 2561 มจี านวนผู้ใช้บรกิารอยู่ทีจ่ านวน 5 ล้านคน อตัราการเตบิโตของผูใ้ช้สูงถงึ 50% ในเวลาไมถ่งึ 6 
เดอืนของการเปิดตวั (Line, 2019) นอกจากนี้ยงัมแีอปพลเิคชนักระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซูเปอร์แอปอีก   
แอปพลเิคชนันัน้คอื Grab ซึง่พฒันาจากแอปทีใ่ห้บรกิารเรยีกรถจาก Grab Car และ Grab Bike จากนัน้ก็เพ ิม่บรกิาร
ส่งอาหารอย่าง Grab Food บรกิารส่งของ Grab Delivery ซึง่สามารถช าระคา่บรกิารได้ดว้ยกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ 
Grab Pay โดยข้อมูลจากแกร็บ ประเทศไทย ระบุว่าในปี 2562 มยีอดการเรยีกใช้งานรวมกว่า 120 ล้านคร ัง้ ภายใน
ระยะเวลา 10 เดอืนแรกของปี และผู้ใช้งานแกร็บเกือบ 50% เป็นกลุ่มทีไ่มใ่ช้เงนิสดแล้วและช่องทางทีท่ าให้คนเปลีย่น
มาใช้เงนิอเิล็กทรอนิกส์นัน้มาจากการเปิดให้บรกิารกระเป๋าเงนิแกร็บเพย์ (Marketeer Online, 2563) 

สิ่งส าคญัทีท่ าให้แอปพลเิคชันกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซูเปอร์แอปในไทยไดเ้ปรยีบกว่าธนาคาร
เน่ืองมาจากซูเปอร์แอปสามารถเข้าถงึข้อมูลพฤตกิรรมเป็นจ านวนมาก ดงันัน้จงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บรโิภคมากกว่าอกีทัง้ผูบ้รโิภคยงัสามารถท าทุกกิจกรรมไดใ้นแอปพลเิคชนัเดยีวท าให้ประสบการณ์การใช้ดกีวา่แอป
พลเิคชนัจากสถาบนัทางการการเงนิ  (KPMG, 2019) และจากข้อมูลผู้บรโิภคบางส่วนมองวา่แอปพลเิคชนัจากสถาบนั
การเงนิมกีารออกแบบการใช้งานทีไ่ม่น่าใช้งานและไม่สะดวกเท่าทีค่วรเน่ืองจากบางกลุ่มไมม่บีญัชธีนาคาร ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึต้องการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลตอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลเิคชนัรูปแบบซเูปอร์แอปส าหรบัผู้ทีอ่าศยั
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
วตัถุประสงค์ของการวจิยัเพ ือ่ศึกษาวา่ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้แอปพลเิคชนักระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ

ซูเปอร์แอป ประกอบด้วย อทิธพิลทางสงัคม เครอืข่ายทางสงัคม การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้ การรบัรู้ความง่ายของ
การใช้งาน การรบัรู้ในด้านความเสีย่ง ความไว้วางใจและสทิธปิระโยชน์ด้านการตลาด โดยปัจจยัเหล่านัน้จะส่งผลตอ่
การใช้งานกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ผา่นทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาข้อมูล แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคดิการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology 
acceptance model หรอื TAM) แนวคดิเกีย่วกบัการรบัรู้ความเสีย่งและความไว้วางใจ (Perceived risk and trust) และ
แนวคดิเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด (Promotional benefits) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วข้องได ้ดงันี้ 
2.1 แนวคิดการยอมรบัเทคโนโลยี  

เป็นแนวคดิทีพ่ฒันาโดย Davis ในปี 1989 เพ ือ่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อการยอมรบัหรอืตดัสนิใจใช้
เทคโนโลย ีซึง่มตีวัแปรภายนอกส่งผลตอ่พฤตกิรรมการรบัรู้ ได้แก่ การรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้
งาน และหากผู้ใช้งานสามารถรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งานและประโยชน์นั ้นจะส่งผลต่อทศันคตติ่อการใช้งานที่
ก่อให้เกิดความต ัง้ใจใช้งานและส่งผลให้มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้จรงิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

- การร ับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถ ึง การร ับรู้ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ถูก
ก าหนดให้เป็นประสบการณ์ในลกัษณะ subjective ของผูใ้ช้ทีม่แีนวโน้มว่าการใช้ระบบบางอย่าง เช่น ระบบแพลตฟอรม์ 
e-Payment นัน้จะท าให้ประสทิธภิาพของการท างานนัน้ดยีิง่ขึ้นอย่างไร ส่งผลตอ่ทศันคตติ่อการใช้งาน (Davis, 1989) 
สอดคล้องกับงานวจิยัของ Roca et al. (2009)  

- การรบัรู้ความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) หมายถงึ การรบัรู้ถงึการใช้งานว่าเป็นเร ือ่งง่าย ไม่
ซบัซ้อน ไม่ต้องอาศัยความพยายาม เป็นสิง่ทีเ่ข้าใจได้รวดเร็วตามปัจจยัก าหนดในเชงิปรมิาณหรอืความส าเร็จที่
ผู้ใช้งานคาดหวงั (Davis, 1989) ท าให้เกิดผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถใช้แอปพลเิคชนัท าให้เกิดประโยชน์เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการในชวีติประจ าวนัของพวกเขาได้ในทีสุ่ด ส่งผลต่อพฤตกิรรมการยอมรบัเทคโนโลย ี

- ทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Attitude toward using e-Wallet) หมายถงึ ความเชือ่ทีม่ ี
ต่อเทคโนโลย ีการรู้สกึชอบหรอืไมช่อบในระบบการใช้งานนัน้ไดร้บัอทิธพิลจากการรบัรู้ประโยชน์และการรบัรูค้วามงา่ย
ในการใช้งานและส่งผลตอ่ความต ัง้ใจใช้งาน (Davis, 1989)  

