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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-payment เป็นการช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการหรือโอนเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกช าระค่าสินค้าและบริการ 
ได้หลายรูปแบบซึ่งในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 1) การท าธุรกรรมการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้การช าระผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินตามใบ
แจ้งหนี้ เช็ค บริการโอนเงินโดยการช าระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet Payment)  และ 
2) การท าธุรกรรมการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน, 2560) 
 ปัจจุบันการช าระเงินผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Payment นั้น  
คือ การน าโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นสื่อในการช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ  ให้กับร้านค้าผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี 2010-2011 เป็น
ต้นมา มีจ านวนผู้ใช้งานเติบโตถึงร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต สิ่งที่ท าให้ระบบ 
Mobile Payment น่าสนใจ เป็นเพราะมีผู้ที่ต้องการท าธุรกรรมการเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือมากถึง 
3.8 พันล้านคนทั่วโลกรวมทั้งคนที่มีบัญชีธนาคารแล้ว 2 พันล้านบัญชีทั่วโลก การช าระเงินผ่าน 
Mobile Payment แบ่งได้เป็น  3 ประเภท คือ 1) M-commerce เป็นการซื้อสินค้าและบริการทาง
เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ  2) M-wallet เป็นการพกมือถือแทนกระเป๋าสตางค์โดยไม่ต้องพกเงินสด
ออกจากบ้านและก่อนใช้งานจะต้องท าการแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์หรือ M-Wallet เมื่อมีการใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการจ านวนเงินใน M-Wallet 
จะลดลงไปเรื่อย ๆ 3) M-Payment เป็นการซื้อสินค้าและบริการโดยช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
แบบสแกน Barcode, QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือและส่งผ่านเทคโนโลยี NFC, RFID (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2555)  
 Mobile Payment เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่
เกี่ยวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ธนาคาร, ธุรกิจที่ท าธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป,  
ผู้ให้บริการระบบมือถือ, บริษัทบัตรเครดิต, บริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ต, ระบบจ่ายเงินออนไลน์ 
สถาบันการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจ่ายเงินใหม่ ๆ เป็นต้น การน า Mobile 
Payment มาใช้นั้นเพื่อเข้ามาแก้ไขจุดอ่อนของการช าระเงินด้วยเงินสดโดยมีปัจจัย 3 ประเภทที่เป็น
ตัวกระตุ้น ได้แก่ 1) การเติบโตของจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและรูปแบบการใช้ชีวิตดิจิตอลที่เพ่ิมมากขึ้น 
2) โครงข่ายโทรคมนาคมและกระบวนการท าธุรกรรมทางด้านการเงินที่ดีขึ้น 3) การผลักดันการใช้ 
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National e-payment หรือระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลพยายามผลักดัน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกสบาย รวดเร็วหรือเรียลไทม์มากขึ้น ในการช าระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ให้กับผู้บริโภค (“ไทยก าลังเข้าสูยุคแห่ง”, 2560) 
 ในปี 2559 ได้มีการส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวไทย ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลส ารวจพบว่าคนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ต ประมาณ 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
นิยมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ถึงร้อยละ 85.5 และกิจกรรมที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
3 อันดับแรก คือ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การดูวีดีโอผ่าน Youtube การอ่านหนังสือ   
e-news, e-book การค้นหาข้อมูลและการท าธุรกรรมทางการเงิน (“ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์”, 2560) ซึ่งการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีมากกว่าการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่ผู้บริโภคเลือกช าระเงินโดยช่องทางออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ ส่วนพฤติกรรมการใช้ 
สมาร์ทโฟนในการท าธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 
2559)  มีอัตราการใช้ข้อมูลการท าธุรกรรมธนาคาร การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือ (Mobile 
Shopping) และการช าระเงินผ่านมือถือ (Mobile Payment) มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ M-banking ในสัดส่วนเกินร้อยละ50 การท าธุรกรรมธนาคารนั้นเติบโตจากร้อยละ 49 เป็น
ร้อยละ 51 การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือมีการเติบโตจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 35 และการ
จ่ายเงินผ่านมือถือนั้นมีการเติบโตจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 26 การเติบโตนี้เป็นการตอกย้ าว่าการใช้
งานสมาร์ทโฟนด้านการเงินการธนาคาร และช าระเงินผ่านมือถือ รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านมือถือนั้นมี
บทบาทในสังคมไทยเราและได้รับการยอมรับมากข้ึนเรื่อยๆ  
 พฤติกรรมดังกล่าวจึงสามารถบ่งชี้ที่ดีว่า โอกาสในการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้นจากช่องทางเหล่านี้ เนื่องจากเป็นช่องทางของการซื้อสินค้าและ
บริการหรือการท าธุรกรรมทางการเงินที่มีความสะดวกสบาย เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถท า
รายการเหล่านั้นไดด้้วยตัวเองในเวลาที่ตัวเองสะดวก ดังนั้นหากผู้ให้บริการรายใดมีการน าเสนอการ
ให้บริการบน เอ็ม-คอมเมิร์ซ ก็จะเป็นโอกาสในการเพ่ิมช่องทางการปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมกับ
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น (“Informate Mobile Insights”, 2017) 
 ปัจจุบันแนวโน้มการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาให้เป็นช่องทางที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในอนาคต ปัญหา
และอุปสรรคที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการการช าระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ คือผู้บริโภคขาด
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งานของระบบและความ
น่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ อีกทั้งบริการการช าระเงินโดยช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อน ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความไม่ไว้วางใจแก่ผู้บริโภค 
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ส่งผลต่อความตั้งใจในการที่จะใช้บริการช าระเงินหรือ  ท าธุรกรรมด้านการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(“ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”, 2555) 
 ส่วนผลส ารวจฉบับล่าสุดของ บริษัท วีซ่า ประจ าประเทศไทย การเงินการธนาคาร (2560) 
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการช าระเงินของผู้บริโภค ยังเป็นที่ยืนยันได้ว่าการรับรู้ของผู้บริโภคใน
ประเทศไทยในเรื่องของประโยชน์จากการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวก สบาย รวดเร็ว ในส่วนของการท างานของระบบช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ผู้บริโภคยังคงต้องการคุณภาพของระบบช าระเงินที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย ไม่
ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถอ านวยความสะดวกในการช าระเงินและบันทึกข้อมูลการช าระเงินให้กับ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี แต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความตั้งใจในการใช้การช าระเงินผ่านมือถือ คือ 
คุณภาพการท างานของระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงไม่มีความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการขาดความไว้วางใจและความตั้งใจในการใช้
บริการช าระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“ไทยก าลังเข้าสูยุคแห่ง”, 2560) ทั้งนี้ผู้ใช้ Mobile Payment 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความตั้งใจที่จะใช้ Mobile Payments จะเพ่ิมขึ้น ถ้าระบบการ
ช าระเงิน Mobile Payment มีคุณภาพ สะดวกและใช้งานง่ายมากขึ้น เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการ
ช าระเงิน สามารถช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา และรวดเร็วกว่าการช าระเงินรูปแบบอื่น  
 จากข้อมูลดังกล่าว ระบบการช าระเงินมีความส าคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทาง
การค้าและการเงิน เพื่อให้การช าระเงินค่าสินค้าและบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มี
คุณภาพของระบบช าระเงินที่ดี และมีความปลอดภัย ช่วยให้เศรษฐกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ระบบการช าระเงินมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนในการใช้ชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
ธุรกิจของภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต้องมีการท า
ธุรกรรมซื้อขาย เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงินเป็นจ านวนมากเพราะเป็นจังหวัดซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด จึงมี
แนวโน้มที่จะเกิดความต้องการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงิน ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรวมถึงมีปลอดภัยกับผู้บริโภค 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและรักษาเสถียรภาพระบบการช าระ
เงินจึงต้องพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบการช าระเงินให้มีคุณภาพ ทันสมัย  สะดวกรวดเร็ว อีกท้ังลดความ
เสี่ยงในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะ
ได้รับจากการใช้ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการช าระเงินได้อย่าง
เหมาะสมกับตัวเอง (“ธนาคารแห่งประเทศไทย”, 2554)  
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 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ิงจะเข้ามาใช้ในประเทศไทย 
จึงส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความไว้วางใจต่อระบบดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการโอนเงินที่เกิดจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพ การโจรกรรมข้อมูลระหว่างการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ความไม่ปลอดภัยของการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ตลอดจนข้อบกพร่องจากการ
ท างานของระบบช าระเงิน  การฝากถอนเงินแบบอัตโนมัติที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้จากผลการวิจัย
ของ ชีมินกิว และ ลาลัวน่า (Chemingui & lallouna, 2013) และ ชาว และ เชน (Hsiao & Chen, 
2013) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการส่งผลระหว่างตัวแปรคุณภาพของระบบกับความตั้งใจใช้
บริการ ผลการวิจัยของ เจีย-ชิ และ แพม (Gia-Shie & Pham, 2016); ซูฮาล (Zuhal, 2016) และ 
มาคานเยซ่า (Makanyeza, 2017) ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการส่งผลระหว่างตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์การใช้งานกับความตั้งใจใช้บริการ ผลการวิจัยของ จูนาดี้ และ ซเฟรียนโต้ (Junadi & 
Sfenrianto, 2015); โอลิเวียร่า, มาโนจ, กอนซาโล และฟิลิพ (Oliveira, Manoj, Goncalo & 
Filipe, 2016) และ ลีบานา คาบานิลลัส, รามอส เดอ ลูน่า และมอนโตโร่ รีออส  
(Liebana-Cabanillas, Ramos de Luna & Montoro-Ríos, 2017) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
การส่งผลระหว่างตัวแปรการรับรู้ความปลอดภัยกับความตั้งใจใช้บริการ และผลการวิจัยของ ซู 
(Zhou, 2013); ชู, บูล และช ู(Chiu, Bool &Chiu, 2017) และ ชาว, ยู, ลู, กอง และ อดีล (Cao, 
Yu, Liu, Gong & Adeel, 2018) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการส่งผลระหว่างตัวแปรความ
ไว้วางใจกับความตั้งใจใช้บริการ เป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ควรจะน ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือดูว่า ความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นผลมาจากคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความ
ปลอดภัย และความไว้วางใจในลักษณะเช่นเดียวกันได้หรือไม่  
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง ความตั้งใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือวิเคราะห์ถึงการส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
การรับรู้ความปลอดภัย ที่มีต่อความไว้วางใจ และความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
และเพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของความไว้วางใจ ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากการวิจัยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการน ามาปรับใช้และพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ    
และเพ่ือให้สอดคล้องกับการผลักดันการใช้ National e-payment หรือระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลไทย การเติบโตของจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตดิจิตอล
ของผู้บริโภคมีมากข้ึนและการมีโครงข่ายโทรคมนาคมและกระบวนการท าธุรกรรมทางด้านการเงินที่ดี
ขึ้น ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกสบาย เพ่ิมความรวดเร็วหรือเรียลไทม์ ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใช้บริการช าระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ  ผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับผู้บริโภคในอนาคตต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
 1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความ
ปลอดภัยที่มีต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างาน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความ
ปลอดภัยที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของความไว้วางใจ ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคคลวัยท างาน ที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร ซึ่งเป็นบุคคลวัยท างาน ที่เคยมีประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
โปรแกรมจีสตาร์พาวเวอร์ (G*Power) ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling method)  
 1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาที่น ามาใช้ศึกษา ได้จากการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความไว้วางใจ และความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งมาจากปัจจัย 
คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู้ความปลอดภัย อีกทั้งศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฏีและงานวิจัยระหว่างตัวแปรดังต่อไปนี้ คือ  
  1.3.3.1 การส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความ
ปลอดภัย ที่มีต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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  1.3.3.2 การส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความ
ปลอดภัย ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  1.3.3.3 การส่งผลของความไว้วางใจ ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่  
 สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะ
เน้นพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่หรือท างานอยู่ในบริเวณนั้น รวมถึงเคยมีโอกาส  ใช้
บริการเกี่ยวกับการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา                 
 เริ่มตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2561 
 
