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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั และ 2) ตรวจสอบความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ
ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 300 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแบบองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความตัง้ ใจในการใช้ได้รบั อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากทัศนคติตอ่ การใช้งานมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ การรับรูว้ า่ มีประโยชน์ ส่วนทัศนคติตอ่ การใช้งานได้รบั อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการรับรูว้ า่ มีประโยชน์มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน นอกจากนี้ทัศนคติต่อการใช้งานยังเป็นตัวแปรคั่นกลางเพียงหนึ่งเดียวที่ส่ง
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล
ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้ ความตั้งใจในการใช้ กระเป๋าเงินดิจิทัล
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Abstract

The objectives of this research were (1) to conduct confirmatory factor analysis of factors
affecting the intention to use mobile wallet; and (2) to investigate the consistency of the causal
relationship model based on hypotheses and empirical data. The data were collected by using
a questionnaire to ask 300 people in Bangkok Metropolis. The data were analyzed using the
Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that the confirmatory factor analysis of
factors affecting the intention to use mobile wallet is consistent with the empirical data. The
intention to use (IU) has been directly and positively influenced by the attitude toward use (AT)
most and followed by perceived usefulness (PU). Besides, the attitude toward use (AT) has been
directly and positively influenced by the perceived usefulness (PU) most and followed by the
perceived ease of use (PE). Hence, attitude toward use (AT) is the only mediator variable that has
influence on the intention to use (IU).
Keywords: Perceived, Intention to use, Mobile Wallet

บทน�ำ

ปัจจุบนั ธุรกรรมโลกการเงินมีการปรับตัวสูเ่ ศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล แบบก้ า วกระโดดเป็ น ผลจากการเติ บ โตของ
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และการพัฒนา นวัตกรรม
การช�ำระเงินรูปแบบใหม่ ท�ำให้การท�ำธุรกรรมการเงิน
จากเดิ ม ที่ ใ ช้ เ งิ น สดในการจั บ จ่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก าร
ถูกแทนด้วยการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ธนบัตร
(TMB Bank, 2016) คือ การช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) (Brand
Inside, 2018) ก�ำลังได้รบั ความสนใจจากกระแสบนโลก
ดิจทิ ลั รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเริม่ มีการเรียนรู้
ทีจ่ ะปรับตัวเพือ่ เข้าสูโ่ ลกยุคดิจทิ ลั ไปพร้อมกับความรวดเร็ว
ของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทใี่ ห้ความส�ำคัญกับ
ทุกอย่างบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (GSB Research, 2017)
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการใช้
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
เพื่อให้มีระบบรองรับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ด้มาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยีทขี่ ยายวงกว้างมากขึน้
และมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยรวม (National-ePayment, 2015)

ส�ำหรับระบบการเงินที่มีการใช้จ่ายผ่านเงินสดและ
บัตรเครดิต แม้เป็นระบบที่ใช้กันมานานและมีความน่า
เชือ่ ถือ แต่ระบบดังกล่าวยังมีขอ้ จ�ำกัดและช่องว่างทีท่ ำ� ให้
ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile Wallet) เกิดขึ้นมา
ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการลดต้นทุนการใช้เงินสด
รวมทัง้ คนจ�ำนวนมากไม่มบี ตั รเดบิต/เครดิตหรือไม่มบี ญ
ั ชี
กับสถาบันการเงิน ซึ่งท�ำให้ไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร
ใช้บริการ Mobile Banking Application1 เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมการเงินผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ การเข้ามาของเทคโนโลยีกระเป๋าเงิน
ดิจิทัล2 จึงช่วยลดช่องว่างของการช�ำระเงินแบบเดิมคือ
การใช้เงินสดและบัตรเครดิต โดยอาศัยการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวขับเคลื่อน
1