- ตัวแปรภายนอก (External variables) เป็นตวักระตุ้นพฤตกิรรมการยอมรบัการใช้งาน กล่าวคอื ความเชือ่
ของบุคคลทีม่ตี่อระบบอาจไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัภายนอก เช่น อทิธพิลทางด้านสงัคมและเครอืข่ายทางสงัคม (Husu 
& Lu, 2004; Lin & Lu, 2000) โดย อิทธิพลทางสงัคม (Social influence) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทีก่ระตุ้นให้
บุคคลใช้หรอืไม่ใช้นวตักรรมใหม่ๆ  โดยการยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ของบุคคลนัน้จะขึ้นอยู่กบัความเชือ่ทีถู่กชกัจูงจากคน
ทีใ่กล้ชดิ (Venkatesh et al., 2003; Lin & Lu, 2000) ส่วนเครอืข่ายทางสงัคม (Networking ability) หมายถงึ คณุคา่
ของเครอืข่ายทีส่ามารถท าให้บุคคลหนึ่งตดิต่อกับบุคคลอืน่ๆ ในสงัคมได้ง่ายขึ้นก่อให้เกิดการเชือ่มโยงระหว่างกนัใน
สงัคมน าไปสู่การสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีด่ยี ิง่ขึ้น สอดคล้องกับงานวจิยัของ Jean et al. (2014) 
เครอืข่ายทางสงัคมนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการเชือ่มต่อระหว่างกันในสงัคม และมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการรบัรู้ของ
ผู้ใช้ในระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Tu et al., 2015) โดยปัจจยัด้านเครอืข่ายทางสงัคมเกี่ยวข้องกับความสมัพนัธ์
ทางสังคมและส่งผลต่อพฤตกิรรมของบุคคลในที่สุด (Nov et al., 2012)  สอดคล้องกับงานวจิ ัยของ Hazleton & 
Kennan (2000) และ Ellison et al (2007)  
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2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสีย่งและความไว้วางใจ 
งานวจิยัพบว่าทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยยีงัไม่เพยีงพอตอ่การอธบิายการยอมรบัและการใช้บรกิารธุรกรรมทาง

การเงนิผ่านโทรศัพท์มอืถอื (Luarn and Lin, 2005) นอกจากนี้บางงานวจิยัยงัเพ ิม่ปัจจยัความไว้วางใจ (Trust) และ
ความเสีย่ง (Risk) ในแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยใีนการศกึษาการใช้จ่ายหรอืซื้อสนิค้าผา่นทางออนไลน์ และถกู
น ามาใช้ในการศกึษาการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผา่นโทรศพัท์มอืถอื ดงันี้  
 - การรบัรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) หมายถงึ ความไม่แน่นอนในการรบัรู้ได้ถงึสนิค้าหรอืบรกิารหนึง่ๆ
ของผู้บรโิภคท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบกบัการซื้อหรอืใช้บรกิาร ในกรณีการใช้บรกิารเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
มโีอกาสเป็นไปไดว้่าผูบ้รโิภคอาจจะรบัรู้การให้ข้อมูลทางการเงนิอย่างเปิดเผยต่อแอปพลเิคชนัเป็นความเสี่ยงทีผู่ใ้ช้งาน
ไม่สามารถควบคมุได้ (Salisbury et al., 2001) สอดคล้องกบังานวจิยัของ Zhou (2013)  
 - ความไว้วางใจ (Trust) หมายถ ึง ความเห็นส าหรบับุคคลหนึ่งต่ออกีสิง่หนึ่งโดยบรรลุความรบัผดิชอบ 
(Zhou, 2013) ซึง่เป็นปัจจยัทีส่ าคญัมากต่อระบบช าระเงนิอเิล็กทรอนกิส์ เน่ืองจากการช าระเงนิอเิล็กทรอนิกส์เกดิความ
ไม่แน่นอนสูงจงึถูกด าเนินงานภายใต้ความคาดหวงัและความไว้วางใจของผู้ใช้งานทีสู่งมากสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
Waechter (2017)   
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางการตลาด 

หมายถงึ สิง่ทีแ่บรนด์เสนอให้ผูบ้รโิภคมหีลากหลายรูปแบบ เช่น รางวลั ส่วนลดเงนิสด หรอืส่วนลดส าหรบัผู้ใช้งาน
รายใหม่ เป็นต้น น าไปสู่การจูงใจผู้บรโิภคท าให้เกิดทศันคตใินเชงิบวกจนเกิดพฤตกิรรมการซื้อหรอืใช้จรงิ สอดคลอ้ง
กับงานวจิยัของ Park and Lennon (2009) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากกรอบแนวคดิการวจิยัเพ ือ่ศึกษาการใช้ e-Wallet ในแอปพลเิคชนัรูปแบบซูเปอร์แอป ดงัแสดงในภาพที ่1 จะ
เห็นได้ว่า การรบัรู้ประโยชน์และการรบัรู้ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจยัทีท่ าให้ผู้ใช้งานยอมรบัเทคโนโลยนี าไปสู่การ
ใช้งานจรงิ ทัง้นี้การยอมรบัเทคโนโลยขีองแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจยัภายนอกทีม่ากระทบ ได้แก่ อทิธพิลทางสงัคม 
และเครอืข่ายทางสงัคม ในขณะทีก่ารรบัรู้ความง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ (David, 1989) ทัง้นี้  
ปัจจยัในด้านการรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ในด้านความเสีย่ง ความไว้วางใจ และสทิธ ิ
ประโยชน์ทางการตลาดส่งผลโดยตรงต่อปัจจยัในด้านทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ และทศันคตติ่อการใช้
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ส่งผลโดยตรงตอ่การใช้งานจรงิในทีสุ่ด 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคดิเพือ่ศกึษาการใช้งานแอปพลเิคชนั e-Wallet ในรูปแบบซูเปอร์แอป 

 
อทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยัภายนอกทีเ่ป็นแรงกระตุ้นและมผีลต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ เน่ืองจากระดบัการ

รบัรู้ส่วนบุคคลในการสามารถเรยีนรู้การใช้เทคโนโลยทีีง่่ายมมีากขึ้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านการ
ถูกจูงใจจากความคดิเห็นของบุคคลรอบข้างส่งผลต่อการกระท าหรอืการใช้ของบุคคลนัน้โดยเฉพาะอย่างยิง่เม ือ่เป็น
เทคโนโลยใีหม่ทีบุ่คคลนัน้ไม่เคยใช้มาก่อน (Salancik & Pfeffer, 1978) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H1: อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกตอ่การรบัรู้ความงา่ยในการใช้ 
 
การรบัรู้ประโยชน์นัน้มกีารกระตุ้นมาจากตวัแปรภายนอก ได้แก่ อทิธพิลทางด้านสงัคม เน่ืองจากระดบัการรบัรู้

ส่วนบุคคลทีม่ตี่อการใช้เทคโนโลยหีนึ่งเพ ือ่เพ ิม่ศกัยภาพของการท างานของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามความเชือ่
หรอืพฤตกิรรมตามสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อบุคคลนัน้ๆ (Lin&Lu, 2000) หากยิง่ใกล้ชดิมากจะมอีทิธพิลมาก น าไปสู่การ
ยอมรบัเทคโนโลยแีละใช้งานในทีสุ่ด จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H2: อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกตอ่การรบัรู้ประโยชน์ 
 