1.4 ประโยชน์ที่ใช้ในการศึกษา 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้แบ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการดังนี้  
 1.4.1 การได้รับทราบถึงผลสรุปจากการศึกษา ได้แก่ 
  1.4.1.1 เพ่ือให้ทราบถึงการส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การ
รับรู้ความปลอดภัย ที่มีต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัย
ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.4.1.2 เพ่ือให้ทราบถึงการส่งผลของคุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การ
รับรู้ความปลอดภัย ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  1.4.1.3 เพ่ือให้ทราบถึงการส่งผลของความไว้วางใจ ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 การน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ คือ เพ่ือน าข้อมูลในการวิจัยมาปรับใช้
และพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณภาพระบบ หมายถึง ระบบที่มีลักษณะการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความ
ยืดหยุ่น  มีความน่าเชื่อถือและการปรับตัวให้พร้อมในการใช้งาน มีคุณภาพข้อมูล และคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาข้อมูล มีความคงท่ีไม่มีการติดขัดของระบบ รวมทั้งมีระยะเวลาและอัตราในการตอบสนอง
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ผู้ใช้บริการในการใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่
สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว เช่น ช าระเงินด้วยการสแกน
บาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ได้ สามารถบันทึกรายการและเรียกดูประวัติการช าระเงินที่ใช้บ่อย ๆ เพ่ือช าระ
เงินในครั้งถัดไปได้ สามารถค้นหาผู้รับช าระเงินในระบบได้อย่างถูกต้องหลังจากท ารายการช าระเงิน
ส าเร็จระบบจะตอบสนองผู้ใช้บริการ โดยการบันทึกผลการช าระเงินเป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถือ
อัตโนมัติรวมทั้งส่งอีเมล์แจ้งเพ่ือเป็นการยืนยันการท ารายการให้กับผู้ใช้บริการ 
 การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน หมายถึง ระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือบริการช าระเงินที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ จะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งให้ประโยชน์มากมายได้
มากกว่าบริการรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งในที่นี้ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการช าระเงิน
รูปแบบใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีส่วนช่วย พัฒนา ปรับปรุง ให้บุคคลมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต รวมทั้งให้ประโยชน์มากมายกับผู้ใช้บริการมากกว่ารูปแบบการช าระ
เงินรูปแบบเดิม ๆ เช่น ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการช าระเงิน  ไม่ต้องพกพาเงินสดไปยังจุดที่รับ
บริการตามร้านต่างๆ เป็นการป้องกันการสูญหาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึง
ประหยัดเวลาในการท างาน ช่วยให้การใช้ชีวิตประจ าวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การรับรู้ความปลอดภัย หมายถึง ระดับการรับรู้ที่บุคคลเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีในการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะมีความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย         
5 ประการ คือ  ความสมบูรณ์ครบถ้วน การรักษาความลับ, ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ การให้
อ านาจ,  การอนุญาต, การให้สิทธิ์ มีการรับรอง และไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม อีกท้ังต้องมีการรักษา
สภาพระบบให้พร้อมใช้งาน  มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ตั้งใจแลกเปลี่ยนระหว่างการท าธุรกรรม 
และข้อมูลนั้นควรมีความถูกต้องระหว่างการท าธุรกรรม ซึ่งในที่นี้ได้แก่  การช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึงประสงค์ได้ มีกฎระเบียบในการใช้งานที่สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการได้ 
ก าหนดให้มีการตั้งรหัสการใช้งานรวมถึงอีเมล์แจ้งเตือนการใช้งานทุกครั้ง มีการส่ง SMS ยืนยันการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง รวมถึงผู้ให้บริการมีการรักษาความลับเกี่ยวกับรหัสประจ าตัว
ลูกค้า รหัสลับส่วนตัวและ Mobile pin ไว้เป็นความลับ 
 ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีสะท้อนถึงความเต็มใจ ความตั้งใจ มั่นใจ ที่จะใช้บริการ
ใหม่ๆ  ด้วยความรู้สึกสบายใจ มีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงในการใช้บริการ มีแนวโน้มที่
ตั้งใจจะไว้วางใจในความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเชื่อมั่นหรือน่าเชื่อถือ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินให้กับลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นย า ผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจใน
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ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ เช่น ธนาคารพาณิชย์  ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและผู้ใช้บริการให้
ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคพิจารณา 
วางแผน ที่จะเลือกซ้ือสินค้าหรือเลือกใช้บริการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยพิจารณาจาก
ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และประสบการณ์ ของตนเองที่มีต่อสินค้า ตราสินค้าและบริการนั้นๆ 
ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ ความตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาสในอนาคต หรือใช้
บริการต่อเนื่องทุกครั้ง หลังจากท่ีได้พิจารณา ไตร่ตรอง วางแผน ในรายละเอียดและข้อมูลของการใช้
บริการช าระเงินดังกล่าวจากทัศนคติ ความเชื่อและความรู้สึกของผู้ใช้บริการเอง  
 Mobile Payment หมายถึง การท าธุรกรรมช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งแหล่งเงินที่ใช้
ในการท าธุรกรรมอาจมาจากการหักจากบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือ การใช้เงินจาก
กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, 2560) ซึ่งในที่นี้ได้แก่ Mobile 
Payment ประเภทกลุ่มบัตรเครดิตเสมือน, กลุ่ม Mobile Wallet และ กลุ่มธนาคาร Mobile 
Banking 
 สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพ่ิมเติมจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป โดย
จะสามารถรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆได้ เช่น IOS, Android OS, Windows phone 7 
และ Symbian OS เพ่ือใช้ในการติดตั้ง Application ต่างๆ มาใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือน
คอมพิวเตอร์แต่อยู่ในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ไร้สายต่างๆ ได้ 
เช่น Infrared Bluetooth หรือ Wifi และรองรับไฟล์ Multimedia ได้หลายรูปแบบ เช่น MP3, 
MP4, Wave ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ โทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่นและ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
 ผู้บริโภควัยท างาน หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการคนสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายใน
ระบบสังคม โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือการท างาน ซึ่งในที่นี้ได้แก่ บุคคลวัยท างานที่มี
อายุ 15-55 ปี เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนด
สมมุติฐาน โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น 7 ส่วนคือ 
 2.1 ข้อมูลบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเรื่องความตั้งใจใช้บริการ 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรเรื่องความไว้วางใจ 
 2.4 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรเรื่องคุณภาพระบบ 
 2.5 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรเรื่องการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 
 2.6 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรเรื่องการรับรู้ความปลอดภัย 
 2.7 สมมติฐานและกรอบแนวความคิด 
 
2.1 ข้อมูลบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 
 2.1.1 บัตรเดบิต (Debit Card) คือ บัตรที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากธนาคารมีลักษณะการใช้งาน
คล้ายกับบัตร ATM ท ารายการถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการรวมถึง
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ ซึ่งเมื่อท ารายการระบบจะหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทันที ผู้ใช้บริการสังเกตได้จากสัญลักษณ์ของเครือข่ายบัตรเดบิตที่ออกบัตรร่วมกับธนาคารเจ้าของ
บัตร เช่น เครือข่าย VISA, Master Card, China Union Pay (CUP)  
 2.1.2 บัตรเครดิต (Credit card) คือ เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) สามารถใช้ประโยชน์จาก บัตรเครดิต 
เช่น  
  - ใช้แทนเงินสดเพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ สังเกตได้จากโลโก้ของเครือข่ายผู้
ให้บริการบนบัตรและที่ร้านค้า เช่น VISA, Master Card, American Express, China Union Pay 
(CUP), Japan Credit Bureau (JCB) 
  - เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้ 
  - รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น สะสมคะแนนแลกของ
รางวัล รับส่วนลดจากร้านค้า ผ่อนช าระสินค้าดอกเบี้ย 0% เงินคืนจากการใช้จ่าย (Cash Back) 
รวมถึงความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
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 2.1.3 เงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Money หรือ e-Money) หมายถึง มูลค่าเงินที่บันทึก
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบัตรพลาสติก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการได้ช าระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผู้ให้บริการ e-Money และสามารถใช้
ช าระค่าสินค้าบริการได้ตามร้านค้าที่รับช าระ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก
และไม่เสียเวลารอเงินทอน 
 2.1.4 เช็ค (Cheque) คือ เอกสารในรูปแบบของตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้สั่งจ่าย" 
สั่ง "ธนาคาร" ให้ใช้เงินจ านวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคล
อีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ผู้รับเงิน" ผู้ที่เก่ียวข้องกับเช็คประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ผู้สั่งจ่าย
เช็ค, ผู้รับเงิน (หรือผู้ทรงเช็ค), ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank), ผู้จ่ายหรือธนาคารผู้จ่าย 
(Paying Bank) 
 2.1.5 บริการโอนเงิน  แบ่งได้ตามลักษณะส าคัญ เช่น บริการโอนเงินมีหลากหลายประเภท
ซึ่งอาจแบ่งได้ตามลักษณะส าคัญ เช่น 
  - การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT: On-line Retail Funds Transfer) 
คือ บริการที่ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่ต่างธนาคารได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
เครื่อง ATM เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือบริการ Internet Banking โดยผู้รับเงินจะสามารถเบิกเงิน
ในบัญชีได้ทันทีภายหลังจากท่ีผู้โอนเงินท ารายการส าเร็จ 
  - การโอนเงินรายใหญ่ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือ Bank of Thailand 
Automated High-value Transfer Network: เป็นเครือข่ายการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์เปิด
ให้บริการทุกวันท าการธนาคารตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.30 น.  
  - การหักเงินจากบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (Debit Transfer/Direct Debit) และการน า
เงินเข้าบัญชีบุคคลอ่ืนอัตโนมัติ (Credit Transfer/Direct Credit) คือการหักเงินและน าเงินเข้าบัญชี
บุคคลอื่นอัตโนมัติ เป็นระบบงานที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าในการโอนเงินให้กับบุคคลอ่ืน หรือเรียก
เก็บเงินจากบุคคลอ่ืน มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีมูลค่าการโอนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการมาก 
และมีรอบการช าระเงินแน่นอน (Bulk Payment) 
  - การโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance) คือ การโอนเงินระหว่างประเทศ จาก
คนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งที่อยู่คนละประเทศกัน ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน
ที่เป็นตัวแทนผู้รับโอนเงิน เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ
ต่างประเทศ (เช่น Western Union, MoneyGram) เช่น การโอนเงินของแรงงานไทยที่เดินทางไป
ท างานต่างประเทศกลับมาให้ครอบครัวในประเทศไทย หรือการโอนเงินจากพ่อแม่ในประเทศไทยไป
ให้บุตรที่ศึกษาในต่างประเทศ 
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 2.1.6 การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) คือ บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แทนเจ้าหนี้ เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต เช่น  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้
จากเจ้าหนี้ ผู้ใช้บริการสามารถน าใบแจ้งหนี้ ไปช าระได้ที่ผู้ให้บริการรับช าระเงินแทนโดยไม่ต้อง
เดินทางไปช าระที่ส านักงานของเจ้าหนี้โดยตรง ปัจจุบันมีการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษ biller ส่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล์ SMS เรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้ทันที รวมถึงอาจให้ลูกค้าช าระเงินได้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ช่องทางการให้บริการ เช่น  
ธนาคารพาณิชย์ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขา ตู้ ATM และ Internet หรือ Mobile Banking จุดรับ
ช าระเงินผู้ให้บริการที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส Tesco Lotus, 
Big C, Family Mart, AIS, TOT, J-Mart, I-Mobile, True Money และ mPay 
 2.1.7 การช าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) คือ การช าระค่าสินค้าและ
บริการหรือโอนเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกช าระค่าสินค้าและบริการ
ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตัดบัญชีเงินฝากผ่านบริการ Internet Banking ของธนาคารซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับการโอนเงินการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือ  
บัตรเดบิต การช าระเงินผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  
 2.1.8 การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) คือ การท าธุรกรรมการช าระ
เงินผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อในการโอนเงิน หรือช าระเงิน
ให้แก่ร้านค้า รวมทั้งการช าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ประกอบด้วยแหล่งเงินที่ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกและสมัครเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับโทรศัพท์มือถือเพ่ือตัด
ยอดเงินเมื่อท ารายการ ได้แก่ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในประเทศไทยมี
การใช้บริการ Mobile Payment ดังต่อไปนี้ (“ภาพรวมบริการ Mobile Payment”, 2559)  
  2.1.8.1 กลุ่มบัตรเครดิตเสมือน ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือเป็นบัตรเครดิตเสมือน 
(Virtual Credit Card)  ในการช าระค่าสินค้าและบริการ โดยการใส่ข้อมูลจากบัตรเครดิตใน
โทรศัพท์มือถือที่เป็น Samsung เฉพาะรุ่นที่ก าหนดให้ใช้บริการได้เท่านั้น โดยดึงจากวงเงินบัตร
เครดิตช าระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องจ่ายเงินด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 
NFC และใช้การส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไปยังเครื่องรูดบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กแบบเก่าได้ด้วย ซึ่ง 
Samsung Pay จะสามารถใช้งานได้กับเครื่องรูดบัตรทุกเครื่องในประเทศไทย ถือเป็นจุดเด่นของ 
Samsung Pay ที่สามารถน าไปใช้ได้กว้างขวางมากกว่าคู่แข่ง ส่วนเรื่องของการออกบัตร ก าหนด
วงเงิน การช าระหนี้บัตรเครดิต ยังเป็นความรับผิดชอบของธนาคารผู้ออกบัตร 
  2.1.8.2 กลุ่ม Mobile Wallet ผู้บริโภคใช้บริการช าระเงิน โดยน าเงินใส่ลงไปใน
กระเป๋าเงินเสมือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น Mobile Wallet ของผู้ให้บริการ เช่น ซื้อบัตรเติมเงิน    
โอนเงินจากบัญชีธนาคาร-บัตรเครดิต จากนั้นน ามูลค่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเงิน ไปช าระค่าสินค้าและ
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บริการตามร้านค้าท่ีรองรับบริการช าระเงินประเภทนี้ได้ ผู้ให้บริการในลักษณะ Mobile Wallet     
ในประเทศไทยมีจ านวนมาก เช่น True Money, AIS mPay, AirPay, PaySocial, Rabbit LINE Pay 
ซ่ึง Mobile Wallet ใช้ช าระเงินค่าสินค้าและบริการค่อนข้างมาก เช่น ช าระค่าสาธารณูปโภค        
ค่าประกันชีวิต ค่าประกันภัย และสินเชื่อต่าง ๆ  
   2.1.8.3 กลุ่มธนาคาร หรือ Mobile Banking ผู้บริโภคสามารถใช้เงินฝากท่ีอยู่ในบัญชี
ของธนาคารใส่เข้าระบบโดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารที่มีบัญชี และใช้
ช าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยการตัดยอดเงินออกจากบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่าน
แอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องใช้เงินสด 
 ข้อดีของการใช้บริการ Mobile Payment 
 ส าหรับผู้ใช้บริการ 
 1. ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง 
 2. ผู้ใช้บริการไม่ต้องพกเงินสด บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตติดตัว เพียงผู้ใช้บริการมี
โทรศัพท์มือถือก็สามารถช าระเงินได้ 
 ส าหรับร้านค้าหรือผู้ให้บริการ 
 1. เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรับช าระเงินจากลูกค้าได้มากขึ้น 
 2. ลดความเสี่ยงและความปลอดภัยในการบริหารเงินสดภายในร้านค้า 
 3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความทันสมัยให้แก่ร้านค้าเอง 
 ข้อควรระวังในการใช้บริการ Mobile Payment 
 1. หลีกเลี่ยงการตั้ง PIN/Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา และต้องเก็บรักษา User ID และ 
Password ให้เป็นความลับส่วนบุคคล พร้อมทั้งเปลี่ยน Password เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 2. ไม่ควรละเลย SMS หรืออีเมล์ที่ได้รับจากธนาคาร และควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุก
ครั้งที่มีการช าระเงิน 
 3. ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการเสนอก่อนตัดสินใจ
ใช้บริการ 
 4. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
การใช้โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะกรณีท่ีใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 5. กรณีท่ีใช้บริการ Mobile Payment โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบโปรโมชั่น
และค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ และเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะกับพฤติกรรม
การใช้งาน เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
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2.2แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 2.2.1ความหมายและนิยามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการ 
 ฟิชเบน และ ไอเซน (Fishbein & Ajzen, 1975) กล่าวว่า ความตั้งใจ คือ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริโภคท่ีมาจากการเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติ (Attitude Toward) และผลลัพธ์ของ
พฤติกรรมต่อสินค้าและบริการของตราสินค้านั้น ๆ 
 ซีธาม, พาราสุไรมาน และ เบอรรี่ (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990) กล่าวว่า 
ความตั้งใจใช้ หมายถึง การที่บุคคลแสดงการเลือกท่ีจะใช้บริการ หรือซื้อสินค้าและบริการ หลังจาก
พิจารณาในตัวสินค้าและบริการแล้ว ซึ่งสามารถสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ ความตั้งใจใช้มี
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ว่ามีการไตร่ตรอง พิจารณา ถึงตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาแล้ว โดยความตั้งใจซื้ออาจเกิดขึ้นจากทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ  
 โฮวาร์ด (Howard, 1994) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและ
เป็นการวางแผนของผู้บริโภคท่ีจะซื้อสินค้าและบริการจากตราสินค้าใด ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งและ
การตั้งใจซื้อนั้นจะเกิดขึ้นมาจากทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าและบริการ รวมถึงความมั่นใจที่มีต่อตรา
สินค้า  
 เพย์รอท และแวน-โดเรน (Peyrot & Van-Doren, 1994) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ คือ 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามในการสร้างแรงดึงดูดใจระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า โดยผลลัพธ์
สามารถท านายถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 เมสัน (Mason, 2005) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ คือ เครื่องมือวัดความต้องการของผู้บริโภคต่อ
ตราสินค้านั้น ๆ โดยเกิดจากการประเมินผลทางความรู้สึก ความเชื่อของผู้บริโภค ผ่านข้อมูลที่ได้รับรู้
จากประสบการณ์จริง จนท าให้เกิดการประมวลผลและแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ตามมา 
 จากความหมายและนิยามเก่ียวกับความตั้งใจใช้ สรุปได้ว่า ความตั้งใจใช้บริการหมายถึง คือ 
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคพิจารณา วางแผน ที่จะเลือกซ้ือสินค้าหรือเลือกใช้บริการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในอนาคต โดยพิจารณาจากความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ และความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสินค้า
หรือตราสินค้าและผู้ให้บริการ 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการที่มีความ
เหมือนและแตกต่างกัน จึงสรุปทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1: ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการวัดความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน ผ่าน 
  โทรศัพท์มือถือ 
 