2

คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครใช้บริการ Mobile Banking Application
ประกอบด้วย 1) บุคคลธรรมดาอายุตงั้ แต่ 15 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป
2) มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ของธนาคาร
กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile Wallet) สามารถเติมเงินเพื่อใช้
บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ
และตู้เติมเงิน เป็นต้น
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และกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคปรับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ในรูปแบบ
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท�ำให้เห็นโอกาส
ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เข้ามา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ ระบบการช�ำระเงินผ่านความสะดวกสบาย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ (GSB Research, 2017: 1-7)
ส�ำหรับแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยีนั้นเป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์
เพื่ อ อธิ บ ายเหตุ ผ ลหรื อ วิ ธี ก ารในการยอมรั บ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดยมุง่ เน้นการศึกษาความตัง้ ใจ (Intention) และ/หรือพฤติกรรม (Behavior) การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจอย่างมีนยั ส�ำคัญ ประกอบด้วยด้านการรับรู้
ว่าง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรูว้ า่ มีประโยชน์ (Giovanis,
Binioris & Polychronopoulos, 2012: 24-53) และ
ด้านทัศนคติของผูใ้ ช้งาน (Sharma & Govindaluri, 2014:
155-169) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั เทคโนโลยีกระเป๋าเงิน
ดิ จิ ทั ล ยั ง มี จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจริ ง กลั บ ไม่ แ พร่ ห ลาย
(Agarwal, 2016) เนื่องจากปัญหาพื้นฐานอยู่ที่ทัศนคติ
และความตั้งใจของผู้ใช้บริการ (Shen, 2015)
จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้
กระเป๋าเงินดิจทิ ลั เพือ่ หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา
การเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงินของประเทศให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนเพือ่ เดินหน้าสูส่ งั คมไร้เงินสด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล
2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนขององค์ประกอบ
เชิงยืนยันของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ทบทวนวรรณกรรม