ปัจจยัด้านเครอืข่ายทางสงัคมนัน้สือ่ถงึคณุค่าของเครอืข่ายทีส่ามารถท าให้บุคคลหนึ่งตดิตอ่กับบุคคลอืน่สะดวกขึน้ 

(Matook et al., 2015) ซ ึง่เป็นปัจจยัภายนอกทีท่ าหน้าทีเ่สมอืนแรงกระตุน้ให้ผูใ้ช้งานมคีวามคดิเห็นหรอืรบัรูท้ ีแ่ตกตา่ง
กันไปและส่งผลถงึการรบัรู้ความง่ายในการใช้ของเทคโนโลยนีัน้ๆ น าไปสู่การยอมรบัเทคโนโลย ีและส่งผลกระทบตอ่
พฤตกิรรมของผูใ้ช้งานในทีสุ่ด (Ellison et al., 2007) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้  

 
H3: เครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกตอ่การรบัรู้ความง่ายในการใช้ 

 
การรบัรู้ประโยชน์นัน้มกีารกระตุ้นมาจากตวัแปรภายนอกตามแบบจ าลองการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี 

(Davis, 1989) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ เครอืข่ายทางสงัคมเป็นปัจจยัที่ท าให้ผู้ ใช้งานเห็นคุณค่าของเครอืข่ายจาก
เทคโนโลยีนัน้ๆท าให้รู้ส ึกว่าได้ต ิดต่อกับผู้อ ืน่ได้ดยีิ่งขึ้นน าไปสู่การสร้างสัมพนัธภาพที่ด ี(Matook et al., 2015) 
เนื่องจากซูเปอร์แอปมฟัีงก์ชนัในการตดิต่อกับผู้อ ื่นท าให้ตดิต่อกับผู้อ ื่นได้ง่ายขึ้น ( KPMG, 2019) สอดคล้องกับ
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แนวความคดิทัว่ไปของปัจจยัด้านเครอืข่ายทางสงัคมเกี่ยวข้องกบัความสมัพนัธท์างสงัคมและส่งผลตอ่พฤตกิรรมของ
บุคคล (Nov et al., 2012) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H4: เครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกตอ่การรบัรู้ประโยชน์ 
 
การรบัรู้ความง่ายในการใช้จะเกิดก่อนการรบัรู้ประโยชน์ เม ือ่บุคคลหนึ่งมคีวามเห็นหรอืได้เชือ่ว่าเทคโนโลยใีหม่

สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้เกิดความต้องการทดลองใช้ เม ื่อได้ลองใช้ฟังก์ชนัต่างๆจงึท าให้เห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยนีัน้ น าไปสู่การส่งผลตอ่การรบัรูป้ระโยชน์โดยรบัรู้วา่เทคโนโลยนีี้ เม ือ่ไดใ้ช้งานแลว้ท าให้เกิดประสทิธภิาพใน
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งทีสู่งขึ้น (David, 1989) สอดคล้องกับงานวจิยัเกี่ยวกบัระบบการช าระเงนิของ Ozkan et 
al. (2010) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H5: การรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ 
 
ทศันคตติ่อการใช้งานเป็นปัจจยัทีส่่งผลตอ่ความเชือ่หรอืจติใต้ส านึกเปรยีบเสมอืนสือ่กลางจากการกระตุ้นผ่านการ

รบัรู้ความง่ายในการใช้ หากบุคคลหนึ่งมคีวามรบัรูถ้งึขัน้ตอนวธิกีารทีเ่ข้าใจง่ายในการใช้เทคโนโลย ีจะส่งผลตอ่ทศันคต ิ
ในแนวโน้มเชงิบวก โดยทศันคตใินการใช้งานเป็นตวัแปรทีส่ าคญัเน่ืองจากน าไปสู่การยอมรบัเทคโนโลยแีละม ีความ 
สมัพนัธ์ต่อกระบวนการใช้เทคโนโลยนีวตักรรมนัน้ๆ (Davis, 1989) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H6: การรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่งผลทางบวกต่อทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 
 
การรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน คอื การรบัรู้ของผูใ้ช้งานตอ่เทคโนโลยวี่าสามารท าให้การท างานอย่างใดอย่างหนึง่

ม ีประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อหรอืปฏิกรยิาตอบสนองของผู้ใ ช้งานที่มตี่อการใช้ กล่าวคอื 
ทศันคตติ่อการใช้งานเทคโนโลย ี ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัเกี่ยวกับระบบการช าระเงนิผ่านทา งอเิล็กทรอนิกส์ของ 
Ozkan et al. (2010) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H7: การรบัรู้ประโยชน์ส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ 
 
การรบัรู้ความเสีย่ง คอื การทีบุ่คคลหนึ่งรบัรู้ถงึการคาดเดาหรอืคาดการณ์ความสูญเสยีจากทีจ่ะเกดิขึ้นจากการได้

ประโยชน์หร ือผลตอบแทนที่ปรารถนา โดยความเสีย่งที่เกิดขึ้นในกรณีศกึษานี้อาจเกี่ยวข้องกับการเงนิหรอืตวั
ผลติภณัฑ์เอง ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อทศันคตติ่อการใช้งาน หรอืความเชือ่ทีส่่งผลตอ่การใช้บรกิารในเชงิลบ งานวจิยัของ 
Zhou (2013) แสดงให้เห็นว่า การรบัรู้ความเสีย่งมผีลต่อทศันคตใินเชงิลบ เน่ืองจากผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่กังวลในเร ือ่ง
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลผูใ้ช้บรกิารและการเปิดเผยข้อมลู จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H8: การรบัรู้ความเสีย่งส่งผลทางลบทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ 
 
ความไว้วางใจของผูใ้ช้งานต่อผูใ้ห้บรกิารเป็นปัจจยัส าคญัเน่ืองจากการช าระเงนิทางด้านอเิล็กทรอนิกส์มกัจะเกดิ

ความไม่แน่นอนมากกว่าการช าระเงนิแบบตวัตอ่ตวัจงึถกูด าเนินภายใต้ความคาดหวงัและความไวว้างใจทีสู่งกว่า โดย
งานวจิยัของ Zhou (2013) พบว่าปัจจยัความไว้วางใจ (Trust) มอีทิธพิลต่อทศันคตหิรอืความเชือ่ในด้านบวกน าไปสู่
ความต ัง้ใจใช้จ่ายเงนิอเิล็กทรอนกิส์บนโทรศพัท์มอืถอื จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 
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H9: ความไว้วางใจส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 
 