ประเภทของเกณฑ์ที่น ามาวัดความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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การวางแผนที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หลังจาก
พิจารณา ไตร่ตรองในตัวสินค้า ตราสินค้าและบริการจาก
ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 

√ √ √   

การใช้บริการเมื่อมีโอกาสในอนาคต หรือในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยพิจารณาจากทัศนคติและความเชื่อมั่นที่มีต่อตรา
สินค้าและบริการ 

√ √ √   

การใช้บริการบ่อย ๆ หรือทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่
ผู้ใช้บริการไดร้ับรู้ข้อมูลและมีการพิจารณาจากทัศนคติ 
ความรู้สึก ความเชื่อจากประสบการณ์การใช้บริการจริง  

   √ √ 

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า ความตั้งใจใช้
บริการ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคพิจารณา วางแผน ที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการ 
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยพิจารณาจากความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และประสบการณ์ 
ของตนเองที่มีต่อสินค้า ตราสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาสในอนาคต หรือใช้บริการต่อเนื่องทุกครั้ง หลังจากท่ีได้
พิจารณา ไตร่ตรอง วางแผน ในรายละเอียดและข้อมูลของการใช้บริการช าระเงินดังกล่าวจากทัศนคติ      
ความเชื่อและความรู้สึกของผู้ใช้บริการเอง  
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2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ  
 2.3.1ความหมายและนิยามเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 เมเยอร์ เดวิส และ สโชร์แมน (Mayer, Davis & Schoorman, 1995 อ้างใน Gao, 
Waechter & Aksel-Bai, 2015) กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ สิ่งที่สะท้อนถึงความเต็มใจ  
 เมเยอร์, เดวิส และ สโชร์แมน (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ คือ ความตั้งใจของบุคคลที่จะเสี่ยง ต่อการกระท าของบุคคลอื่นโดยอาศัยความคาดหวังว่า
คนอ่ืน ๆ จะด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส าคัญกับผู้ที่เขาให้ความไว้วางใจ โดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถในการตรวจสอบหรือควบคุมบุคคลอ่ืน  
 เมเยอร์ และคณะ (Mayer, et al., 1995) ได้นิยามความไว้วางใจ คือ ความสัมพันธ์กับบุคคล
ที่สามารถระบุตัวได้กับอีกคนหนึ่งที่รับรู้ว่าจะท าหน้าที่และท าปฏิกิริยากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ความไว้วางใจจะถูกก าหนดโดยผู้ที่ไว้วางใจต่อแนวโน้มที่จะไว้วางใจ ในความสามารถ ความเมตตา
กรุณา และความซื่อสัตย์ของผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการ 
 คิม ชิน และ ลี (Kim, Shin & Lee, 2009 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ คือ ความม่ันใจของบุคคลที่จะเสี่ยงด้วยความปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการของพวก
เขา มีความความคาดหวัง และไว้วางใจว่าผู้ให้บริการจะด าเนินการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต  
 คิม และคณะ (Kim, et al., 2010 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ หมายถึง การใช้บริการใหม่ๆ ด้วยความรู้สึกสบายใจ มีความปลอดภัยและปราศจากความ
เสี่ยง 
 มูนอซ, เอสพาร์ซา, อกัวลาร์, คาร์ราซอล และ ฟอร์น (Munoz, Esparza, Aguilar, 
Carrascal & Forne (2010 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) กล่าวว่า ความไว้วางใจในการใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ คือ ความรู้สึกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือของผู้
ให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีระดับความไว้วางใจที่สูง จะท าให้ลูกค้าเพ่ิมความตั้งใจในการใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น  
 จากความหมายและนิยามเก่ียวกับความไว้วางใจ สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีสะท้อนถึงความเต็มใจที่จะใช้บริการใหม่ๆ มีแนวโน้มที่ตั้งใจจะไว้วางใจในความสามารถ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ  มีความรู้สึกสบายใจ มีความ
ปลอดภัย อีกท้ังปราศจากความเสี่ยงจากการใช้บริการ 
 2.3.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 แมคไนท,์ ชาวฮูรี่ และคาซมาร์ (McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002)  ได้
ท าการศึกษาและพัฒนาและตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดความไว้วางใจส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Developing and Validating Trust Measures for E-Commerce) กล่าวว่า ความ
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ไว้วางใจในผู้ให้บริการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยมิติในการวัดความไว้วางใจ 2 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน คือ การเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trusting Belief)  หมายถึง การรับรู้ถึง
ความสามารถ ความเมตตากรุณา และความสมบูรณ์ของ     ผู้ให้บริการ) และความตั้งใจที่จะไว้วางใจ 
(Trusting Intention) หมายถึง การตัดสินใจที่จะเชื่อใจ ไว้วางใจ หรือยินดียอมรับต่อสถานการณ์ใดๆ 
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ผู้ให้บริการ 
 แมคไนท์ และคณะ (McKnight, et al., 2002) ได้กล่าวว่าเพ่ิมเติมไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ 
ความเชื่อ 3 ประการ คือ 1) ความสามารถ หมายถึง ผู้ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการของพวกเขาส าเร็จลุล่วง 2) ความซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ให้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือรักษาสัญญาของตนไว้และไม่หลอกลวงผู้บริโภค 3) ความเมตตากรุณา หมายถึง       
ผู้ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ความสนใจต่อผู้บริโภคมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น 
 นาฮ และ เดวิส (Nah & Davis, 2002 อ้างใน Vasileiadis, 2014) กล่าวว่า ความไว้วางใจใน
การยอมรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัย ได้แก่ ความ
ไว้วางใจในการให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ M-
commerce ความสามารถในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ คุณภาพของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลลูกค้า ความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ความน่าเชื่อถือของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และภาพรวมวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ 
 ซิว และ เชน (Siau & Shen, 2003 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความไว้วางใจในความสามารถของเทคโนโลยี
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและมีความปลอดภัยในการท าธุรกรรม และ 2) ความ
ไว้วางใจในผู้ให้บริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ความไว้วางใจจากลูกค้าได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการใช้บริการช าระเงินในกรณีของการท าธุรกรรมผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกิดข้ึน  
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความไว้วางใจที่มีความเหมือน
และแตกต่างกัน จึงสรุปทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจได้ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2: ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการวัดความไว้วางใจ 
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ความตั้งใจที่จะใช้บริการด้วยความรู้สึก
สบายใจ เต็มใจ มีความปลอดภัยปราศจาก
ความเสี่ยง 

 √   √   √  

ความตั้งใจทีจ่ะไว้วางใจว่าผู้ให้บริการจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ตามความ
คาดหวังและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

√      √  √ 

ความไว้วางใจในความสามารถของ
เทคโนโลยีช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

    √ √    

ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ในตัว
ของผู้ให้บริการ เช่น ความสามารถ ความ
ซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณา 

 √ √ √     √ 

ความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้า ความน่าเชื่อถือของผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
และภาพรวมขององค์กร 

     √    
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 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่าความไว้วางใจ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีสะท้อนถึงความเต็มใจ ความตั้งใจ มั่นใจ ที่จะใช้บริการใหม่ ๆ  ด้วยความรู้สึก
สบายใจ มีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงในการใช้บริการ มีแนวโน้มที่ตั้งใจจะไว้วางใจใน
ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเชื่อมั่นหรือน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ     
ซึ่งในงานวิจัยนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินให้กับลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นย า ผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ เช่น ธนาคารพาณิชย์  ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและผู้ใช้บริการให้
ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
พบว่า มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดัง
แนวคิดทฤษฎีของ เมเยอร์ และคณะ (Mayer, et al., 1995) และ แมคไนท์ และคณะ (McKnight, 
et al., 2002)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ ความรู้สึกที่สะท้อนถึงความเต็มใจ ความตั้งใจ มั่นใจ ที่
จะใช้บริการใหม่ๆ ด้วยความรู้สึกสบายใจ มีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงในการใช้บริการ มี
แนวโน้มที่ตั้งใจจะไว้วางใจในความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเชื่อมั่นหรือ
น่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ และ ซิว และ เชน (Siau & Shen, 2003 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 
2016) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความไว้วางใจใน
ความสามารถของเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรม และความ
ไว้วางใจจากผู้ให้บริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าความไว้วางใจจากลูกค้าได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการใช้บริการช าระเงินในกรณีของการท าธุรกรรมผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ซู (Zhou, 
2013) ที่ได้ศึกษาผลของการตรวจสอบความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า 
ความไว้วางใจเป็นตัวก าหนดความตั้งใจต่อเนื่องในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วน
งานวิจัยของ ชอว์ (Shaw, 2014) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความไว้วางใจในการใช้บริการกระเป๋า
สตางค์ผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
กระเป๋าสตางค์ผ่านโทรศัพท์มือถือ งานวิจัยของ มาดาน และ ยาดาฟ (Madan & Yadav, 2016) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความตั้งใจในการเลือกใช้กระเป๋าสตางค์ในโทรศัพท์มือถือ ในมุมมอง
ของประเทศก าลังพัฒนา โดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจผู้บริโภคท่ีใช้โทรศัพท์มือถือในการช าระเงิน 
พบว่าการรับรู้ความไว้วางใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการกระเป๋าสตางค์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ชู และคณะ (Chiu, et al., 2017) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือใน
ฟิลิปปินส์ พบว่า ความไว้วางใจครั้งแรกมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคาร
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ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งงานวิจัยของ ชาวและคณะ (Cao, et al., 2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินต่อเนื่อง พบว่า ความไว้วางใจ มีผลต่อความ
ตั้งใจในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อเนื่อง และงานวิจัยของ นามาฮูท และลาวฮาวิเชียน 
(Namahoot & Laohavichien, 2018)  ได้ท าศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความตั้งใจในการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต พบว่าความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 จากการศึกษาดังกล่าว ได้พบว่า ตัวแปรที่ 1 ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 1: ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ  คือ ความไว้วางใจ 
 
2.4 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบ 
 2.4.1 ความหมายและนิยามของคุณภาพระบบ 
 ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992, 2003) กล่าวไว้ว่า คุณภาพของระบบ 
หมายถึง ลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความ
ยืดหยุ่นของระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบ และความง่ายในการเรียนรู้ เช่น คุณสมบัติของระบบที่
ใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อน ความยืดหยุ่นและเวลาในการตอบสนอง 
 เซดดอน และกิว (Seddon & Kiew, 1996) และ เซดดอน (Seddon, 1997) กล่าวไว้ว่า 
คุณภาพของระบบ หมายถึง ระดับที่ระบบนั้นใช้งานง่าย เช่น มีความสะดวกในการใช้งาน 
 ไร, ลาง และเวลเกอร์ (Rai, Lang & Welker, 2002) ได้ให้ค านิยามว่า คุณภาพของระบบ 
เป็นระดับที่ระบบเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน คือ สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก 
 ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 2004) กล่าวว่า คุณภาพของระบบใน
สภาพแวดล้อมการใช้งานและความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ การปรับตัวและเวลาในการ
ตอบสนอง  
 จากความหมายและนิยามของคุณภาพระบบ สรุปได้ว่า คุณภาพระบบ หมายถึง ลักษณะที่
พึงประสงค์ของระบบที่มีการใช้งานสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือ  
มีการปรับตัวให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีระยะเวลาและอัตราการตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
 2.4.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพระบบ ในแบบจ าลองความส าเร็จของระบบ
เทคโนโลยี (DeLone & McLean IS Success Model) 
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 ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992) ได้กล่าวถึง คุณภาพของระบบไว้ใน
แบบจ าลอง DeLone และ McLean IS Success Model ว่าเป็นระดับทางเทคนิค คือ เป็นการวัด
คุณภาพของระบบในเรื่องของความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบ เช่น การวัดความสะดวก ใน
การใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งาน ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูล 
 เซดดอน และกิว (Seddon & Kiew (1996) และ เซดดอน (Seddon, 1997) ได้ทดสอบ
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศตามโมเดลของ ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992) 
เกี่ยวกบัการใช้ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยก าหนดโมเดลและปัจจัยความส าเร็จของ
คุณภาพของระบบไปสู่การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่า คุณภาพของระบบ 
(System Quality) เป็นการวัดความคงที่ของการติดต่อประสานระหว่างระบบสารสนเทศกับผู้ใช้งาน 
ความง่ายในการใช้งาน อัตราการโตตอบในระบบ การไม่มีข้อติดขัดในระบบ คุณภาพและ
ความสามารถในการบ ารุงรักษาข้อมูลของระบบ 
 ไร และคณะ (Rai, et al., 2002) ได้ทดสอบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาเพ่ือประเมินความส าเร็จของ ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992) และ  
เซดดอน (Seddon, 1997) เกี่ยวกับความส าเร็จของระบบสารสนเทศ เก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้
ระบบข้อมูลนักเรียนในมหาวิทยาลัย พบว่า คุณภาพของระบบ เป็นการวัดความง่ายในการใช้ระบบ 
และให้ค านิยามว่าเป็นระดับที่ระบบเป็นมิตรกับผู้ใช้ คือ สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก  
 ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 2003) มีการปรับปรุงแบบจ าลองโมเดล
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ โดยกล่าวเกี่ยวกับ คุณภาพระบบ เพ่ิมเติมไว้ว่า คือ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของระบบสารสนเทศ เป็นการวัดผลการท างานของระบบ ความสะดวกในการใช้งาน 
ความยืดหยุ่นของระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบ และความสะดวกในการเรียนรู้ ความไม่ซับซ้อน 
และเวลาในการตอบสนองผู้ใช้งานที่รวดเร็ว  
 ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 2004)  ได้มีการปรับปรุงแบบจ าลองโมเดล
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศในการวัดความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ (E-commerce) ในฐานะที่เป็นสื่อการสื่อสารและสื่อการพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวสื่อสาร แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้คุณภาพ
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าออนไลน์คาดหวังว่าเว็บไซต์จะมีคุณภาพข้อมูลที่ดี 
นอกจากนี้คุณภาพของระบบที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการ
ซื้อสินค้าและบริการ เช่น ผู้บริโภคก าลังเรียกดูข้อมูลของสินค้าและบริการในเว็บไซต์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ หากว่าเว็บไซต์ไม่เสถียร ไม่ดี และมีความเร็วในการเข้าถึงช้า ผู้บริโภคจะต้องรอรับ
ข้อมูลเป็นเวลานาน  ซึ่งจะเพ่ิมความยากล าบากในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์บน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งในแบบจ าลองที่ได้รับการปรับปรุงนั้น ได้กล่าวเกี่ยวกับ คุณภาพของระบบใน
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สภาพแวดล้อมใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไว้ว่า จะเป็นการวัดลักษณะที่ต้องการของระบบอีคอมเมิร์ซ ใน
เรื่องของการปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน ความพร้อมใช้งาน ความเชื่อถือได้ของระบบ 
และเวลาตอบสนองการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
 เว้นซ์ (Vance, 2008 อ้างใน Chemingui & lallouna, 2013) พบว่า โครงสร้างของระบบที่
มีคุณภาพ คือ โครงสร้างการน าทางการใช้งานและการออกแบบระบบ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการใส่ใจและ
จะท าให้ไว้วางใจในระบบเทคโนโลยีการพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากนั้นคาดว่าระบบคุณภาพของ
บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจมีผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคและส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในอนาคต 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบที่มีความ
เหมือนและแตกต่างกัน จึงสรุปทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพระบบ ได้ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3: ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการวัดคุณภาพระบบ 
 