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี

และทบทวนวรรณกรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างกรอบแนวคิด
และสมมติฐาน ดังนี้
1) Mobile Wallet คือ กระเป๋าเงินดิจทิ ลั ทีอ่ ยูบ่ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้บริโภคสามารถใช้แทนเงินสด
ในการช�ำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชั่นของ
ผูใ้ ห้บริการ นอกจากนีแ้ อปพลิเคชัน่ ยังเชือ่ มต่อกับบัญชี
ธนาคาร บัตรเคดิต และบัตรเดบิตของผูใ้ ช้ทถี่ กู รวมเอาไว้
ในทีเ่ ดียว (GSB Research, 2017: 1-7)
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ�ำนวนตัวแปรหรือปริมาณข้อมูล
ซึง่ การรวมตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สร้างเป็นตัวแปรใหม่
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเบือ้ งหลังตัวแปรเหล่านัน้ ทัง้ นี้ การวิเคราะห์
องค์ประกอบแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 เทคนิค ได้แก่
2.1 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่เน้นการวัดโดยไม่มีสมมติฐานการศึกษา
ก�ำหนดไว้ แต่อาศัยข้อมูลและใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อระบุ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบ
ในแบบจ�ำลองการวัด
2.2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่มีทฤษฎีหรือมีแบบจ�ำลองการวัดและรู้
องค์ประกอบของตัวแปร ส่วนสถิตวิ เิ คราะห์เป็นเครือ่ งมือ
พิสจู น์ความถูกต้องของแบบจ�ำลองทีน่ ำ� ไปสูก่ ารยอมรับ
หรือปฏิเสธการวัดคุณลักษณะทีศ่ กึ ษา (Wiratchai, 2012)
3) แบบจ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action: TRA) มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี
(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989: 982-1003)
โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของการยอมรับ
เทคโนโลยี ดังนี้
3.1 การรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งาน (Perceived
Ease of Use: PE) คือ ระดับการรับรูข้ องบุคคลในการ
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ใช้เทคโนโลยีใหม่ว่าเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย
และมีอิสระจากความมานะพยายาม (Davis, Bagozzi
& Warshaw, 1989: 982-1003)
3.2 การรั บ รู ้ ว ่ า มี ป ระโยชน์ (Perceived
Usefulness: PU) คือ ระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้งาน
ระบบจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของผูใ้ ช้งาน
(Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989: 982-1003)
ส�ำหรับการรับรู้ว่ามีประโยชน์ทางเทคโนโลยีนั้นได้รับ
อิทธิพลมาจากการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานในเชิงบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญ (Sharma & Govindaluri, 2014:
155-169) จึงน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์
3.3 ทัศนคติตอ่ การใช้งาน (Attitude Toward
Use: AT) คือ ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยี
อันน�ำไปสู่พฤติกรรมที่มีต่อการใช้งาน เช่น ความรู้สึก
สนใจทีจ่ ะใช้งาน ซึง่ ทัศนคติตอ่ การใช้งานจะได้รบั อิทธิพล
มาจากการรับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายในการ
ใช้งาน อย่างมีนัยส�ำคัญ (Sharma & Govindaluri,
2014: 155-169 และ Kwok & Yang, 2017: 1-14)
จึงน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน
สมมติฐานที่ 3 การรับรูว้ า่ มีประโยชน์มอี ทิ ธิพล
ต่อทัศนคติต่อการใช้งาน
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4.4 ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to
Use: IU) ส�ำหรับความตัง้ ใจเป็นปัจจัยทีจ่ งู ใจทีก่ อ่ ให้เกิด
พฤติกรรมและบ่งชีว้ า่ บุคคลมีความพยายามทีจ่ ะกระท�ำ
พฤติกรรมนัน้ กล่าวคือ หากผูใ้ ช้เกิดความตัง้ ใจจะใช้งาน
ก็จะแสดงพฤติกรรมการใช้นั้นออกมา (Thakur, 2013)
ซึ่งความตั้งใจในการใช้งานจะได้รับอิทธิพลมาจากการ
รับรู้ว่ามีประโยชน์และทัศนคติต่อการใช้งาน (Sharma
& Govindaluri, 2014: 155-169) และการรับรู้ว่าง่าย
ในการใช้งาน (Chomchalao & Naenna, 2013:
880-893) จึงน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 4 การรับรูว้ า่ มีประโยชน์มอี ทิ ธิพล
ต่อความตั้งใจใช้งาน
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจใช้งาน
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งาน
จากวรรณกรรมและทฤษฎีขา้ งต้นได้กล่าวถึงการรับรู้
ว่าง่ายในการใช้งานและการรับรูว้ า่ มีประโยชน์วา่ มีอทิ ธิพล
ต่อทัศนคติต่อการใช้งาน รวมทั้งทัศนคติต่อการใช้งาน
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงและเป็นตัวแปรส่งผ่านไปสูค่ วามตัง้ ใจ
ในการใช้งาน (Sharma & Govindaluri, 2014: 155-169
และ Kwok & Yang, 2017: 1-14)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
นําไปสูก่ ารตัง้ สมมติฐานและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
ในภาพรวมดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล
ที่มา: จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัย
หมายเหตุ
การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน (PE)
- ความชัดเจนของฟังก์ชันการใช้งาน (PE1)
- ขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน (PE2)
- ระบบสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน (PE3)
- เข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว (PE4)
ทัศนคติต่อการใช้ (AT)
- ระบบมีการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ (AT1)
- ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในผู้ให้บริการ (AT2)
- ความปลอดภัยในการใช้งานทางการเงินของระบบ (AT3)
- ความพึงพอใจที่ได้ใช้งาน (AT4)

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น
3 ลักษณะ ดังนี้
1) ด้านพื้นที่ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2) ด้านเวลา ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.
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การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU)
- ลดเวลาและขั้นตอนในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (PU1)
- ตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (PU2)
- วางแผนและควบคุมการใช้เงินได้ด้วยตนเอง (PU3)
- อ�ำนวยความสะดวกสบายในการซือ้ สินค้าและบริการ (PU4)
ความตั้งใจในการใช้งาน (IU)
- ความตั้งใจใช้งานในอนาคต (IU1)
- การแนะน�ำให้บุคคลให้อื่นใช้ (IU2)
- ความถี่การใช้งานมากขึ้น (IU3)