สทิธปิระโยชน์ทางการตลาดถกูน าไปใช้อย่างแพรห่ลายและเป็นปัจจยัทีส่ามารถจงูใจผู้บรโิภคท าให้เกิดทศันคตเิชงิ

บวกน าไปสู่พฤตกิรรมการซื้อหรอืใช้ (Park & Lennon, 2009) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้   
 

H10: สทิธปิระโยชน์ทางการตลาดส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 
 
การยอมรบัเทคโนโลยเีป็นปัจจ ัยส าคญัต่อการใช้งานท าให้แต่ละบุคคลมปีระสบการณ์ ความรู้ และทกัษะเพือ่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่แต่ละบุคคลเกีย่วข้องกับทศันคตติ่อการใช้งานโดยตรง การยอมรบัเทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนัจาก
ปัจจยัทีก่ระทบ ส่งผลต่อทศันคตทิีแ่ตกต่างกันไป โดยเป็นความคดิเห็นของผู้ใช้งานมแีนวโน้มไปทางบวกและลบตอ่
เทคโนโลย ีส่งผลต่อการตดัสนิใจน าไปสู่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์จรงิ สอดคล้องกบังานวจิยัของ Ozkan et al. 
(2010) จงึสามารถก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 

 
H11: ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ส่งผลทางบวกตอ่การใช้งานจรงิ  

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นผู้ใช้หรอืเคยใช้บรกิาร
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ในแอปพลเิคชนัรูปแบบซูเปอร์แอป ได้แก่ Rabbit Line Pay และ Grab Pay ในระยะเวลาไม่
เกิน 2 เดอืนทีผ่่านมา และต้องเคยใช้บรกิารทางหน้าร้านหรอืจุดขายเช่นกัน โดยกระจายแบบสอบถามในรูปแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (Online Questionnaires) ซึง่ผู้วจิยัได้ทดสอบความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างน าร่อง
จ านวน 30 ตวัอย่างเพือ่วเิคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นก่อนเก็บแบบสอบถามจรงิ ทัง้นี้  ผู้วจิยัสามารถรวบรวมได้
ทัง้หมด 567 กลุ่มตวัอย่าง แต่เน่ืองจากพบว่ามกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 คน ไม่เคยใช้หรอืเคยใช้บรกิารจาก Rabbit 
Line Pay หรอื Grab Pay ในระยะเวลานานกว่า 2 เดอืน และกลุ่มตวัอย่างอกีจ านวน 39 คน ไม่เคยใช้บรกิารจาก 
Rabbit Line Pay หรอื Grab Pay ณ จุดขาย จงึเหลอืกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถน ามาวเิคราะห์ผลทางสถติเิพ ียง 408 
ตวัอย่าง ซึง่มจี านวนมากกว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 385 กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้จากการค านวณโดยใช้สูตรค านวณของ 
Cochran (1963) ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ที ่95%  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 

ข้อมูลทีจ่ดัเก็บมาจากกลุ่มตวัอย่างได้น าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners) และ 
การกระจายแบบปกต ิ(Normal) ซึง่จากการทดสอบพบว่าไม่มข้ีอมูลส่วนใดขาดหาย ไม่มปัีญหาด้านข้อมูลสุดโตง่ แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้วจิยัพบว่ามปัีญหาด้านข้อมูลจ านวน 3 คน จงึน ากลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 405 กลุ่มตวัอย่างมาวเิคราะห์ 
ซึง่มเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ทีไ่ม่ได้มกีารกระจายแบบปกต ิโดยมกีารกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย แต่ความเบ้ไม่ไดต้า่ง
จากเกณฑ์มาตรฐานมากนัก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช้ข้อมูลดงักล่าววเิคราะห์ข้อมลูทางสถติติอ่ไป  
5.2  การประเมินความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์คา่ประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกวา่ 0.70 ซึง่ถอืวา่มคีวามเชือ่ถอืได้
ส าหร ับงานวจิ ัยแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการวเิคราะห์
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องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องม ีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (กัลยา                   
วานิชย์บญัชา, 2552) ดงัแสดงค่าสถติขิองแตล่ะข้อค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 

ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด 
ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประ
กอบ 

ปัจจยั 1 :  Social Influence (% of variance = 7.533, Cronbach’s alpha = 0.819) 
เพ ือ่นหรอืคนรู้จกัรอบข้างฉนัใช้บรกิาร e-Wallet ในแอปพลเิคชนัน้ี 3.50 1.078 0.782 
เพ ือ่นหรอืคนรู้จกัรอบข้างแนะน าบรกิาร e-Wallet ในแอปพลเิคชนัน้ี 3.09 1.192 0.900 
บุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อฉันแนะน าบรกิาร e-Wallet ในแอปพลเิคชนัน้ี 2.88 1.308 0.802 
ปัจจยัที่ 2 Networking Ability (% of variance =7.801, Cronbach’s alpha = 0.846) 
ฉันชอบใช้เวลาไปกับการพฒันาความสมัพนัธก์ับผูอ้ ืน่ 3.33 1.129 0.806 
ฉันรู้จกัคนจ านวนมากและมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั 3.57 1.033 0.858 
ฉันชอบตดิต่อเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีับผูอ้ ืน่ 3.50 1.059 0.873 
ปัจจยัที่ 3 Perceived Ease of Use (% of variance =7.533, Cronbach’s alpha = 0.818) 
ฉันคดิว่าเป็นเร ือ่งง่ายส าหรบัฉันในการเรยีนรูก้ารใช้ e-Wallet ใน 
แอปพลเิคชนั 

4.23 0.736 0.826 

ฉันรู้สกึว่า e-Wallet ในแอปพลเิคชนัง่ายตอ่การใช้งานเนื่องจากใช้ผ่าน
โทรศัพท์มอืถอื   

4.32 0.731 0.770 

ฉันคดิว่าฉันไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากนกัในการช าระคา่สนิคา้ดว้ย  
e-Wallet ในแอปพลเิคชนั 

4.11 0.813 0.709 

ปัจจยัที่ 4 Perceived Usefulness (% of variance =10.273, Cronbach’s alpha = 0.888) 
ฉันคดิว่า e-Wallet ในแอปพลเิคชนัมปีระโยชน์ตอ่การช าระเงนิ 4.37 0.714 0.718 
e-Walletในแอปพลเิคชนัช่วยให้การช าระเงนิเพ ือ่ซ ื้อสนิคา้สะดวก สบายมาก
ยิง่ขึ้น 