ประเภทของเกณฑ์ที่น ามาวัดคุณภาพระบบ 
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ความสะดวกในการใช้งาน √ √ √ √   

การใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน √ √ √ √   

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน √   √   
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ √   √ √  

ความง่ายในการเรียนรู้ √      

ระยะเวลาและอัตราในการตอบสนองการใช้งาน √ √  √ √  
คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ  √     

คุณภาพในการบ ารุงรักษาข้อมูล  √     
ความคงที่ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ  √     

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ): ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพระบบ 
 

ประเภทของเกณฑ์ที่น ามาวัดคุณภาพระบบ 
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การไม่มีข้อติดขัดในระบบ  √     

การปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการใช้     √  

ความพร้อมใช้งาน     √  
โครงสร้างการน าทางการใช้งานและการ
ออกแบบระบบที่มีคุณภาพ 

     √ 

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่าคุณภาพระบบ คือ 
ระบบที่มีลักษณะการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น  มีความน่าเชื่อถือและ
การปรับตัวให้พร้อมในการใช้งาน มีคุณภาพข้อมูล และคุณภาพในการบ ารุงรักษาข้อมูล มีความคงที่
ไม่มีการติดขัดของระบบ รวมทั้งมีระยะเวลาและอัตราในการตอบสนองผู้ใช้บริการในการใช้งานระบบ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถช าระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว เช่น ช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้
ได้ สามารถบันทึกรายการและเรียกดูประวัติการช าระเงินที่ใช้บ่อย ๆ เพ่ือช าระเงินในครั้งถัดไปได้ 
สามารถค้นหาผู้รับช าระเงินในระบบได้อย่างถูกต้องหลังจากท ารายการช าระเงินส าเร็จระบบจะ
ตอบสนองผู้ใช้บริการ โดยการบันทึกผลการช าระเงินเป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติรวมทั้งส่ง
อีเมล์แจ้งเพ่ือเป็นการยืนยันการท ารายการให้กับผู้ใช้บริการ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพระบบ 
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความไว้วางใจและความตั้งใจใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามแนวคิดของ ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 
1992, 2003, 2004) คุณภาพระบบ คือ ระบบที่มีลักษณะการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
มีความยืดหยุ่น มีความน่าเชื่อถือและการปรับตัวให้พร้อมในการใช้งาน มีคุณภาพข้อมูล และคุณภาพ
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ในการบ ารุงรักษาข้อมูล มีความคงที่ไม่มีการติดขัดของระบบ รวมทั้งมีระยะเวลาและอัตราในการ
ตอบสนองผู้ใช้บริการในการใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชีมินกิว และ 
ลาลัวน่า (Chemingui & lallouna, 2013)  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้านทาน แรงจูงใจ ความ
ไว้วางใจและความตั้งใจที่จะใช้บริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ พบว่า คุณภาพของระบบ
ส่งผลกระทบเชิงลบและมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจและส่งผลกระทบอย่างมากในเชิงบวกต่อความ
ไว้วางใจใช้บริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนงานวิจัยของ ชาว และ เชน (Hsiao & Chen, 
2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์และความตั้งใจที่จะช าระเงิน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า คุณภาพมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจในการ
ช าระค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้งานวิจัยของ ซู (Zhou, 2013) ที่ได้ศึกษา
ผลของการตรวจสอบความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า คุณภาพระบบ
ส่งผลอย่างมากต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกท้ังยังมีงานวิจัยของ กาว
และคณะ (Gao, et al., 2015) ที่ได้ศึกษาความเข้าใจของผู้บริโภคต่อความตั้งใจใช้บริการซื้อสินค้า
ผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า คุณภาพของระบบส่งผลต่อความไว้วางใจและความไว้วางใจส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ และงานวิจัยของ  
ดีเวนเตอร์, เคิร์ก และ เดอ บีแวน ดาย (Deventer, Klerk & de Bevan-Dye, 2017) ที่ศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้ความสมบูรณ์และการรับรู้คุณภาพของระบบ การรับรู้ความเชื่อมั่นของนักศึกษา 
Generation Y ในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในแอฟริกาใต้ พบว่า การรับรู้คุณภาพ
ระบบเป็นตัวท านายความไว้วางใจที่แข็งแกร่งที่สุดของนักศึกษา Generation Y ที่ใช้บริการธนาคาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 จากการศึกษาดังกล่าว ได้พบว่า ตัวแปรที่ 2 คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจและความ
ตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 2: คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพระบบ 
 สมมติฐานที่ 3: คุณภาพระบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ  ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ  คุณภาพระบบ 
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2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 2.5.1 ความหมายและนิยามเกี่ยวกับการรับรู้ 
 บลูม (Bloom, 1971) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่คิดและใคร่ครวญ จะเกิดข้ึน
เมื่อมสีิ่งเร้าให้เกิดความตระหนัก  
 กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ความตระหนักในสิ่งที่บุคคลได้รับโดยที่เมื่อ
ผู้รับได้รับสารจะแสดงถึงการก่อให้เกิดความรู้ของบุคคลที่ได้รับสารนั้น ๆ 
 ชิฟแม่น และ คานุค (Schiffman & Kanuk, 1994) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคคลมีการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้รู้สึก เพ่ือสร้างภาพที่มีความหมายออกมา  
 โซโลมอน (Solomon, 1996) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ข้อมูลที่ผ่านระบบ
ประสาทสัมผัสทั้งห้าถูกเลือก จ าแนกและตีความหมาย  
 โมเว่น และ ไมเนอร์ (Mowen & Minor, 1998) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร ตั้งใจรับข้อมูลนั้นและท าความเข้าใจความหมาย ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
ในขั้นเปิดรับ (Exposure Stage) ผู้บริโภคจะรับข้อมูลโดยผ่าน ทางประสาทสัมผัสในขั้นตั้งใจรับ 
(Attention Stage) ผู้บริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้านั้น และข้ันสุดท้ายคือ ขั้นเข้าใจ
ความหมาย (Comprehension Stage) ผู้บริโภคจะจัดองค์ประกอบ ข้อมูลและแปลความหมาย
ออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ 
 จากความหมายและนิยามเก่ียวกับการรับรู้ สรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึงกระบวนการที่บุคคล
เปิดรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผ่านระบบประสาทสัมผัส และตีความว่าเป็นอย่างไร แล้ว
ตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสม โดยการรับรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีบุคคลเข้ามาเก่ียวข้องเพ่ือท าการ
ตีความบางสิ่งบางอย่างในฐานะผู้สัมผัสและประการสุดท้าย การรับรู้มีผลต่อการตอบสนองบุคคล
เดียวกันรับสิ่งกระตุ้นเดียวกันแต่อาจจะมีการรับรู้ไม่เหมือนกัน เนื่องจากความต้องการของแต่ละ
บุคคล วัฒนธรรมประสบการณ์แรงจูงใจของแต่ละบุคคลต่างกัน ท าให้ผู้บริโภคตีความหมายได้ต่างกัน 
การรับรู้จึงต่างกัน เป็นผลท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป ซึ่งการรับรู้ถือเป็นตัวแปร
หนึ่งในความคิดของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความตั้งใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นการเข้าใจใน
การรับรู้ของผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  
 2.5.2 ความหมายและนิยามเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 เดวิส (Davis, 1989) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถึง ระดับ
ที่แตล่ะบุคคลเชื่อว่าการใช้ระบบโดยเฉพาะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้บริการ  
 แทน และ ทีโอ (Tan & Teo, 2000 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) กล่าวว่า การรับรู้
ประโยชน์เป็นการวัดความเต็มใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ เมื่อเทียบกับค่านิยมดั้งเดิมของลูกค้า  
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 เวนคาเทสท์ และ เดวิส (Venkatesh & Davis, 2000) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ เป็นการ
รับรู้ถึงปัจจัยส าคัญในการพิจารณาการปรับตัวของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ที่
มีอยู่นอกเหนือจากความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า ดังนั้นประโยชน์จึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการใหม่เป็นบริการช าระเงินผ่านมือถือของผู้ใช้บริการ 
 มาธวิค, มาลโฮทรา และริกดอน (Mathwick, Malhotra & Rigdon, 2001 อ้างใน Gia-Shie 
& Pham, 2016) กล่าวว่า การับรู้ประโยชน์ หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าเกี่ยวกับศักยภาพของ
บริการใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้บริการและเพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานเม่ือใช้บริการ 
 อวามิช และเฟอร์นันเดส (Awamieh & Fernandes, 2005 อ้างใน Gia-Shie, & Pham, 
2016) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การรับรู้ประโยชน์ คือ การรับรู้บริการที่เกิดขึ้นใหม่จะมีข้อได้เปรียบและ
ให้ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีมากกว่าบริการรูปแบบเดิม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนะว่า การ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจึงมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการในอนาคต 
 จากความหมายและนิยามเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์ สรุปได้ว่า การรับรู้ประโยชน์  
หมายถึง การรับรู้ถึงการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาและสิ่งนั้น จะสามารถมีส่วนช่วยใน
การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้ใช้บริการ อีกท้ังให้ประโยชน์
มากมายได้มากกว่าบริการรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใช้งานในอนาคต 
 2.5.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
Technology Acceptant Model (TAM) 
 เดวิส (Davis, 1989) ได้อธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นทฤษฎี
ของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory 
of Reasoned Action หรือ TRA) สามารถใช้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน ามาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและ
พฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 เดวิส (Davis, 1989) ได้มีการอธิบายถึงการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเทคโนโลยี ว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบดังกล่าว โดยที่ได้อธิบายว่าการรับรู้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการ
รบัรู้ว่า ระบบที่มีอยู่นั้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน  
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานที่มี
ความเหมือนและแตกต่างกัน จึงสรุปทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานได้ดัง
ตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4: ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการวัดการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 

ประเภทของการวัดการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
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ระดับท่ีแต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้ระบบบริการใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้บริการ เช่น ประหยัดเวลา
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปช าระเงิน ณ จุดบริการ 

√   √  

การรับรู้ถึงความเต็มใจที่จะปรับตัวมาใช้บริการรูปแบบใหม่ๆ 
เนื่องจากบริการนั้นๆ มีประโยชน์ เช่น ให้ความสะดวกและ
รวดเร็วในการช าระเงิน ไม่ต้องพกพาเงินสด 

 √ √   

การให้บริการรูปแบบใหม่ๆ จะมีข้อได้เปรียบและให้ประโยชน์
จากการใช้งานมากกว่าบริการแบบเดิมๆ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม
ในการช าระเงิน รับส่วนลดในการใช้บริการช าระเงินครั้งถัดไป 