3) ด้านเนือ้ หา เป็นการศึกษาและวิเคราะห์อทิ ธิพล
ของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงตรวจสอบ
ความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัล
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วิธีการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่ใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น พักอาศัย
ประกอบอาชีพ และเรียนหนังสือ เป็นต้น โดยผู้วิจัยใช้
เกณฑ์สำ� หรับการเลือกตัวอย่างในการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง
สมการเชิงโครงสร้าง คือ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10-20 เท่า
ของจ�ำนวนพารามิเตอร์ (Hair et al., 2010) ทัง้ นี้ จ�ำนวน
พารามิเตอร์ในตัวแบบเท่ากับ 21 พารามิเตอร์ ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 210 ตัวอย่าง (23 พารามิเตอร์ x
10 เท่า) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Random Sampling) ผ่านการเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ โดยเก็บ
ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลาดสด
ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานทีท่ ำ� งาน (สถานที่
ราชการและส�ำนักงานบริษทั ) และร้านค้า ทัง้ นี้ ในการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้จ�ำนวน
300 ตัวอย่าง ซึ่งเพียงพอต่อการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง
สมการเชิงโครงสร้าง
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้
แบบสอบถาม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 1) การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน
2) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 3) ทัศนคติต่อการใช้ และ
4) ความตั้งใจในการใช้งาน
ส�ำหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ระดับความคิดเห็นตามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยก�ำหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)
(Likert, 1961) ซึง่ แบ่งการวัดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ
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มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล�ำดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
(Index of Congruence) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.93
และการวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธี
ของ Cronbach’s (Cronbach, 1960) มีคา่ เท่ากับ 0.967
ถือว่าค่าความเชือ่ มัน่ ของตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ศกึ ษาอยูใ่ น
เกณฑ์ยอมรับได้
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ และสถิติวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้อง
ว่าองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับความตัง้ ใจในการใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั นัน้ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างไร รายละเอียด
ดังนี้
3.1 การวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในรูปแบบของความตัง้ ใจในการ
ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล จากการหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน
เพื่อให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ซึ่งตัวแปรที่จะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีความ
สัมพันธ์ตำ�่ กว่า 0.8 และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ไม่ควร
มีค่าเท่ากันทั้งเมทริกซ์ (Cooper, Schindler & Sun,
2006)
3.2 น�ำเมทริกซ์สหสัมพันธ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตจิ ากการ
พิจารณามาด�ำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูปเพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์
และทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบ โดยการพิจารณา
ค่าสถิตแิ ละเกณฑ์ในการตัดสินความกลมกลืนของตัวแบบ
(ตารางที่ 1)

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

36

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 ค่าสถิติและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบ
ค่าสถิติ
Chi-Square (χ2)
The Goodness of Fit Index (GFI)
The Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
Normed Fit Index (NFI)
Incremental Fit Index (IFI)
The Comparative Fit Index (CFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติหรือค่า p > 0.05
> 0.95
> 0.95
> 0.95
> 0.95
> 0.95
< 0.05 หรือ 0.08

ที่มา: Jantasang & Thamwattana (2016: 130-144)

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั ได้แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 209 คน
(ร้อยละ 69.6) อายุระหว่าง 18-36 ปี จ�ำนวน 291 คน
(ร้อยละ 97) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน
237 คน (ร้อยละ 79) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
จ�ำนวน 154 คน (ร้อยละ 51.3) และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,000-20,000 บาท จ�ำนวน 160 คน (ร้อยละ 53.3)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตงั้ ใจจะใช้บริการกระเป๋าเงิน
ดิจิทัลของผู้ให้บริการ TrueMoney Wallet จ�ำนวน

219 คน (ร้อยละ 73) โดยตั้งใจจะใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล
ณ จุดขาย/หน้าร้านค้า จ�ำนวน 213 คน (ร้อยละ 71)
ส่วนใหญ่เพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 233 คน
(ร้อยละ 77.7)
2. ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษา พบว่า วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ซึง่ ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทัง้ หมด
มีคา่ น้อยกว่า 0.8 (Cooper, Schindler & Sun, 2006)
ณ ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กันเอง (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย (X)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน (PE)
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU)
ทัศนคติต่อการใช้ (AT)
ความตั้งใจในการใช้งาน (IU)