4.40 0.776 0.796 

e-Walletในแอปพลเิคชนัช่วยให้การช าระเงนิเพ ือ่ซ ื้อสนิคา้รวดเร็วมากยิง่ขึ้น 4.34 0.785 0.849 
e-Walletในแอปพลเิคชนัช่วยให้การช าระเงนิเพ ือ่ซ ื้อสนิคา้สะดวกเน่ืองจากใช้
ฟังก์ชนัอืน่ๆในแอปพลเิคชนันัน้อยู่แล้ว 

4.20 0.808 0.781 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธ ิแ์อลฟา 
ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประ
กอบ 

ปัจจยัที่ 5 Perceived Risk (% of variance =8.743, Cronbach’s alpha = 0.916) 
ฉันมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยับน e-Wallet ในด้านข้อมลูส่วนบุคคล 3.52 1.118 0.899 
ฉันมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการช าระเงนิผ่าน e-Wallet เน่ืองจากอาจมบุีคคลอืน่
สามารถเข้าถงึ Account ได้ 

3.37 1.212 0.895 

ฉันมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยับนระบบ e-Wallet 3.47 1.142 0.924 
ปัจจยัที่ 6 Trust (% of variance =8.048, Cronbach’s alpha = 0.866) 
ฉันคดิว่าผู้ให้บรกิาร e-Wallet มคีวามน่าเชือ่ถอืและสามารถพึง่พาได้ 3.80 0.748 0.821 
ฉันคดิว่า e-Wallet ในแอปพลเิคชนัเป็นช่องทางการช าระเงนิทีไ่ว้วาง ใจได ้ 3.81 0.782 0.849 
ฉันไว้วางใจในการช าระเงนิผ่าน e-Wallet ว่าจะสามารถให้บรกิารได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.90 0.764 0.781 

ปัจจยัที่ 7 Promotional Benefits (% of variance =10.086, Cronbach’s alpha = 0.821) 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัมโีปรโมชนัส าหรบัผูใ้ช้งานใหม ่ 4.16 0.906 0.726 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัมโีปรโมชนัหลากหลาย 3.99 0.881 0.853 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัมโีปรโมชนัไดร้บัเงนิคนื 3.75 1.027 0.780 
ผู้ให้บรกิาร e-Wallet ให้สทิธปิระโยชน์เหนือการใช้เงนิสด 4.04 0.885 0.806 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัมกีารสะสมแต้ม 3.88 0.974 0.688 
ปัจจยัที่ 8 Attitude toward using (% of variance =13.758,Cronbach’s alpha = 0.872) 
ฉันคดิว่าบรกิาร e-Wallet ในแอปพลเิคชนัเพ ือ่ช าระเงนิคา่สนิคา้เป็นความคดิ
ทีด่ ี  

4.29 0.739 0.711 

ฉันมทีศันคตใินด้านบวกตอ่ e-Wallet 4.22 0.755 0.786 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัเป็นระบบทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัฉัน 4.24 0.723 0.798 
ปัจจยัที่ 9 Actual e-Waller Usage (% of variance =10.758, Cronbach’s alpha = 0.844) 
หากเป็นไปได้ท่านจะใช้ e-Wallet ในการช าระเงนิ 4.21 0.824 0.783 
ในอนาคตฉันจะยงัใช้ e-Wallet ในแอปพลเิคชนัต่อไป 4.32 0.745 0.753 
e-Wallet ในแอปพลเิคชนัจะเป็นช่องทางหลกัทีฉ่ันเลอืกใช้ 3.92 0.951 0.749 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 70.37) มช่ีวงอายุระหว่าง 23-30 ปี (ร้อยละ 60.25) 
ระด ับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 73.33) ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน    
(ร้อยละ 40.49) และรายได้เฉล ีย่ส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 36.05)  มพีฤตกิรรมการ
ใช้ ดงัต่อไปนี้  กลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใช้บรกิาร Rabbit Line Pay หรอื Grab Pay ณ จุดขายหรอืหน้าร้านในระยะเวลา 2 
เดอืนทีผ่่านมา มจี านวนทัง้หมด 405 คน โดยใช้บรกิาร Rabbit Line Pay บ่อยทีสุ่ด (ร้อยละ 69.63) และใช้ช าระค่า
สนิค้าหรอืบรกิาร ณ จุดขายจาก Rabbit Line Pay บ่อยทีสุ่ดเช่นกัน (ร้อยละ 83.70) นอกจากนี้ยงัพบว่าความถ ีใ่นการ
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ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ทีเ่ดอืนละ 1-3 คร ัง้ (ร้อยละ 27.41) และช่วงราคาในการช าระเงนิอยู่ระหวา่ง 101-500 บาท (ร้อยละ 
64.44) มจี านวนเงนิอยู่ในกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์มากทีสุ่ดส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 101-500 บาท (ร้อยละ 45.19) และ
เตมิเงนิเข้ากระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์เฉล ี่ยต่อคร ัง้อยู่ระหว่าง 101-500 บาท (ร้อยละ 66.67) ในส่วนการใช้บรกิาร
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์โดยเรยีงล าดบั 1-3 ผลพบว่าการใช้บรกิารอนัดบัที ่1 ใช้จ่ายภายในแอปพลเิคชนั อนัดบัที ่2 
ใช้ช าระค่าสนิค้าในร้านคา้สะดวกซื้อ และอนัดบัที ่3 ใช้ช าระค่ารถไฟฟ้า BTS นอกจากนี้ เหตผุลทีก่ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ผลพบวา่ อนัดบั 1 เน่ืองจากมโีปรโมชนัและไดร้บัส่วนลด อนัดบัที ่2 เน่ืองจากไม่อยากใช้
เงนิสดและอนัดบัที ่3 คอืใช้งานงา่ย สะดวกและรวดเรว็  
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยัฉบบันี้ได้ท าการทดสอบสมมุตฐิานการวจิยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยวธิกีาร การวเิคราะห์การถดถอ้ย
อย่างง่ายและถดถอยเชงิเส้นตวัแปรเดยีว (Simple linear regression) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) ดงัภาพที ่2 และตารางที ่2  ซ ึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน  (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะห์ผล
ทางสถติดิงันี้ 

5.4.1 การรบัรู้ความง่ายในการใช้ ผลจากทางสถติแิสดงให้เห็นวา่ อทิธพิลทางสงัคม และเครอืข่ายทางสงัคมส่ง
อทิธพิลตรงต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม เท่ากับ ร้อยละ 4.1 (R2 = 0.041) ซ ึง่
รายละเอยีดของแต่ละอทิธพิลแตล่ะปัจจยัมดีงัต่อไปนี้  