   √ √ 

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่าการรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือบริการช าระเงินที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งให้ประโยชน์มากมายได้มากกว่าบริการ
รูปแบบเดิมๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้งานใน
อนาคต โดยในการศึกษางานวิจัยนี้จะหมายถึง ระดับการรับรู้ของบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการช าระเงินรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีส่วนช่วย พัฒนา ปรับปรุง 
ให้บุคคลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต รวมทั้งให้ประโยชน์มากมายกับ
ผู้ใช้บริการมากกว่ารูปแบบการช าระเงินรูปแบบเดิมๆ เช่น ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการช าระ
เงิน  ไม่ต้องพกพาเงินสดไปยังจุดที่รับบริการตามร้านต่างๆ เป็นการป้องกันการสูญหาย ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงประหยัดเวลาในการท างาน ช่วยให้การใช้ชีวิตประจ าวันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้
ประโยชน์การใช้งาน พบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งานมีส่วนสัมพันธ์และเก่ียวข้องโดยตรงกับ ความ
ไว้วางใจและความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังแนวคิดและทฤษฎีของ เดวิส (Davis, 
1989) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระดับการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือบริการช าระเงินที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ จะ
สามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้ใช้บริการ อีก
ทั้งให้ประโยชน์มากมายได้มากกว่าบริการรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
ตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้งานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาโรฟี่, คาชราเรียน 
และเดงฮานี่ (Maroofi, Kahrarian & Dehghani, 2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ความไว้วางใจครั้งแรกในใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอิหร่าน 
พบว่า การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความไว้วางใจครั้งแรกในการใช้งานธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
งานวิจัยของ เจีย-ชิ และ แพม (Gia-Shie & Pham, 2016)  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศเวียดนาม พบว่า การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง ส่วนงานวิจัยของ ซูซานโต้ (Susanto, 
2016) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า การ
รับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญ งานวิจัยของ ซูฮาล (Zuhal, 2016) ศึกษา
ในเรื่องการประเมินความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือของกลุ่มประชากร Gen Y ใน
ประเทศมาเลเซีย พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่าน
โทรศัพท์มือถือ อีกท้ังยังมีงานวิจัยของ ศรีธารามาน, คูมาร์, พาลาเนียพพัน และ เวบเบอร์
(Seetharaman, Kumar, Palaniappan & Weber, 2017) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้บริการ Mobile Wallet ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการ Mobile Wallet และงานวิจัยของ มาคานเยซ่า (Makanyeza, 2017) 
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือในซิมบับเว พบว่าการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ปรับใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในประเทศซิมบับเว 
 จากการศึกษาดังกล่าว ได้พบว่า ตัวแปรที่ 3 การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความ
ไว้วางใจและความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 4: การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
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 สมมติฐานที่ 5: การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 
2.6 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัย 
 2.6.1 ความหมายและนิยามเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย 
 ชอน และ สเวทแมน (Shon & Swatman, 1997 อ้างใน Vasileiadis, 2014) กล่าวว่า การ
รับรู้ด้านความปลอดภัย คือ ความน่าเชื่อถือและความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 สลิสบูรี เพียร์สัน และมิลเลอร์ (Salisbury, Pearson & Miller, 2001 อ้างใน Oliveira, et 
al., 2016) กล่าวว่า การรับรู้ความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึง การรับรู้ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ
ไร้สามารถ ความไม่เต็มใจของผู้ให้บริการในการปกป้องข้อมูลทางการเงินของผู้ให้บริการ 
 เชง (Cheng, 2006 อ้างใน Oliveira, et al., 2016) กล่าว่า การรับรู้ความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี คือ ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในการใช้ระบบเทคโนโลยี 
 ชิน (Shin, 2009 อ้างใน Amoroso & Magnier-Watanabe, 2012)  กล่าวว่า การรับรู้
ความปลอดภัย หมายถึง ระดับที่ลูกค้าเชื่อว่าการใช้ขั้นตอนการช าระเงินผ่านมือถือโดยเฉพาะจะ
ปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้บริการจะมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เช่น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการท าธุรกรรมจ ากัดเฉพาะผู้ใช้ที่ถูกต้องเท่านั้น การรักษาความลับ คือ 
รักษาข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างการท าธุรกรรมให้กับผู้ใช้ที่ตั้งใจเท่านั้น การไม่ปฏิเสธ คือ ผู้เข้าร่วม
การท าธุรกรรมไม่สามารถปฏิเสธการมีส่วนร่วมในธุรกรรมและข้อมูลมีความถูกต้องระหว่างการท า
ธุรกรรม 
 จากความหมายและนิยามเก่ียวกับการรับรู้ความปลอดภัย สรุปได้ว่า การรับรู้ความปลอดภัย 
หมายถงึ ระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้ขั้นตอนการช าระเงินผ่านมือถือโดยเฉพาะจะปลอดภัย มีความ
น่าเชื่อถือ มีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลต้องควร
มีความถูกต้องในระหว่างการท าธุรกรรม อีกท้ังไม่มีภัยคุกคามและไม่มีการฉ้อโกงที่จะก่อให้เกิดการ
สูญเสียทางการเงินระหว่างที่ผู้ใช้บริการท าธุรกรรม 
  2.6.2 แนวคิดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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 ซีธาม, พาราสุไรมาน และ มาลโฮทรา (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2000) 
กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัย คือ ขอบเขตความมั่นใจที่ผู้ใช้บริการก าหนดว่าระบบเทคโนโลยี
เฉพาะจะมีความปลอดภัยไม่มีภัยคุกคามและข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง 
 ครีเยอร์ และพอสทชิ (Kreyer & Pousttchi, 2002 อ้างใน Cobanoglu, Yang, Shatskikh 
& Agarwal, 2015) กล่าวไว้ว่า การรักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ 2 มุมมอง คือ 
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยเป็นลักษณะทางเทคนิคท่ีเป็นรูปธรรมที่ก าหนดขึ้นทางเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทั้ง 5 ประการ โดย ครีเยอร์, พอสทชิ และทูโรวสกี้ (Kreyer, 
Pousttchi & Turowski, 2003) ได้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวัตถุประสงค์การรักษาความปลอดภัยนั้น
ประกอบด้วย    5 ประการ คือ ความสมบูรณ์ (Integrity) การให้อ านาจ, การอนุญาต, การให้สิทธิ์ 
(Authorization) การรับรอง, การท าให้น่าเชื่อถือ (Authentication) ความลับ, ความไว้วางใจ, ความ
เป็นที่เชื่อถือ (Confidentiality) การไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม Non-repudiation of transactions 
 เมิร์ซ (Merz, 2002) กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว คือ ขอบเขต ที่
บุคคลเชื่อว่าการใช้ขั้นตอนการช าระเงินผ่านมือถือโดยเฉพาะจะได้รับความปลอดภัย  
 ซาย และ เย (Tsai & Yeh, 2010) การรับรู้ความปลอดภัยของผู้ค้าขายออนไลน์เป็นเรื่องที่
ส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า การออกแบบระบบช าระเงินที่มีคุณภาพและการให้บริการ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัยและมีความ
ไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการ          
 กาว และคณะ (Gao, et al., 2015) กล่าวว่า ความปลอดภัย คือ ความกังวลของผู้ใช้บริการ
เกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น กลัวการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงและการสูญเสียทางการเงินระหว่างท าธุรกรรม 
 “ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” (2560) ประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการควบคุมให้ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 
โดยจะครอบคลุมถึง การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) และ
การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 จูนาดี้ และซเฟรียนโต้ (Junadi & Sfenrianto, 2015) กล่าว่า การรับรู้ความปลอดภัยได้รับ
อิทธิพลจากหลายปัจจัย แถลงการณ์การรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการ มีการป้องกันและ
คุ้มครองทางเทคนิคในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งกฎระเบียบของ
รัฐบาลและธนาคารกลางที่เก่ียวข้องกับวิธีการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถปกป้องผู้ใช้บริการได้ 
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 ซูซานโต้ (Susanto, 2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า ผู้ใช้ที่มีการรับรู้ที่ดีต่อความปลอดภัยของการใช้บริการธนาคาร
ผ่านสมาร์ทโฟน จะมีการประเมินความรู้สึกที่ดีต่อบริการนั้น ดังนั้นการรับรู้ความปลอดภัยอาจเป็น
การรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป   
 ลีบานา คาบานิลลัส และคณะ (       -Cabanillas, et al., 2017) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย ที่มีต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบการช าระเงินมือถือ แสดงให้เห็นว่าการ
รับรู้ความปลอดภัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจในการใช้บริการ เมื่อระบบการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือมีความปลอดภัย ความตั้งใจของผู้ใช้บริการจะเพ่ิมมากข้ึน 
 ซิงค์ และ ศรีวาสทาวา (Singh & Srivastava, 2018) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือใน
อินเดีย พบว่า ระบบการรักษาความปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมของโทรศัพท์มือถือ สามารถแบ่ง
ประเภทความปลอดภัย 3 ส่วน คือ ความปลอดภัยของแอพพลิเคชันที่ใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ความปลอดภัยของเครือข่าย และความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การช าระเงิน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สรุปได้ว่า การรักษาความปลอดภัย คือ 
ลักษณะทางเทคนิคของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการตรวจสอบจาก 2 มุมมอง คือ
วัตถุประสงค์การรักษาความปลอดภัย 5 ประการ คือ ความสมบูรณ์ (Integrity) การให้อ านาจ, การ
อนุญาต, การให้สิทธิ์ (Authorization) การรับรอง, การท าให้น่าเชื่อถือ (Authentication) ความลับ, 
ความไว้วางใจ, ความเป็นที่เชื่อถือ (Confidentiality) การไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม Non-
repudiation of Transactions และการรักษาความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว คือ ขอบเขตท่ี
บุคคลเชื่อว่าการใช้ขั้นตอนการช าระเงินผ่านมือถือโดยเฉพาะจะได้รับความปลอดภัย เนื่องจากความ
ปลอดภัย เป็นความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียหรือภัยคุกคาม และความไม่แน่นอนในการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวในระหว่างการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งผู้ให้บริการจะมีการแถลงการณ์เก่ียวกับความ
ปลอดภัย มีการป้องกันทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น ความปลอดภัยของ
เครือข่าย และความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้บริการ อีกท้ังมีกฎระเบียบของรัฐบาลและ
ธนาคารกลางในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ 
 จากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้วิจัยสรุปแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย ที่มี
ความเหมือนและแตกต่างกัน จึงสรุปทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความปลอดภัยได้ดังตาราง   
ที ่2.5 
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ตารางที่ 2.5: ตารางแสดงการสรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการวัดการรับรู้ความปลอดภัย 
 

 ประเภทของเกณฑ์การวัด การรับรู้ความ
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ระดับท่ีบุคคลเชื่อว่าระบบช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือมีความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

 √ √  √    

ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล    √   √  

การรักษาความลับของข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

√   √ √  √ √ 

การให้อ านาจ, การอนุญาต, การให้สิทธิ์ 
เฉพาะผู้ที่ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

   √     

การรับรองและคุ้มครองผู้ใช้บริการ, การท า
ให้น่าเชื่อถือในตัวผู้ให้บริการ  

   √     

การไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรมของผู้ให้บริการ    √     

การรักษาสภาพของระบบให้พร้อมใช้งาน       √  

การออกแบบระบบและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ 

     √   

 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้ความ
ปลอดภัย หมายถึง ระดับการรับรู้ที่บุคคลเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จะมีความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย 5 ประการ คือ ความ
สมบูรณ์ครบถ้วน การรักษาความลับ, ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ การให้อ านาจ, การอนุญาต, การ
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ให้สิทธิ์ มีการรับรอง และไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม อีกทั้งต้องมีการรักษาสภาพระบบให้พร้อมใช้งาน  
มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ตั้งใจแลกเปลี่ยนระหว่างการท าธุรกรรม และข้อมูลนั้นควรมีความ
ถูกต้องระหว่างการท าธุรกรรม ซึ่งงานวิจัยนี้ หมายถึง การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  จะมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึง
ประสงค์ได้ มีกฎระเบียบในการใช้งานที่สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการได้ ก าหนดให้มีการตั้งรหัสการใช้
งานรวมถึงอีเมล์แจ้งเตือนการใช้งานทุกครั้ง มีการส่ง SMS ยืนยันการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือทุก
ครั้ง รวมถึงผู้ให้บริการมีการรักษาความลับเกี่ยวกับรหัสประจ าตัวลูกค้า รหัสลับส่วนตัวและ Mobile 
pin ไว้เป็นความลับ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  การรับรู้
ความปลอดภัย พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยมีส่วนสัมพันธ์และเก่ียวข้องโดยตรงกับความไว้วางใจ
และความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังแนวคิดทฤษฎีของ ครีเยอร์, พอสทชิ และ 
ทูโรวสกี้ (Kreyer, Pousttchi & Turowski, 2002) และ ครีเยอร์ และคณะ (Kreyer, et al., 2003) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ความปลอดภัย คือ การรับรู้ความปลอดภัย หมายถึง ระดับการรับรู้ที่บุคคล
เชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะมีความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์
ในการรักษาความปลอดภัย 5 ประการคือความสมบูรณ์ครบถ้วน การรักษาความลับ, ความไว้วางใจ 
ความน่าเชื่อถือ การให้อ านาจ,  การอนุญาต, การให้สิทธิ์ มีการรับรอง และไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม 
อีกท้ังต้องมีการรักษาสภาพให้พร้อมใช้งาน มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ตั้งใจแลกเปลี่ยนระหว่าง
การท าธุรกรรม และข้อมูลนั้นควรมีความถูกต้องระหว่างการท าธุรกรรมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฟาเทเมช, อีสมาล์ และชานมูกัม (Fatemeh, Ismail & Shanmugam, 2013) ศึกษา
เรื่องผลกระทบของความไว้วางใจและการรับรู้ความปลอดภัยในการตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ อีกท้ังงานวิจัย
ของ จูนาดี้ และ ซเฟรียนโต้ (Junadi & Sfenrianto, 2015) ศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า การ
รับรู้ความปลอดภัยมีผลบวกต่อความตั้งใจในการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย
ของ โอลิเวียร่า และคณะ (Oliveira, et al., 2016) ศึกษาเรื่องการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศโปรตุเกส ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักในการยอมรับการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือรวมถึงความตั้งใจที่จะแนะน าเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า การ
รักษาความปลอดภัยมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการยอมรับการช าระเงินผ่านมือถือและความ
ตั้งใจที่จะแนะน าเทคโนโลยีช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนงานวิจัยของ เจีย-ชิ และ แพม (Gia-
Shie & Pham, 2016) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือในประเทศเวียดนาม พบว่า ความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจ 
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ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ซูซานโต้ (Susanto, 
2016) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารผ่านสมาร์ทโฟน 
พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญ งานวิจัยของ  
ลีบานา-คาบานิลลัส และคณะ (Liebana-Cabanillas, et al., 2017) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจ
ทีจ่ะใช้ระบบการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างการรับรู้ความปลอดภัยและความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อระบบการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์ถือมีความปลอดภัยความตั้งใจใช้ของผู้บริโภคจะเพ่ิมข้ึน และงานวิจัยของ ซิงค์ 
และ ศรีวาสทาวา (Singh & Srivastava, 2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์ความตั้งใจในการใช้
บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศอินเดีย พบว่า การรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความ
ตั้งใจของลูกค้า ในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 จากการศึกษาดังกล่าว ได้พบว่า ตัวแปรที่ 4 การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจ
และความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ความปลอดภัย 
 สมมติฐานที่ 7: การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ความปลอดภัย 
 
2.7 สรุปสมมติฐานและกรอบแนวคิด 
 จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบ
แนวความคิดของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ภาพแสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน  
การรับรู้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์ การใช้
งาน การรับรู้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ได้แก่ 
 1. ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 2. คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 3. คุณภาพระบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 4. การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 5. การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 6. การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 7. การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 โดยสรุปเป็นสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 1: ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ ความไว้วางใจ 
 ตามแนวคิดทฤษฏีของ เมเยอร์  และคณะ (Mayer, et al., 1995) และ แมคไนท์ 
(McKnight, 2002) 

 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
Intention to Use  
Mobile Payment 

 

ความไว้วางใจ 

 

คุณภาพระบบ 

การรับรู้ความปลอดภัย 

Perceived Security 

 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 

ตัวแปรคั่นกลาง 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 
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 สมมติฐานที่ 2: คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ  คือ คุณภาพระบบ  
 สมมติฐานที่ 3: คุณภาพระบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ  คุณภาพระบบ 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของ ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992, 2003, 2004) 
 สมมติฐานที่ 4: การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 สมมติฐานที่ 5: การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของ เดวิส (Davis, 1989) 
 สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  
 ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ความปลอดภัย 
 สมมติฐานที่ 7: การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  
 ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ความปลอดภัย 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของ ครีเยอร์ และคณะ (Kreyer, et al., 2002, 2003)  
 สมมติฐานทั้ง 7 ข้อ ได้ท าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้รูปแบบของการ
วิจัยเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนดขึ้น 
 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคคลวัยท างาน ที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรกลุ่มดังกล่าวที่เลือกใช้
เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต้องมีการท าธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการเก่ียวข้อง
กับการท าธุรกรรมทางการเงินเป็นจ านวนมาก เพราะกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีจ านวนประชากรมากที่สุด จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความต้องการใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งต้องการระบบใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน และมีความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ 
 
3.2 ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ บุคคลวัยท างาน ที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างจ านวนดังกล่าวโดยใช้วิธีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่าง 
จากนั้นท าการค านวณหาค่า Partial เพ่ือน าไปประมาณค่ากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
G*Power โปรแกรมนี้ถูกสร้างจากสูตรของโคเฮน (Cohen, 1977)  ผ่านการตรวจสอบและได้รับการ
ยอมรับจากนักวิจัยจ านวนมาก ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2555) โดยค านวณจากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 