PE
4.293
0.474
1
.784**
.705**
.754**

PU
4.388
0.388
1
.802**
.733**

AU
4.334
0.399
1
.759**

BU
4.325
0.487
1

หมายเหตุ **นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ – = Not Applicable
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั หลังปรับ
แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า
ค่า Chi-Square (χ2) มีค่าเท่ากับ 35.81 ที่องศาอิสระ
(Degree of Freedom: df) เท่ากับ 43 ณ ระดับนัยสาํ คัญ
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(P-Value) เท่ากับ 0.7733 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error
of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.000 และค่า
χ2/df เท่ากับ 0.8328

Chi-Square = 35.81 df = 43 P-value = 0.7733 RMSEA = 0.000
ภาพที่ 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล
หมายเหตุ **P < 0.01, *P < 0.05
จากการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�ำลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ค่าสถิตแิ ละเกณฑ์

ทีใ่ ช้ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของแบบจ�ำลองผ่านเกณฑ์ แสดงว่าแบบจ�ำลองสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ภาพที่ 2)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงในตัวแบบตามสมมติฐาน
ตัวแปรผล
ตัวแปรแฝง
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ ทัศนคติต่อการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้งาน
DE
IE
TE DE
IE
TE DE
IE
TE
การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน (PE) 0.98 - 0.99 0.31 0.45 0.76 - 0.72 0.72
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU)
- 0.46 - 0.46 0.32 0.25 0.57
ทัศนคติต่อการใช้งาน (AT)
- 0.54 - 0.54
χ2 = 35.81, df = 43, P-value = 0.0.7733, RMSEA = 0.0000, CFI = 1.0000, IFI = 1.0000,
NFI = 1.0000, GFI = 0.98, AGFI = 0.96
หมายเหตุ DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = ผลรวมอิทธิพล, และ – = Not Applicable
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ผลจากการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแบบความสัมพันธ์
(ตารางที่ 3) มีรายละเอียดดังนี้
1) การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน (PE) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ (DE = 0.98) และ
ทัศนคติต่อการใช้งาน (DE = 0.31) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการใช้งานอย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน โดยมีการรับรู้ว่ามีประโยชน์เป็น
ตัวแปรคั่นกลาง (IE = 0.45) และอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตัง้ ใจใช้งาน โดยมีการรับรูว้ า่ มีประโยชน์กบั ทัศนคติ
ต่อการใช้งานเป็นตัวแปรคั่นกลาง (IE = 0.72)
ดังนั้น การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน (PE) มีระดับ
อิทธิพลรวม (TE) ต่อความตั้งใจใช้งาน เท่ากับ 0.72
2) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (PU) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (DE = 0.46) และความตั้งใจ
ในการใช้งาน (DE = 0.32) ตลอดจนมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความตั้งใจใช้งาน โดยมีทัศนคติต่อการใช้งานเป็น
ตัวแปรคั่นกลาง (IE = 0.25)
ดังนัน้ การรับรูว้ า่ มีประโยชน์ (PU) มีระดับอิทธิพล
รวม (TE) ต่อความตั้งใจใช้งาน เท่ากับ 0.57
3) ทัศนคติต่อการใช้งาน (AT) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความตั้งใจใช้งาน (DE = 0.54)

อภิปรายผล

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถแยกอภิปรายผลการวิจยั
ดังนี้
1. การรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้
ว่ามีประโยชน์ (สมมติฐานที่ 1) จากการทดสอบพบว่า
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากความชัดเจนของฟังก์ชันการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบสามารถ
ตอบโจทย์การใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
และเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว

ถือเป็นปัจจัยด้านการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานที่ท�ำให้
ผู้ใช้งานรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของระบบ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Sharma & Govindaluri (2014: 155-169)
ว่าการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานจะส่งผลให้ผู้ใช้รับรู้ถึง
ประโยชน์ของระบบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติส�ำหรับ
การทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ว่าง่ายต่อทัศนคติต่อ
การใช้งาน (สมมติฐานที่ 2) พบว่า มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้และงานวิจยั ของ
Sharma & Govindaluri, (2014: 155-169) และ Melas
et al. (2011: 533-564) ว่าการรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งาน
ส่งผลต่อทัศนคติการใช้งานของผูใ้ ช้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ
2. การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อ
การใช้งาน (สมมติฐานที่ 3) จากการทดสอบพบว่า มีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เนือ่ งจากลดเวลาและขัน้ ตอนในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
วางแผนและควบคุมการใช้เงินได้ด้วยตนเอง อ�ำนวย
ความสะดวกสบายในการซือ้ สินค้าและบริการ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ถือเป็นปัจจัยด้านการรับรูว้ า่ มีประโยชน์ทที่ ำ� ให้ผใู้ ช้งาน
มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ระบบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sharma
& Govindaluri (2014: 155-169) และ Kwok & Yang
(2017: 1-14) ว่าการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส�ำหรับการทดสอบอิทธิพลของการรับรูว้ า่ มีประโยชน์
ต่อความตัง้ ใจใช้งาน (สมมติฐาน ที่ 4) พบว่า มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ เนือ่ งจาก
การทีผ่ ใู้ ช้งานรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทตี่ นเองได้รบั ส่งผลท�ำให้
เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การใช้งานระบบ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Alalwan et al. (2016: 118-139) และ Kwok
& Yang (2017: 1-14) พบว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์
มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้งาน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่การทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ว่า
มีประโยชน์ตอ่ ความตัง้ ใจใช้งานผ่านทัศนคติตอ่ การใช้งาน
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจกล่าว

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ได้วา่ การรับรูว้ า่ มีประโยชน์ตอ่ การใช้งานจ�ำเป็นต้องอาศัย
ตัวแปรคัน่ กลางเพือ่ ส่งอิทธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบ
(Alalwan et al., 2016: 118-139; Kwok & Yang,
2017: 1-14)
3. ทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้งาน (สมมติฐานที่ 5) จากการทดสอบพบว่า มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ เนือ่ งจาก
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบ ความไว้วางใจ
และความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ห้บริการ ความปลอดภัยในการ
ใช้งานทางการเงินของระบบ และความพึงพอใจทีไ่ ด้ใช้งาน
ถือเป็นปัจจัยด้านทัศนคติทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma & Govindaluri
(2014: 155-169) และ Kwok & Yang, 2017: 1-14)
พบว่า ทัศนคติตอ่ การใช้งานมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งาน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนีใ้ นการทดสอบการรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งาน
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งาน (สมมติฐานที่ 6) พบว่า ไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความง่ายต่อการใช้งานที่ผู้ใช้
รับรู้ เช่น ความชัดเจนของฟังก์ชันการใช้งาน ขั้นตอน
การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบสามารถตอบโจทย์
การใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเข้าถึง
ข้อมูลทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นเหตุผลที่
ไม่เพียงต่อการตัดสินใจโดยตรงต่อความตั้งใจใช้งาน
ระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jenkins & Ophoff
(2016: 1-12) และ Pure, Trudel & Forget (2014:
30-40) พบว่า การรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้งาน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในขณะที่การทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ว่าง่าย
ในการใช้งานต่อความตัง้ ใจใช้งานผ่านทัศนคติตอ่ การใช้งาน
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจกล่าว
ได้วา่ การรับรูว้ า่ ง่ายในการใช้งานจ�ำเป็นต้องอาศัยตัวแปร
คัน่ กลางเพือ่ ส่งอิทธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบ (Kwok
& Yang, 2017: 1-14)
จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ ความตัง้ ใจใช้งานของ
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ผูใ้ ช้งานกระเป๋าเงินดิจทิ ลั ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากทัศนคติ
ต่อการใช้งาน ดังนัน้ หากต้องการส่งเสริมใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัลควรสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับ
ผู้ใช้งานผ่านการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย โดยการกระตุน้
จากให้ผใู้ ช้งานรับรูว้ า่ ง่าย มีประโยชน์ในการใช้งาน และ
ท�ำให้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั กลายเป็นวิถชี วี ติ ของคนในสังคม
ทัง้ นี้ หากพิจารณาถึงอิทธิพลรวมของปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความตั้งใจใช้งานของผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล
พบว่า การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานนั้นมีอิทธิพลสูงที่สุด
ต่อความตัง้ ใจใช้งานของผูใ้ ช้งานกระเป๋าเงินดิจทิ ลั ดังนัน้
หากต้องการส่งเสริมใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั อย่างเป็นระบบ
ควรเริ่มต้นจากการสร้างการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน
เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่ามีประโยชน์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การมี
ทัศนคติต่อการใช้งาน อันจะส่งผลท�ำให้ผู้ใช้งานเกิด
ความตั้งใจในการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล

สรุปผล

1. ผลการพัฒนาวิเคราะห์ตัวแบบองค์ประกอบ
เชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัลพบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และ
ทัศนคติตอ่ การใช้งานเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพล
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อความตัง้ ใจในการใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัล ขณะเดียวกันแม้การรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานจะ
ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้กระเป๋าเงิน
ดิจทิ ลั แต่กลับส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการรับรู้
ว่ามีประโยชน์และทัศนคติตอ่ การใช้งานไปยังความตัง้ ใจ
ในการใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั ซึง่ มีระดับอิทธิพลรวมสูงสุด
เท่ากับ 0.72
2. ปัจจัยด้านทัศนคติตอ่ การใช้งาน มีอทิ ธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล โดยมีค่า
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.54 ณ ระดับนัยส�ำคัญ 0.01
ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ ก ระเป๋ า เงิ น ดิ จิ ทั ล

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

40

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เท่ากับ 0.32 ณ ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ส่วนด้านการรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้มคี า่ อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.10 อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัจจัยด้านการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งานและด้าน
การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั โดยมีคา่ อิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ 0.72 และ 0.57 ตามล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
ผลจากการวิเคราะห์ตัวแบบองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั
พบว่า ตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั เป็นผลลัพธ์สดุ ท้ายของ
ตัวแบบได้รบั อิทธิพลรวมสูงสุดจากปัจจัยด้านการรับรูว้ า่
ง่ายในการใช้งาน รองลงมาคือ การรับรู้ว่ามีประโยชน์
และทัศนคติตอ่ การใช้งาน ตามล�ำดับ ดังนัน้ หากต้องการ
ให้การใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างแพร่หลาย ควร
ด�ำเนินการดังนี้
1.1 กระตุน้ และส่งเสริมการใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั
ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กลายเป็นวิถีชีวิตของคน
ในยุคปัจจุบนั ทีไ่ ม่หยุดนิง่ และเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างการรับรูค้ วามสะดวกสบาย
ที่ส่งต่อไปยังทัศนคติต่อการใช้งานที่ดีของผู้ใช้ เช่น
ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และระบบขนส่งสาธารณะ
เป็นต้น เนือ่ งจากผูใ้ ช้งานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ให้ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นที่แพร่หลาย
1.2 ผูใ้ ห้บริการควรสร้างเครือข่ายและพันธมิตร

ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้ความ
สะดวกสบายและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
เช่น เจาะตลาดนายจ้างเพือ่ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน
ในกรณีทลี่ กู จ้างไม่มบี ญ
ั ชีธนาคาร โดยจ่ายเงินเข้าระบบ
กระเป๋าเงินดิจิทัลแทน
1.3 ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถน�ำไปประกอบ
การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาและกระตุ้นการใช้งาน
กระเป๋าเงินดิจทิ ลั ให้แพร่หลาย ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้บริการทางการเงินของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตามกระแสเทคโนโลยี ภายใต้นโยบาย
การพัฒนาระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋าเงินดิจทิ ลั เช่น ความ
พึงพอใจ (Satisfy) และความเชื่อมั่น (Trust)
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจในการ
ช�ำระเงินผ่านช่องทางเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆ เช่น
สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency)
2.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบหรื อ พั ฒ นาระบบ
การให้บริการนวัตกรรทางการเงินทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรม
ของคนสมัยใหม่ทสี่ นองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนระบบการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการใช้กระเป๋าเงิน
ดิจิทัลของประชาชนภายในประเทศ เพื่อให้การวิจัยมี
ความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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