5.4.1.1 อิทธิพลทางสงัคมส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิล
เท่ากับ 0.011, p = 0.828 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า อทิธพิลทางสงัคมไม่
สนับสนุนสมมตฐิานที ่1 ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ ซ ึง่ไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Salancik and Pfeffer (1978) โดยอาจมสีาเหตมุาจากกลุม่ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 23-30 ปี ทีม่ลีกัษณะนิสยัเป็นคนม ัน่ใจในตวัเอง จงึอาจท าให้คนใกล้ชดิหรอืครอบครวัไม่ได้มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ความง่ายในการใช้เทคโนโลยใีหม่  

5.4.1.2 เครือข่ายทางสงัคมส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิล
เท่ากับ 0.208, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตุฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า เครอืข่ายสงัคมส่งผล
ทางบวกต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ สอดคล้องกับ David (1989) ทีร่ะบุในแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีไวว้า่
การรบัรู้ความเชือ่ของบุคคลบุคคลหนึ่งอาจได้ร ับอิทธพิลมาจากตวัแปรภายนอก และงานวจิยัของ Hazleton and 
Kennan (2000)  

5.4.2 การรบัรู้ประโยชน์ ผลจากทางสถติแิสดงให้เห็นว่า อทิธพิลทางสงัคม เครอืข่ายทางสงัคมและการร ับรู้
ความง่ายในการใช้ส่งอทิธพิลตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม เท่ากับ ร้อยละ 30.6 (R2 = 
0.306) ซึง่รายละเอยีดของแตล่ะอทิธพิลแตล่ะปัจจยัมดีงัต่อไปนี้  

5.4.2.1 อิทธิพลทางสงัคมส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 
0.107, p = 0.018 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกับสมมุตฐิานการวจิยัที ่ 2 ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งผล
ทางบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ สอดคล้องกับ David (1989) ทีร่ะบุในแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยไีว้ว่า การรบัรู้
ประโยชน์ของแต่ละบุคคลมอีทิธพิลมาจากปัจจยัภายนอก ประกอบกบังานวจิยัของ Venkatesh et al. (2003) ทีร่ะบุวา่ 
อทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยัภายนอกทีข่ ึ้นอยู่กับความเชือ่ทีถู่กชกัจูงโดยเฉพาะคนทีใ่กล้ชดิมากกว่า จะชกัจงูบุคคลนัน้
ได้ง่ายกว่า ส่งผลให้การรบัรูข้องแตล่ะบุคคลแตกตา่งออกไป น าไปสู่การยอมรบัเทคโนโลยแีละการใช้งานจรงิ สอดคลอ้ง
กับงานวจิยัของ Salancik and Pfeffer (1978)  

5.4.2.2 เครือข่ายทางสงัคมส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.032, p = 0.487 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ เครอืข่ายทางสงัคมไม่สนับสนุนสมมุตฐิานการวจิยัที ่ 
4 ทีก่ล่าวว่า เครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกต่อการร ับรู้ประโยชน์ สาเหตุทีเ่ครอืข่ายทางสงัคมไม่ส่งผลต่อการร ับรู้
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ประโยชน์ของการใช้งานกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์อาจมาจากพฤตกิรรมคนไทยทีไ่มไ่ดใ้ห้ความส าคญักบัความสามารถ
ในการเชือ่มต่อกับผูอ้ ืน่ไดง้่ายขึ้นภายในแอปพลเิคชนักระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ และยงัไมคุ่้นชนิกับการใช้แอปพลเิคชนั 
e-Wallet ทีร่วมกับ Social Network อย่าง Line หรอื Grab ท าให้ปัจจยัเครอืข่ายทางสงัคมไมส่่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์
ในการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ภายในแอปพลเิคชนัซึง่แตกต่างจากประเทศจนีทีผู่้ใช้งานแอปพลเิคชนั WeChat 
Pay มจี านวนสูงกว่า 10 ล้านคน เน่ืองมาจากแอปพลเิคชนั Wechat มบีรกิารดา้น Social Media ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
ตดิต่อกับผู้อ ืน่ไดง้่ายขึ้น หลงัจากนัน้ Wechat จงึสนับสนุนให้ผู้ใช้งานใช้  Wechat Pay โดยจา่ยเงนิผา่นทางข้อความได้
ตรงภายในแอปพลเิคชนั Wechat (Intarot, 2018) 

5.4.2.3 การรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิล
เท่ากับ 0.528, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกบัสมมุตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าวว่า การรบัรู้ความง่ายใน
การใช้ส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ สอดคล้องกบั David (1989) ทีร่ะบุในแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยไีวว้า่ 
การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์  

5.6.3 ทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลจากทางสถติแิสดงให้เห็นวา่ การรบัรู้ความง่ายในการใช้ 
การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความเสีย่ง ความไวว้างใจ และสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด ส่งอทิธพิลตรงตอ่ทศันคตติอ่การ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม เท่ากับ ร้อยละ 57.0 (R2 = 0.570) ซึง่รายละเอยีดของ
แต่ละอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัต่อไปนี้  

5.6.3.1 การรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อทศันคติต่อการใช้กระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.158, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกบัสมมุตฐิาน
การวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวการรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตกิารใช้กระเป๋าเงนิอเิลกทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบั 
David (1989) ทีร่ะบุในแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยไีว้วา่ การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลตอ่ทศันคตกิารใช้
ท าให้เกิดการใช้งานจรงิ  

5.6.3.2 การรบัรู้ประโยชน์ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มคี่า
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.409, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกับสมมุตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าววา่ 
การรบัรู้ประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลย ี(David,1989) และงานวจิยัของ Ozkan et al. (2010) ระบุว่า การรบัรู้ประโยชน์ส่งผลต่อทศันคตติ่อการใช้
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์  

5.6.3.3 การรบัรู้ความเสี่ยงส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มคีา่
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ -0.061, p = 0.082 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ การรบัรู้ความเสีย่ง ไม่
สนับสนุนสมมุตฐิานการวจิยัที่ 8 ที่กล่าวว่า การร ับรู้ความเสีย่งส่งผลทางลบต่อทัศนคตติ่อ การใช้กระเป๋าเงนิ
อเิล็กทรอนิกส์ ทีเ่ป็นดงันี้อาจมสีาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี ทีม่ลีกัษณะนิสยั
ชอบลองเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยไม่มคีวามกังวลจงึไมไ่ดก้ังวลดา้นความเสีย่งในการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์มากกวา่
ความสะดวกสบายหรอืประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้   