0.1201 ใช้ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 
จ านวนตัวแปรท านายเท่ากับ 4 อ านาจการทดสอบ (1–ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิม 40 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณค่าจากโปรแกรมได้ทั้งหมด รวมทั้งสิ้นเป็น 200 ตัวอย่าง  เพ่ือท าการส ารอง
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ข้อมูลไว้ และผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling method) 
ซึ่งได้ด าเนินการเก่ียวกับการเลือกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยเลือกวิธีการ
จับฉลากเพ่ือสุ่มเลือก 1 เขต เพ่ือเป็นตัวแทนพ้ืนที่ ตามการแบ่งกลุ่มเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2559 (“สถิติ 2559 กรุงเทพมหานคร”, 2560) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จ านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง  
เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์   
และเขตพระนคร 
  2. กลุ่มกรุงเทพใต้ จ านวน 10 เขต ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก  
เขตบางคอแหลม เขตสาทร เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตพระโขนง และ
เขตบางนา 
  3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จ านวน 7 เขต ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่   
เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตลาดพร้าว 
  4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จ านวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขต
มีนบุรี เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง เขตประเวศ เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง 
  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ จ านวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบาง
พลัด เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตจอมทอง 
  6. กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 7 เขต ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตบาง
แค เขตราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ และเขตภาษีเจริญ 
 จากการสุ่มจับฉลากเพ่ือเลือกเขตพ้ืนที่ 1 เขตท่ีจะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้แล้ว ผู้วิจัย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน เนื่องจากไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายตัวและ มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้เกณฑ์ประชากรทั้งหมดที่จะท า
การสุ่มตัวอย่าง คือ 200 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประมาณ 33 และ 34 คน ซึ่งจะได้
สัดส่วนของจ านวนตัวอย่างแต่ละเขตดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มกรุงเทพกลาง สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตพญาไท จ านวน 34 คน 
  2. กลุ่มกรุงเทพใต้ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตวัฒนา จ านวน 34 คน 
  3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตจตุจักร จ านวน 33 คน 
  4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตบางกะปิ  จ านวน 33 คน 
  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ สุ่มจับฉลากได้ คือ เขตบางกอกน้อย จ านวน 33 คน 
  6. กลุ่มกรุงธนใต้ สุ่มจับฉลากได้ คือ บางขุนเทียน จ านวน 33 คน 
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 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคคลวัยท างานตามกลุ่มอายุที่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถาม อีกท้ังเคยมีประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามแหล่งชุมชน พ้ืนที่ที่เป็นย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ การค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพ้ืนที่แต่ละ
เขตท่ีสุ่มไว้  ได้แก่ BTS และศูนย์การค้ารอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, BTS สถานีเอกมัย, เกตเวย์เอกมัย, 
เมเจอร์เอกมัย, BTS และ MRT สถานีหมอชิต, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว, หน้ามหาวิทยาลัย
รามค าแหง, เดอะมอลล์บางกะปิ, ท่าวังหลัง, ท่าพรานนก (ท่าศิริราช), ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พระราม 2 จนได้จ านวนตัวอย่างครบตามที่ก าหนด 
 
3.3 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการศึกษาได้แก่ การจัดท าข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความและการสรุปผล  ประกอบด้วย 
 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ แนวคิด
ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล 
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิง
ได้ทางวิชาการและมีความน่าเชื่อถือได้แก่ (1) ต ารา หนังสือ  (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผ่านมาแต่
มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้และ (3) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งท่ีใช้ระบบเอกสาร
และระบบออนไลน์ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา 
 3.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.3 สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ คือ  (1) ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพระบบ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์
การใช้งาน 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย (5) ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจ (6) ข้อมูล
เกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 3.4.4 น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา (Content Validity) 
และให้ข้อเสนอแนะที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของค าถามให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 3.4.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ไปท า
การทดสอบกับตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่าง เพ่ือท าการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งจะต้องได้
ค่ารวมไม่ต่ ากว่า 0.7 (Nunnally, 1978) และน าผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.4.6 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
ก่อนแจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 
 3.4.7 แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถาม ดังต่อไปนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ ลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ประเภทการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด และเหตุผลส าคัญที่จ าท าให้ท่านไม่
เลือกใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีจ านวน 7 ข้อ 
 
ตารางที ่3.1: ตารางค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

เพศ นามบัญญัติ 
Nominal Scale 

1 = เพศชาย 
2 = เพศหญิง 

อายุ จัดอันดับ 
Ordinal Scale 

1 = 15-24 ปี 
2 = 25–34 ปี 
3 = 35-44 ปี 
4 = 45-55 ปี 

ระดับการศึกษา จัดอันดับ 
Ordinal Scale 

1 = ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2 = ปริญญาตรี 
3 = สูงกว่าปริญญาตรี 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ): ตารางค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

อาชีพ นามบัญญัติ 
Nominal Scale 

1 = ข้าราชการ/พนักงาน  
      รฐัวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
2 = พนักงานบริษัทเอกชน 
3 = ธุรกิจส่วนตัว 
4 = อาชีพอิสระ 

รายได้ต่อเดือน จัดอันดับ 
Ordinal Scale 

1 = ต่ ากว่า 15,000 บาท 
2 = 15,001-25,000 บาท 
3 = 25,001–35,000 บาท 
4 = 35,001–45,000 บาท 
5 = มากกว่า 45,000 บาท 

ท่านเคยใช้บริการช าระเงิน   
ผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทใด 
ในประเทศไทย 

นามบัญญัติ 
Nominal Scale 

1 = Mobile Banking 
2 = True Money 
3 = AIS mPay  
4 = Air Pay 
5 = Pay Social 
6 = Rabbit LINE Pay 
7 = Line Pay  
8 = Samsung Pay 

เหตุผลที่ท่านไม่เลือกใช้บริการ   
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

นามบัญญัติ 
Nominal Scale 

1 = ไม่ม่ันใจในความปลอดภัย 
2 = ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียม    
3 = การเข้าใช้ระบบยุ่งยาก 

 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณภาพระบบช าระเงิน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่ง 
ประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และให้ 
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 มีจ านวน 8 ข้อ 
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ตารางที ่3.2: ตารางค าถามเกี่ยวกับคุณภาพระบบช าระเงิน  
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ได้ 
2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถช าระเงินด้วยการเลือกหรือค้นหาผู้รับช าระเงินจาก
ประเภทธุรกิจในระบบได้ 
3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถเก็บบันทึกรายการที่ช าระเงินบ่อยๆ เพ่ือใช้ช าระ
เงินในครั้งถัดไปได้ทันที 
4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ 
5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถเรียกดูประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา 
6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา 
7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะ 
แสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็นรูปภาพใน
โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 
8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถ 
ใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

อันตรภาค 
Interval 
Scale 

  1 = น้อยที่สุด 
  2 = น้อย 
  3 = ปานกลาง 
  4 = มาก 
  5 = มากที่สุด 

 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่ง
ประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 มีจ านวน 8 ข้อ 
 
 
 



42 

ตารางที ่3.3: ค าถามเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยให้ฉันสามารถช าระเงินค่าสินค้าและบริการได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว 
2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยให้ฉันสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้โดย ไม่ต้องพก
เงินสดจ านวนมากที่อาจจะท าให้สูญหายได้ 
3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ท าให้ฉันเกิดความสะดวกในการจ่ายช าระค่าสินค้าและ
บริการ 
4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง 
5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน 
6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
จะช่วยให้ฉันสามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว 
7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ท าให้ฉันทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า 
และบริการประเภทอ่ืนๆ 
8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับส่วนลด 
ในการซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ 

อันตรภาค 
Interval 
Scale 

1 = น้อยที่สุด 
2 = น้อย 
3 = ปานกลาง 
4 = มาก 
5 = มากที่สุด 

 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่ง
ประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 มีจ านวน 8 ข้อ 
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ตารางที ่3.4: ตารางค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่าน 
โทรศัพท์มือถือ 
1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
มีระบบป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี 
2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการ 
ช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึง
ประสงค์ได้ 
3. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี 
กฎระเบียบในการใช้ งานที่เพียงพอ สามารถคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการช าระเงินได้ 
4. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ก าหนดให้ 
ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบ เพ่ือช าระเงินทุก
ครั้ง 
5. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ก าหนด 
ให้มีการแจ้ง  เตือนการเข้าใช้งานในระบบทางอีเมล์ที่
ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง 
6. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการส่ง  
SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการช าระเงิน 
ทุกครั้ง 
7. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ มีการส่ง SMS  
หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ เพ่ือยืนยันรายการช าระเงินที่
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง 
8. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ รักษารหัส 
ประจ าตัวลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ Mobile pin ไว้เป็น
ความลับ 

อันตรภาค 
Interval 
Scale 

  1 = น้อยที่สุด 
  2 = น้อย 
  3 = ปานกลาง 
  4 = มาก 
  5 = มากที่สุด 
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 ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับความไว้วางใจ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบ
ย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่
ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 มีจ านวน 6 ข้อ 
 
ตารางที ่3.5: ตารางค าถามเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้บริการ 
ทางการเงินที่ถูกต้อง 
2. ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้ถูกต้องและแม่นย า 
3. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบ 
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 
4. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบ 
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay Social, Rabbit 
LINE Pay, Line Pay, Samsung Pay 
5. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบ 
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, DTAC, TRUE 
6. ท่านให้ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้ 
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

อันตรภาค 
Interval 
Scale 

1 = น้อยที่สุด 
2 = น้อย 
3 = ปานกลาง 
4 = มาก 
5 = มากที่สุด 

 
 ส่วนที่ 6  ค าถามเก่ียวกับตัวแปรตามความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันตรภาค 
(Interval Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด    
คือ 5 มีจ านวน 7 ข้อ 
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ตารางที ่3.6: ตารางค าถามเกี่ยวกับตัวแปรตามความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. ฉันวางแผนที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน 
โทรศัพท์มือถือในอนาคต 
2. ฉันตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ต่อไป 
3. ฉันตั้งใจจะช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่าน 
โทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาส 
4. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
บ่อยๆ 
5. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ทุกครั้ง 
6. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
อย่างต่อเนื่อง 
7. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

  อันตรภาค 
Interval 
Scale 

 1 = น้อยที่สุด 
 2 = น้อย 
 3 = ปานกลาง 
 4 = มาก  
 5 = มากที่สุด 

 
3.6 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับ
เรื่องท่ีจะศึกษา โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกับหัวข้อที่ศึกษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ที่พิจารณา
แบบสอบถาม ได้แก่ 
 1. รศ.ทองฟู  ศิริวงศ ์ผู้เชี่ยวชาญภายนอก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ดร.จิรพันธ์ สกุณา  นักวิชาการ SMEs ช านาญการ  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 3. ดร.อัมพล  ชูสนุก อาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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 ผู้วิจัยได้น านิยามเชิงปฏิบัติการและข้อค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง
พิจารณาความสอดคล้อง และกรอกผลการพิจารณา ซึ่งดัชนีที่ใช้แสดงความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item–objective Congruence index: IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ 
- ให้คะแนน +1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
- ให้คะแนน 0 หากไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนด 
- ให้คะแนน –1 หากแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปรที่ก าหนดค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป    
 

สูตรในการค านวณ IOC =  ∑R 
       N 
 
 IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
 R คือ คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ∑R คือ ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
 N  คือ จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ส่วนที่ 1 คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผลการพิจารณาของคุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.7: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาคุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R 

       N 
สรุปผล 

1 2 3 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
สามารถช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้ง
หนี้ได้ 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถช าระเงินด้วยการเลือกหรือค้นหาผู้รับช าระ
เงินจากประเภทธุรกิจในระบบได้ 

1 0 0    0.33 
ไม่สามารถ
ใช้ได้ตาม
เกณฑ์ 

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ สามารถ
เก็บบันทึกรายการที่ช าระเงินบ่อยๆ เพ่ือใช้ช าระเงิน
ในครั้งถัดไปได้ทันที 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
สามารถเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเรียกดูประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะ
แสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็น
รูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับคุณภาพระบบช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีค าถามจ านวน 1 ข้อมีค่าไม่ถึง 0.50 จึงท าการตัดออก ส่วนค าถามอีก 7 ข้อ    
มีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 และแสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาในครั้งนี้ได้ 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.8: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงิน 
  ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R 

       N 
สรุปผล 

1 2 3 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยให้ฉันสามารถช าระเงินค่าสินค้าและบริการได้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยให้ฉันสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้โดย ไม่
ต้องพกเงินสดจ านวนมากท่ีอาจจะท าให้สูญหายได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท าให้ฉัน
เกิดความสะดวกในการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงิน 
    ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R 

       N 
สรุปผล 

1 2 3 

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
จะช่วยให้ฉันสามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ท าให้ฉันทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ  ประเภทอ่ืนๆ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับ
ส่วนลด ในการซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้
งานระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีค่าตั้งแต ่0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือ
ท าการศึกษาได้ 
 ส่วนที่ 3 การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผลการพิจารณาของการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมี   
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.9: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
  ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงิน       
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R           

        N 
สรุปผล 

1 2 3 

1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
มีระบบป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
มีการช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจาก
บุคคลอันไมพึงประสงค์ได้  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
มีกฎระเบียบในการใช้ งานที่เพียงพอ สามารถ
คุ้มครองผู้ใช้บริการช าระเงินได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ก าหนดให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบ 
เพ่ือช าระเงินทุกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ก าหนดให้มีการแจ้ง  เตือนการเข้าใช้งานในระบบ
ทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการส่ง  
SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการ
ช าระเงินทุกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ): ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้ 
   บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงิน       
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R           

        N 
สรุปผล 

1 2 3 

7. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ  
มีการส่ง SMS หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ เพื่อ
ยืนยันรายการช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

8. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
รักษารหัสประจ าตัวลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ 
Mobile pin ไว้เป็นความลับ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัยใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีค่าตั้งแต ่0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือ
ท าการศึกษาได้ 
 ส่วนที่ 4 ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผลการพิจารณาของความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.10: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงิน 
  ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R           

        N 
สรุปผล 

1 2 3 

1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้ถูกต้องและ
แม่นย า 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay 
Social, Rabbit LINE Pay, Line Pay, Samsung 
Pay 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, DTAC, TRUE 

 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ท่านให้ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับความไว้วางใจใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้อง
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กับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือ
ท าการศึกษาได้ 
 ส่วนที่ 5 ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผลการพิจารณาของความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.11: ค่าดัชนีความสอดคล้องและผลการพิจารณาความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน 
  โทรศัพท์มือถือ 
 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R                

        N 
สรุปผล 

1 2 3 

1. ฉันวางแผนที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือในอนาคต 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ฉันตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือต่อไป 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ฉันตั้งใจจะช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาส 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือทุกครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

7. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละด้านและแต่ละข้อเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าค าถามในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาได้
 จากผลการประเมินข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 37 ข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ      
ทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) จ านวน 1 ข้อ   
ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ไม่ถึง 0.50 ผู้วิจัยจึงท า
การตัดข้อค าถามออก คงเหลือข้อค าถาม จ านวน 36 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ตั้งแต ่0.50-1.00 และมีค่ารวมเท่ากับ 0.96  แสดงให้เห็นว่าข้อ
ค าถามมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน าไปใช้ท าการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้ การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อรวมทั้งข้อ
ค าถามมีความเชื่อมั่นทางสถิติ วิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก
บุคคลวัยท างาน ที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 15-55 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ตัวอย่าง 
หลังจากนั้น จึงวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน การตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจาก ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนของค าถาม        ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น 
      จ านวน (ข้อ) กลุ่มทดลอง (n=40) 
  คุณภาพระบบ         7   0.777  
 การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน  8   0.829  
 การรับรู้ความปลอดภัย   8      0.871  
 ความไว้วางใจ   6         0.822  
 ความตั้งใจใช้บริการ        7   0.931  
 รวม           36   0.950  
 