5.6.3.4 ความไว้วางใจส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  มคี่า
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.286, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกับสมมุตฐิานการวจิยัที ่9 ทีก่ล่าววา่ 
ความไว้วางใจส่งผลบวกต่อทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานวจิยัของ Zhou (2013) ที่
พบว่าความไว้วางใจมอีทิธพิลต่อทศันคตติ่อการใช้  

5.6.3.5 สิทธิประโยชน์ทางการตลาดส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติต่อการใช้กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ มคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.154, p =0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกับสมมตุฐิานการ
วจิยัที ่10 ทีก่ล่าวว่า สทิธปิระโยชน์ทางการตลาดส่งผลทางบวกต่อความรู้สกึท าให้บุคคลนั ้นเกิดความพงึพอใจม ี
ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ทีด่นี าไปสู่การใช้งานจรงิ สอดคล้องกับงานวจิยัของ Park and Lennon 
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(2009) ทีร่ะบุว่าสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด เช่น การท าโปรโมชนั มอีทิธพิลต่อความรู้สกึของแต่ละบุคคลท าให้เกดิ
ความพงึพอใจเกดิเป็นทศันคตเิชงิบวกน าไปสู่การตอบสนองเชงิพฤตกิรรมอย่างการตดัสนิใจใช้ระบบนัน้ๆ  

5.6.3.6 อิทธิพลทางสงัคม อทิธพิลทางสงัคมส่งอทิธพิลทางอ้อมผา่นปัจจยัทัง้หมด 2 ปัจจยัไดแ้ก่ การรบัรู้
ความง่ายในการใช้ (ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.002 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05) และการรบัรู้ประโยชน์ (คา่
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.044 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05) ไปยงัทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์  

5.6.3.7 เครือข่ายทางสงัคม เครอืข่ายทางสงัคมส่งอทิธพิลทางอ้อมผา่นปัจจยัทัง้หมด 2 ปัจจยัได้แก่ การ
รบัรู้ความง่ายในการใช้ (ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.032 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05) และการรบัรู้ประโยชน์ 
ไปยงัทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ (ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.013 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05)  

5.6.4 การใช้งานจริง ผลจากทางสถติแิสดงให้เห็นว่า ทัศนคตติ่อการใช้มอีทิธพิลตรงต่อทศันคตติ่อการใช้
กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม เท่ากับ ร้อยละ 58.1 (R2 = 0.581) โดยมปัีจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรู้ความเสีย่ง ความไวว้างใจ และสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด ส่งอทิธพิลทางอ้อมผา่นทศันคตติอ่การ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ซ ึง่รายละเอยีดของแตล่ะปัจจยัมดีงัต่อไปนี้ 

5.6.4.1 ท ัศนคติต่อการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการใช้งานจริง มคี่า
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.763, p = 0.000 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 สอดคล้องกบัสมมุตฐิานการวจิยัที ่11 ทีก่ล่าววา่ 
ทศันคตติ่อการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการใช้งานจรงิ สอดคล้องกับทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ที่
กล่าวว่าทศันคตมิผีลต่อความต ัง้ใจใช้งานท าไปสู่การใช้งานจรงิ  

5.6.4.2 การรบัรู้ความง่ายในการใช้ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ 
ไปยงัการใช้งานจรงิ โดยมคีา่สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.121 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.5.4.3 การรบัรู้ประโยชน์ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ไปยงัการ
ใช้งานจรงิ โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.312 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.6.4.4 การรบัรู้ความเสี่ยง ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ ไปยงัการ
ใช้งานจรงิ โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ -0.047 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.6.4.5 ความไว้วางใจ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ไปยงัการใช้
งานจรงิ โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.218 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.6.4.6 สิทธิประโยชน์ทางการตลาด ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติอ่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ 
ไปยงัการใช้งานจรงิ โดยมคีา่สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.118 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

 
ภาพที ่2 ผลสรุปการวเิคราะห์กรอบแนวคดิเพือ่ศกึษาการใช้งานแอปพลเิคชนั e-Wallet  

ในรูปแบบซูเปอร์แอป 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้ e-Wallet ผ่านแอปพลเิคชนัรูปแบบซูเปอร์แอปส าหรบั Rabbit Line Pay 
และ Grab Pay ประกอบด้วย ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอกนิกส์ การรบัรู้ประโยชน์ ความไวว้างใจ การรบัรู้
ความง่ายในการใช้ สทิธปิระโยชน์ทางการตลาด เครอืข่ายทางสงัคมและอทิธพิลทางสงัคม ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่
กรอบแนวคดิการใช้ e-Wallet ผ่านแอปพลเิคชนัรปูแบบซูเปอร์แอปมคีวามสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) อทิธพิลทางสงัคม ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ กล่าวคอื อทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยัภายนอกทีข่ ึ้นอยู่กับความ
เชือ่ทีถู่กชกัจูงโดยเฉพาะคนทีใ่กล้ชดิ ส่งผลให้การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ของแต่ละบุคคลแตกตา่ง
ออกไป (Salancik & Pfeffer, 1978)  

(2) เครอืข่ายทางสงัคม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ กล่าวคอื การรบัรู้ความเชือ่ของบุคคล
บุคคลหนึ่งอาจได้รบัอทิธพิลมาจากตวัแปรภายนอก โดยเครอืข่ายทางสงัคมเป็นปัจจยัทีส่ร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลท าให้เกิดการเชือ่มตอ่กันทีด่งี่ายขึ้น ส่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ (Hazleton & Kennan, 2000)  

(3) การรบัรู้ความง่ายในการใช้ ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ กล่าวคอืหากผู้บรโิภคเชือ่ว่าเทคโนโลยใีหม่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายโดยทีไ่ม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก จะท าให้เกิดความต้องการทดลองใช้ และรบัรู้ถงึประโยชน์ของ
เทคโนโลยนีัน้ (David, 1989) 

(4) ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ได้รบัอทิธพิลมาจาก การรบัรู้ความงา่ยในการใช้ การรบัรู้ประโยชน์ 
ความไว้วางใจ และสทิธปิระโยชน์ทางการตลาด ส่งผลต่อการใช้งานจรงิในทีสุ่ด ซึง่เป็นไปตามผลวจิยัของ Luan and 
Lin (2005), Ozkan et al. (2010) 

(5) สทิธปิระโยชน์ทางการตลาด เป็นอกีหนึ่งปัจจยัส าคญัทีส่งผลต่อทศันคตติอ่การใช้ในเชงิบวกน าไปสู่การใช้งาน
จรงิ ซ ึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ Park and Lennon (2009)   

อย่างไรก็ตามจากผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งอทิธพิลทางสงัคมกับการรบัรูค้วามงา่ยในการ
ใช้ ความสมัพนัธ์ระหว่างเครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ และความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความ
เสีย่งกับทศันคตติอ่การใช้งาน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ดงันี้  

(1) อทิธพิลทางสงัคมส่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน โดยสาเหตุอาจมาจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีท่ าแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน Generation X และ Y มลีกัษณะม ัน่ใจในตนเองสูง สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Salancik and Pfeffer (1978)   

(2) เครอืข่ายทางสงัคมส่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานโดยมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรม
คนไทยยงัคุ้นชนิกับการใช้แอปพลเิคชนักระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ทีแ่ยกจาก Social Network จงึท าให้กลุ่มตวัอย่าง
ไม่ได้ให้ความส าคญักับปัจจยัเครอืข่ายทางสงัคมทีท่ าให้เกิดการเชือ่มต่อกบัผู้อ ืน่ไดง้่ายขึ้น (Intarot, 2018)  

(3) การรบัรู้ความเสีย่งส่งผลทางลบตอ่ทศันคตกิารใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน โดยอาจม ี
สาเหตุมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มช่ีวงอายุระหว่าง 23-30 ปี จงึมนีิสยัชอบลองเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยไม่ม ี
ความกังวลเกี่ยวกบัความเสีย่งในการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (Zhou, 2013)  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

(1) ผู้ให้บรกิารกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์สามารถจูงใจผู้บรโิภคให้รบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้มากยิง่ขึ้นผ่านคน
ใกล้ชดิรอบข้างบุคคลนัน้ๆ  และเพิม่ระดบัการรบัรู้วา่ความง่ายในการใช้ผ่านการท าให้ผูบ้รโิภคเชือ่มตอ่กับคนในสงัคม
ได้ง่ายและสะดวกยิง่ขึ้นเพ ือ่น าไปสู่การใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ 

(2) ผู้บรกิารกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ต้องสร้างทศันคตทิีด่ตี่อการใช้บรกิาร e-Wallet ผ่านการท าให้ผู้ใช้เห็นวา่
บรกิาร e-Wallet มคีวามง่ายในการใช้งาน ท าให้เห็นถงึประโยชน์ด้วยการจ่ายเงนิทีส่ะดวกสบาย รวดเร็วยิง่ขึ้น มกีาร
บรกิารทีน่่าไว้วางใจ พ ึง่พาได้และจะสามารถด าเนินทุกกจิกรรมการจ่ายเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมสีทิธปิระโยชน์ทาง
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การตลาดทีเ่หนือกว่าการใช้เงนิสด ด้วยการท าโปรโมชนัส าหรบัผูใ้ช้งานใหม ่โดยมโีปรโมชนัหลากหลายครบทุกความ
ต้องการ เช่น มโีปรโมชนัได้รบัเงนิคนื หรอืมกีารสะสมแต้ม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากผลการวจิยัท าให้ทราบว่าอทิธพิลทางสงัคมไม่ส่งผลตอ่การรบัรูค้วามงา่ยในการใช้ และเครอืข่าย
ทางสังคมไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า ฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกันได้เพ ือ่รกัษา
ความสมัพนัธ์ เช่น การส่งข้อความผ่านทางไลน์ หรอืการตดิต่อเพือ่บรรลุวตัปุระสงคใ์นแอปพลเิคชนัแกร็บ ไม่ไดส่้งผล
ต่อการรบัรู้ของผู้บรโิภคและไม่น าไปสู่การใช้งานกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานวจิยัของ DBS Group 
Research (2019) ทีพ่บว่า หากประเทศใดมจี านวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรทีไ่ม่มบีญัชธีนาคารจ านวนมาก การ
ให้บรกิารกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ในซูเปอร์แอปจะยิง่มโีอกาสประสบความส าเร็จมากกวา่ แต่เม ือ่วเิคราะห์ผู้มบีญัชี
ธนาคารในประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 พบว่ามอีตัราการเข้าถงึบญัชธีนาคาร
สูงถงึ 81% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ฉะนัน้ การทีค่นไทยมบีญัชธีนาคารอยู่แล้วจงึท าให้การจา่ยเงนิผ่านแอป
พลิเคชัน Mobile Wallet สะดวกมากกว่าการสมคัรผ่านทางบัญชีใน Rabbit Line Pay และ Grab Pay เพ ิม่ ดงันัน้ 
Rabbit Line Pay และ Grab Pay ควรน าเสนอสทิธปิระโยชน์พเิศษที ่Mobile Wallet ซึง่สถาบนัการเงนิไม่ม ีเช่น โปร
โมชนัหลากหลายกว่า เป็นต้น 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

(1) เพ ือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยัอาจท าการศึกษาเปรยีบเทยีบกับ e-Wallet ทีใ่ห้บรกิารโดยสถาบนัทางการเงนิ 
ได้แก่ ธนาคารในประเทศไทย ทีเ่ข้ามาแข่งขนัในตลาด e-Wallet และมุมมองและแนวทางในการปรบัตวัในการแข่งขนัที่
สูงมากขึ้น เพ ือ่ผลกัดนัให้สงัคมไทยก้าวเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสดอย่างเต็มรูปแบบ 

(2) เพ ือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยัอาจท าการศึกษาเปรยีบเทยีบกับ e-Wallet ในรูปแบบแอปพลเิคชนัซูเปอร์แอปที่
ประสบความส าเร็จอย่างมากในประเทศจนีอย่าง Wechat Pay หรอื Alipay ถงึปัจจยัความส าเร็จและสภาพแวดลอ้ม
อุปสรรคการกีดกันในประเทศทีแ่ตกตา่งกนักบัประเทศจนี 

(3) เพ ือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยัศึกษาข้อมูลเชงิลกึเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้งานของผู้ใช้งานจรงิในรูปแบบอืน่ๆ 
เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ หรอืการสนทนากลุ่ม เป็นต้น  

(4) เพ ือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยัควรท าการศึกษาถงึสาเหตุในส่วนความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เป็นไปตามสมมตฐิานและไม่
เป็นไปตามข้อมูลเชงิประจกัษ์เพ ิม่เตมิ ไดแ้ก่ อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ เครอืข่าย
ทางสงัคมส่งผลทางบวกตอ่การรบัรู้ความง่ายในการใช้ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน และการรบัรู้ความเสีย่งส่งผลทางลบตอ่
ทศันคตติ่อการใช้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส์ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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