 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละประเด็นและค่าความ
เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.7-1.00 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้  



55 

 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 < α <1   
ค่าความเท่ียงส าหรับงานวิจัยประเภทต่าง ๆ โดย นันนอลลี (Nunnally, 1978) เสนอว่า 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.8 ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

 ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.9 ส าหรับการตัดสินใจ (Important Research) 
 ผลจากการวัดค่าความเชื่อม่ันพบว่า ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามของงานวิจัยในครั้งนี้
ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ เมื่อน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มทดลอง 40 ชุด พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นรวมของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.950 โดยค าถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง 0.777-
0.931 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของ  ครอนบาคของแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นรวมตามเกณฑ์
ของ นันนอลลี (Nunnally, 1978) สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ 
 3.7.1 ผู้วิจัยได้เข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาตามเขตพ้ืนที่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 
ของการสุ่มตัวอย่าง 
 3.7.2 ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะตอบแบบสอบถามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 
ของการสุ่มตัวอย่าง คือ เป็นกลุ่มบุคคลวัยท างาน กลุ่มอายุ 15-55 ปี และเคยมีประสบการณ์การใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ก่อนท าการแจกแบบสอบถามและรอจนกระทั่งตอบค าถาม
ครบถ้วน ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม ผู้วิจัยจะตอบข้อสงสัยนั้นทันที 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้
ดังต่อไปนี้ คือ 
 3.8.1 สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ  
  3.8.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด   
ในประเทศไทย และเหตุผลส าคัญท่ีจะท าให้ท่านไม่เลือกใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ        
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการ
บรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น 
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ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมในการใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
  3.8.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์      
การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ความไว้วางใจ และความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนให้แต่ละ
ระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจ านวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของ
ตัวอย่าง สถิติที่เหมาะสมในการใช้    ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้
ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือก าหนดช่วงชั้น 
ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้  
 
  อันตรภาคชั้น =    ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
              จ านวนชั้น 
     = 5 – 1  = 0.80 
        5 
 
     ช่วงชั้นของค่าคะแนน   ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60   ระดับความคิดเห็นน้อย 
  2.61 – 3.40   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  3.41 – 4.20   ระดับความคิดเห็นมาก 
  4.21 – 5.00   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
 3.8.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่าง
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  3.8.2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่าง
ตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก ่คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความปลอดภัย ซึ่งใช้
มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัว คือ ความไว้วางใจใช้บริการ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และ
เพ่ือทดสอบถึงอิทธิพลที่ส่งผลของตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
  3.8.2.2 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่าง
ตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก ่คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความปลอดภัย ซึ่งใช้
มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ ความตั้งใจใช้บริการ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพ่ือ
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ทดสอบถึงอิทธิพลที่ส่งผลของตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
  3.8.2.3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่าง
ตัวแปรอิสระตัวเดียว คือ ความไว้วางใจ  ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้
บริการ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงอิทธิพลที่ส่งผลของตัวแปรอิสระดังกล่าวที่มีต่อตัว
แปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) 



บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปร
แต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 200 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณภาพระบบ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจใน 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 4.7 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้บริการมากที่สุดใน
ประเทศไทย และเหตุผลส าคัทที่สุดที่จะท าให้ท่านไม่เลือกใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สถิติ
ที่น ามาใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ ผลดังกล่าวแสดงในตารางและค าอธิบายดังนี้ 
 
ตารางที ่4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หทิง 

70 
130 

35 
65 

รวม 200 100 
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 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่เป็น 
เพศหทิง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 35 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-55 ปี 

30 
94 
56 
20 

15 
47 
28 
10 

รวม 200 100 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่อายุ 
25-34 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาได้แก่ อายุ 35-44 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 อายุ 15-24 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 45-55 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริททาตรี 
ปริททาตรี 
สูงกว่าปริททาตรี 

14 
135 
 51 

7.0 
67.5 
25.5 

รวม 200 100 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่ 
มีการศึกษาระดับปริททาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาได้แก่ ผู้มีการศึกษา 
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สูงกว่าปริททาตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และผู้มีการศึกษาต่ ากว่าปริททาตรี จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพอิสระ 

26 
143 
20 
11 

13.0 
71.5 
10.0 

5.5 

รวม 200 100 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมา ได้แก่ อาชีพ ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ จ านวน 26 คิดเป็นร้อยละ 13 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10 และอาชีพอิสระ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท 
35,001-45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

13 
84 
35 
41 
27 

 6.5 
42.0 
17.5 
20.5 
13.5 

รวม 200 100 
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 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ รายได้
35,001-45,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 รายได ้25,001-35,000 บาท จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายได้มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 
  
ตารางที ่4.6: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทบริการช าระเงิน 
  ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้บริการมากท่ีสุด 
 

ประเภทบริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทยที่ท่านเคยใช้บริการมากที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 

Mobile Banking 
True Money 
AIS mPay 
Air Pay 
Pay Social 
Rabbit LINE Pay 
Sumsung Pay 

161 
 16 
  7 
  8 
  2 
  3 
  3 

80.5 
 8.0 
 3.5 
 4.0 
 1.0 
 1.5 
 1.5 

รวม 200 100 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่ใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ผ่าน Mobile Banking จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.5 รองลงมา คือ True Money จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8  Air Pay จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 AIS mPay จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 Rabbit LINE Pay และ  Sumsung Pay  
จ านวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และPay Social จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.7: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลที่ส าคัทท่ีสุดที่จะท า 
  ให้ไม่เลือกใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

เหตุผลส าคัทท่ีสุดที่จะท าให้ท่านไม่เลือกใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่ม่ันใจในความปลอดภัย 
ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียม 
การเข้าใช้ระบบยุ่งยาก 

107 
 42 
 51 

53.5 
21.0 
25.5 

รวม 200 100 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่ ไม่มั่นใจ
ในความปลอดภัย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาได้แก่ การเข้าใช้ระบบยุ่งยาก 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียม จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
21 ตามล าดับ 

 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพระบบ 
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคุณภาพระบบช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.8: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพระบบช าระเงิน    
   ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mean  S.D. การแปลผล 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถ
ช าระเงิน ด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ได้ 

3.87 0.787 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพระบบช าระเงิน 
    ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mean  S.D. การแปลผล 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถ 
เก็บบันทึก รายการที่ช าระเงินบ่อยๆ เพ่ือช าระเงินในครั้ง
ถัดไปได้ทันที 

4.15 0.675 มาก 

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถ 
เก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ 

4.25 0.676 มากที่สุด 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถ 
เรียกดูประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา 

4.32 0.677 มากที่สุด 

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถ 
ใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา 

4.47 0.664 มากที่สุด 
 

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะ 
แสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็นรูปภาพ
ในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 

4.37 0.674 มากที่สุด 

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

4.41 0.681 มากที่สุด 

รวม 4.26 0.492 มากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดต่อคุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=4.26, S.D.=0.492) แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อค าถามแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดต่อ การใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา (Mean=4.47, S.D.=0.664) การใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายและ
รวดเร็ว (Mean=4.41, S.D.=0.681) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะแสดงผลการช าระ
เงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mean=4.37, S.D.=0.674) การใช้
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บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเรียกดู ประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา (Mean=4.32, 
S.D.=0.677) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ 
(Mean=4.25, S.D.=0.676) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเก็บบันทึก รายการที่
ช าระเงินบ่อยๆ เพ่ือใช้ช าระเงินในครั้งถัดไปได้ทันที (Mean=4.15, S.D.=0.675) และการใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ได้ (Mean=3.87, 
S.D.=0.787) ตามล าดับ 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน      
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.9: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้ประโยชน์ การใช้งาน  
  ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Mean S.D. การแปลผล 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ฉัน
สามารถจ่ายเงินได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

4.48 0.618 มากที่สุด 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ฉัน
สามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก ที่
อาจจะสูทหายได้ 

4.47 0.617 มากที่สุด 

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้ฉันเกิด
ความสะดวกในการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ 

4.48 0.609 มากที่สุด 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้อง
เดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง 

4.47 0.687 มากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้ประโยชน์ การ 
    ใช้งานระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต 
    กรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Mean S.D. การแปลผล 

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน 

4.41 0.703 มากที่สุด 

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้ฉัน
สามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว 

4.21 0.799 มากที่สุด 

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้ฉัน
ทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
อ่ืน 

4.24 0.778 มากที่สุด 

8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีสิทธิ
ประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับส่วนลดในการ
ซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ 

4.14 0.851 มาก 

รวม 4.36 0.518 มากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากท่ีสุดต่อการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=4.36, 
S.D.=0.518) แต่เมื่อพิจารณารายข้อค าถามแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุดต่อการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้ฉันเกิดความสะดวกในการจ่ายช าระค่าสินค้า
และบริการ (Mean=4.48, S.D.=0.609) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ฉัน
สามารถจ่ายเงินได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว (Mean=4.48, S.D.=0.618) การใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง (Mean=4.47, S.D.=0.687) 
การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ฉันสามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพกเงินสด
จ านวนมาก ที่อาจจะสูทหายได้ (Mean=4.47, S.D.=0.617) การใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน (Mean=4.41, S.D.=0.703) การใช้
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บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้ฉันทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทอ่ืน (Mean=4.24, S.D.=0.778) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้ฉัน
สามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว (Mean=4.21, S.D.=0.799) และการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ
ที่ร่วมรายการ (Mean=4.14, S.D.=0.851) ตามล าดับ 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย 
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่น ามาใช้ ได้แก ่
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.10: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้ความปลอดภัยใน 
  การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานใน เขต 
  กรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Mean S.D. การแปลผล 

1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีระบบ 
ป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี 

3.79 0.743 มาก 

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการ 
ช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จากบุคคลอันไม
พึงประสงค์ได้ 

3.79 0.722 มาก 

3. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี 
กฎระเบียบในการใช้ งานที่เพียงพอ สามารถคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการช าระเงินได้ 

3.82 0.686 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้ความปลอดภัย 
    ในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานใน เขต 
   กรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Mean S.D. การแปลผล 

4. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้ 
ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบเพ่ือช าระเงินทุก
ครั้ง 

4.18 0.714 มาก 

5. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ก าหนดให้ 
มีการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานในระบบทางอีเมล์ที่
ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง 

4.11 0.746 มาก 

6. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการส่ง  
SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการช าระ
เงินทุกครั้ง 

4.17 0.777 มาก 

7. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ มีการส่ง  
SMS หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ เพ่ือยืนยันรายการ
ช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกครั้ง 

4.22 0.708 มากที่สุด 

8. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ รักษารหัส 
ประจ าตัวลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ Mobile pin ไว้
เป็นความลับ 

4.06 0.710 มาก 

รวม 4.01 0.529 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=4.01, 
S.D.=0.529) แต่เมื่อพิจารณารายข้อค าถามแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมากต่อ 
 ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือมีการส่ง SMS หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพ่ือยืนยันรายการ
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ช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง (Mean=4.22, S.D.=0.708)             
ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบเพื่อช าระ
เงินทุกครั้ง (Mean=4.18, S.D.=0.714) ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS เป็น
รหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการช าระเงินทุกครั้ง (Mean=4.17, S.D.=0.777) ผู้ให้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้มีการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานในระบบทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
ทุกครั้ง (Mean=4.11, S.D.=0.746) ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือรักษารหัสประจ าตัว
ลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ Mobile pin ไว้เป็นความลับ (Mean=4.06, S.D.=0.710) ผู้ให้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีกฎระเบียบในการใช้งานที่เพียงพอ สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการช าระ
เงินได ้(Mean=3.82, S.D.=0.686) การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการช่วยตรวจสอบ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึงประสงค์ได้ (Mean=3.79, S.D.=0.722) และผู้ให้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าท่ีดี (Mean=3.79, 
S.D.=0.743) ตามล าดับ 
 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ      
 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.11: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความไว้วางใจในการใช้ 
  บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mean S.D. การแปลผล 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 

4.04 0.679 มาก 

2. ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้ถูกต้องและ
แม่นย า 

4.06 0.670 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
 



69 

ตารางที ่4.11 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความไว้วางใจในการใช้ 
    บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขต 
    กรุงเทพมหานคร 
 

ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mean S.D. การแปลผล 

3. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ 
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 

4.21 0.704 มากที่สุด 

4. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ 
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay Social, 
Rabbit LINE Pay, Samsung Pay 

3.78 0.865 มาก 

5. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ 
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือเช่น AIS, DTAC, TRUE 

3.94 0.748 มาก 

6. ท่านให้ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้ 
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

3.93 0.698 มาก 

รวม 3.99 0.564 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมากต่อ ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=3.99, S.D.=0.564) 
แต่เมื่อพิจารณารายข้อค าถามแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากต่อ ท่านให้ความ
ไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 
(Mean=4.21, S.D.=0.704)  ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถดูแลขั้นตอนใน
การช าระเงินได้ถูกต้องและแม่นย า (Mean=4.06, S.D.=0.670) การใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง (Mean=4.04, S.D.=0.679) ท่านให้ความไว้วางใจใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเช่น 
AIS, DTAC, TRUE  (Mean=3.94, S.D.=0.748)  ท่านให้ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=3.93, S.D.=0.698) และท่านให้ความไว้วางใจ
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ในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay Social, Rabbit LINE Pay,  
Line Pay, Samsung Pay (Mean=3.78, S.D.=0.865) ตามล าดับ 
 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ      
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่น ามาใช้ ได้แก ่ค่าเฉลี่ยและ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางและค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.12: ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
   ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mean S.D. การแปลผล 

1. ฉันวางแผนที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในอนาคต 

4.21 0.720 มากที่สุด 

2. ฉันตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ต่อไป 

4.29 0.660 มากที่สุด 

3. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
บ่อยๆ 

4.08 0.729 มาก 

4. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือทุก
ครั้ง 

3.92 0.801 มาก 

5. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่าง
ต่อเนื่อง 

4.09 0.724 มาก 

6. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

3.91 0.834 มาก 

รวม 4.11 0.594 มาก 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mean=4.11, S.D.=0.594) แต่เมื่อพิจารณารายข้อ
ค าถามแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากต่อ ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงิน
ค่าสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาส (Mean=4.32, S.D.=0.616) ฉันตั้งใจที่จะใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไป (Mean=4.29, S.D.=0.660) ฉันวางแผนที่จะใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือในอนาคต (Mean=4.21, S.D.=0.720) ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง (Mean=4.09, S.D.=0.724) ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ (Mean=4.08, S.D.=0.729) ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ทุกครั้ง (Mean=3.92, S.D.=0.801) และฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mean=3.91, S.D.=0.834) ตามล าดับ 
 
4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การน าเสนอข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์  
การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย
(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
มีผลการวิเคราะห์และมีความหมายของสัทลักษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ 
 Beta (ß) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของสมการแต่ละค่าที่อยู่ใน
สมการ 
 Sig. หมายถึง ระดับนัยส าคัททางสถิติ 
 Tolerance หมายถึง ค่าท่ีสภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 VIF หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 Adjusted R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
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ตารางที ่4.13: การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง ความไว้วางใจกับความ 
   ตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขต 
   กรุงเทพมหานคร (H1) (การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) 
 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ b Beta t p-value 

ความไว้วางใจ 0.595 0.565 9.633 0.000* 

  Adjusted R2 = 31.6, F = 92.799, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างความไว้วางใจ ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การ
วิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analyze) พบว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 0.05  (p = 0.000) และเม่ือพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบความไว้วางใจ
ที่ส่งผลกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างานใน เขต
กรุงเทพมหานคร (ß = 0.565) นอกจากนีส้ัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = 0.316) แสดงให้เห็นว่า 
อิทธิพลของปัจจัยความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ผู้ใช้บริการวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 31.6 ที่เหลืออีกร้อยละ 68.4 เป็นผล
เนื่องมาจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ 
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ตารางที ่4.14: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์   
   การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย กับความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่าน 
   โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (H2, H4, H6) การ 
   วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  
 

ความไว้วางใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

b Beta t p-value Tolerance VIF 

คุณภาพระบบ 
การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
การรับรู้ความปลอดภัย 

0.055 
0.201 
0.567 

0.048 
0.184 
0.532 

0.688 
2.667 
7.633 

0.493 
0.008* 

0.000* 

0.539 
0.558 
0.550 

1.856 
1.793 
1.819 

Adjusted R2 = 46.9, F = 59.634, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคุณภาพระบบการรับรู้
ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ พบว่า มี Tolerance ระหว่าง 0.539–0.558 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าคือ > 0.40 
(Allison, 1999) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันจากการตรวจสอบ Multicollinearity  
โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า
ตั้งแต ่1.793–1.856 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน (Zikmund, 
Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590) จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอย  
เชิงพหุ (Multiple Regression Analyze) พบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู้ความ
ปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน     
(p = 0.008) และการรับรู้ความปลอดภัย (p = 0.000) ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้
บริการช าระเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ คือ คุณภาพระบบ และเม่ือพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระท่ีส่งผลกับความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย (ß = 0.532) มากที่สุด รองลงมาได้แก ่
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน (ß = 0.184) ตามล าดับ นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การก าหนด     
(R2 = 0.469) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งานและการรับรู้ความ
ปลอดภัย ส่งผลกับความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างานใน
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เขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 46.9 ที่เหลืออีก ร้อยละ 53.1 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ 
 

ตารางที ่4.15: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์  
   การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย กับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน 
   โทรศัพท์มือถือ องผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (H3, H5, H7) (การ 
   วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ: Multiple Regression)   
 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

b Beta t p-value Tolerance  VIF 

คุณภาพระบบ 
การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
การรับรู้ความปลอดภัย 

0.115 
0.346 
0.366 

0.096 
0.302 
0.326 

1.264 
4.064 
4.350 

0.208 
0.000* 

0.000* 

0.539 
0.558 
0.550 

1.856 
1.793 
1.819 

   Adjusted R2 = 38.7, F = 42.790, p < 0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคุณภาพระบบช าระ
เงิน การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ พบว่า มีค่า Tolerance ระหว่าง 0.539–0.558 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ า คือ > 
0.40 (Allison, 1999) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันจากการตรวจสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ของ
ตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.793–1.856 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน
(Zikmund, et al., 2013, p. 590) จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ (Multiple Regression Analyze) พบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู้ความ
ปลอดภัย ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัททางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์  การใช้งาน (p = 
0.000) และการรับรู้ความปลอดภัย (p = 0.000) ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ คือ คุณภาพระบบช าระเงิน และเมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระท่ีส่งผลกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย (ß = 0.326) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน (ß = 0.302) ตามล าดับ นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = 
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0.387) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู้ความปลอดภัย 
ส่งผลกับความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 38.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 61.3 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้
น ามาศึกษาในครั้งนี้ 
 
4.8 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตารางที ่4.16: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่1 : ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่2 : คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ปฏิเสธ 

สมมุติฐานที ่3 : คุณภาพของระบบส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ปฏิเสธ 

สมมุติฐานที ่4 : การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อ
ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่5 : การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่6 : การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

สอดคล้อง 

สมมุติฐานที ่7 : การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

สอดคล้อง 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางที่ 4.16 สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน คือ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (H4,H6) และการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย 
ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (H1, H5, H7) ในทางตรงกัน
ข้ามผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือ คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (H2) และ คุณภาพของระบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (H3) 
 สรุปผลการการศึกษา คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย 
ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน   
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
  
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรคั่นกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
                หมายถึง มีอิทธิพล/ ส่งผล  
 
      หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่ส่งผล 

 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
Intention to Use  
Mobile Payment 

 

ความไว้วางใจ 
Trust 

 

คุณภาพระบบ 
System Quality 

การรับรู้ความปลอดภัย 
Perceived Security 

 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
Perceived Usefulness ตัวแปรตาม 
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 ผลการศึกษาจากการทดสอบอธิบายได้ว่า การที่จะท าให้บุคคลเกิดความตั้งใจใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้บริการได้นั้น ผู้ให้บริการควรสร้างการ
รับรู้ให้ผู้ใช้บริการรับรู้ในด้านความปลอดภัยในการใช้บริการและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งานก่อน ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการอาจสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการก่อนโดยในการสร้าง
ความไว้วางใจนั้นจะต้องสร้างการรับรู้ในเรื่องประโยชน์ในการใช้งานและความปลอดภัยก่อน เมื่อ
ผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจแล้วก็ย่อมที่จะเกิดความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 



บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้
ความปลอดภัย และความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของ
ผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลวัยท างานที่เคยมีประสบการณ์และความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
ท าการศึกษา จ านวน 200 คน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics Version 20.0 สถิติที่ใช้ส าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี ่
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และสถิติท่ีใช้ส าหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ความถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 5.3 การอภิปรายผล  
 5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
 5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย และ
ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผลสรุปด้านคุณสมบัติและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 15,001–25,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
ประเภท Mobile Banking และเหตุผลส าคัญที่จะท าให้ไม่เลือกใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
คือ ไม่ม่ันใจในความปลอดภัย  
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 5.1.2 ผลสรุประดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับ คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้
งาน การรับรู้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ผลสรุปดังนี้ 
  5.1.2.1 ผลสรุประดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดว่าคุณภาพระบบมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือสามารถใช้บริการได้ ทุกท่ีทุกเวลา การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถ
ใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
จะแสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ การใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถเรียกดูประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา การใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือสามารถเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
สามารถเก็บบันทึกรายการที่ช าระเงินบ่อยๆ เพ่ือใช้ช าระเงินในครั้งถัดไปได้ทันที และการใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้ได้ 
  5.1.2.2 ผลสรุประดับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้ในระดับมากท่ีสุดในด้าน การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท าให้ฉันเกิดความสะดวกใน
การจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ฉันสามารถ
จ่ายเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ต้องเดินทางไปร้านค้า
หรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ฉันสามารถท าธุรกรรม
ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมากที่อาจจะสูญหายได้ การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท าให้ฉันทราบ
ยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอ่ืน การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจะ
ช่วยให้ฉันสามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว และการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีสิทธิ
ประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ 
  5.1.2.3 ผลสรุประดับการรับรู้ความปลอดภัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ใน
ระดับมากในด้าน ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
เพ่ือยืนยันรายการช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบเพ่ือช าระเงินทุกครั้ง ผู้
ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการช าระ
เงินทุกครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้มีการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานในระบบ
ทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือรักษารหัสประจ าตัวของ
ลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ Mobile pin ไว้เป็นความลับ  ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมี
กฎระเบียบในการใช้งานที่เพียงพอสามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการช าระเงินได้ การใช้บริการช าระเงินผ่าน
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โทรศัพท์มือถือมีการช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึงประสงค์ได้ และผู้
ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าท่ีดี 
  5.1.2.4 ผลสรุประดับความไว้วางใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจใน
ระดับมากในด้าน ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่
เป็นธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถดูแลขั้นตอนในการช าระ
เงินได้ถูกต้องและแม่นย า การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 
ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS, DTAC, TRUE ท่านให้ความไว้วางใจ   ในการรักษาข้อมูลของผู้
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay Social, Rabbit LINE Pay, Line Pay, Samsung Pay 
  5.1.2.5 ผลสรุประดับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตั้งใจในระดับมากในด้าน ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาส ฉันตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไป ฉันวางแผนที่จะ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในอนาคต ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
อย่างต่อเนื่อง ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง และฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยแบบง่าย (Simple Regression) 
และสถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน 
สรุปผลทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจ
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.2 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพระบบส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
คุณภาพระบบไม่ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัย
ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าผลการศึกษาไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 5.2.3 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพระบบส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพระบบไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.4 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ   
ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.5 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ประโยชน์การใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของ
ผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า   
ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.6 สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงิน    
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ        
ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.7 สมมติฐานที่ 7 การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
การรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัย
ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าผลการศึกษา
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
5.3 การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย และ
ความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย   
ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผลการศึกษาที่สรุปว่าความไว้วางใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการระบบช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้ถูกต้องและแม่นย า การใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจในการรักษา
ข้อมูลของผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาดาน และ 
ยาดาฟ (Madan & Yadav, 2016) ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความตั้งใจในการเลือกใช้กระเป๋า
สตางค์ในโทรศัพท์มือถือ ในมุมมองของประเทศก าลังพัฒนา โดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจผู้บริโภคท่ี
ใช้โทรศัพท์มือถือในการช าระเงิน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความไว้วางใจมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจเลือกใช้กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือ ส่วนงานวิจัยของ ชู และคณะ (Chiu, et 
al., 2017) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในฟิลิปปินส์ พบว่า ความไว้วางใจครั้งแรกมีอิทธิพลอย่างมากต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และงานวิจัยของ ชาว และคณะ (Cao, et 
al., 2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินต่อเนื่อง พบว่า 
กระบวนการถ่ายโอนความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อเนื่อง 
สามารถอธิบายได้ว่า การที่ผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจในผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ความสามารถในการดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย า ท าให้เพ่ิมความตั้งใจในการใช้บริการมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏี
ของ เมเยอร์ และคณะ (Mayer, et al., 1995) และ แมคไนท์ และคณะ (McKnight, et al., 2002)  
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ ความรู้สึกที่สะท้อนถึงความเต็มใจ ความตั้งใจ มั่นใจ ที่จะใช้บริการ
ใหม่ๆ ด้วยความรู้สึกสบายใจ มีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงในการใช้บริการ มีแนวโน้มที่ตั้งใจ
จะไว้วางใจในความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเชื่อม่ันหรือน่าเชื่อถือของผู้
ให้บริการ และ ซิว และ เชน (Siau & Shen, 2003 อ้างใน Gia-Shie & Pham, 2016) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความไว้วางใจนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความไว้วางใจในความสามารถของเทคโนโลยี
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการท าธุรกรรม และความไว้วางใจจากผู้ให้บริการจะ
เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าความไว้วางใจจากลูกค้าได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการใช้บริการช าระเงินในกรณีของการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มีความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน  
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 ผลการศึกษาที่สรุปว่าคุณภาพระบบไม่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจและความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ในเขต



83 

กรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องคุณภาพระบบ ของ ดีโลนี่ และแมคลีน 
(DeLone & McLean, 1992, 2003) ซึ่งกล่าวไว้ว่าคุณภาพระบบ คือ ระบบช าระเงินที่มีความถูกต้อง 
ใช้งานง่าย เข้าถึงระบบได้อย่างสะดวก มีความยืดหยุ่น มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ผู้บริโภคในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็ว ท าให้ส่งผลต่อการยอมรับที่จะใช้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจจะมีความเข้าใจถึงคุณภาพระบบ เพราะได้รับข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จึง
ไม่ค านึงถึงคุณภาพระบบในการตัดสินใจที่จะใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจจะค านึงถึงเทคโนโลยีใน
การใช้มากกว่า ตามที่ ดีโลนี่ และแมคลีน (DeLone & McLean, 1992, 2003) และ เดวิส (David, 
1989) ได้อธิบายไว้ว่า ความง่ายของเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยและ
เข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยียอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีและตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือและระบบออนไลน์ต่อไป 
 จากการทดสอบสมมติฐานที ่4 และ 5 ผลการศึกษาที่สรุปว่าการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน 
ส่งผลต่อความไว้วางใจ และส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการ
วัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท าให้เกิดความสะดวกในการจ่ายช าระค่า
สินค้าและบริการ สามารถจ่ายเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่
รับช าระเงินโดยตรง อีกท้ังยังช่วยให้สามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมากท่ีอาจจะ
สูญหายได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทอ่ืน ช่วยให้สามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว และมีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น  
ฟรีค่าธรรมเนียม รับส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มาโรฟ่ี และคณะ (Maroofi, et al., 2013) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความความ
ไว้วางใจครั้งแรกในใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอิหร่าน พบว่า 
การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความไว้วางใจครั้งแรกในการใช้งานธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ งานวิจัย
ของ ซูซานโต้ (Susanto, 2016) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคาร
ผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า  การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนงานวิจัย
ของ เจีย-ชิ และ แพม (Gia-Shie & Pham, 2016) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศเวียดนาม พบว่า การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีงานวิจัยของ ซูฮาล (Zuhal, 2016) ที่
ได้ศึกษาในเรื่องการประเมินความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือของกลุ่มประชากร Gen Y 
ในประเทศมาเลเซีย พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ส่วนงานวิจัยของ ศรีธารามาน และคณะ (Seetharaman., et al., 2017) ได้ศึกษา



84 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการ Mobile Wallet ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า ปัจจัย
การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการ Mobile Wallet และงานวิจัยของ  
มาคานเยซ่า (Makanyeza, 2017) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคต่อความตั้งใจที่
จะใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในซิมบับเว พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจในการปรับใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในประเทศซิมบับเว สามารถ
อธิบาย ได้ว่าเมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ว่า
จะสามารถช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการช าระเงิน รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบใหม่ๆ ส่งผลให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังแนวคิดและทฤษฎีของ เดวิส (Davis, 1989) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือบริการช าระเงินที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ จะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งให้ประโยชน์มากมายได้
มากกว่าบริการรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม
การใช้งานในอนาคต 
 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 6 และ 7 ผลการศึกษาที่สรุปว่าการรับรู้ความปลอดภัย ส่งผล
ต่อความไว้วางใจและความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัยท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้
ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพ่ือยืนยันรายการ
ช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือก าหนดให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานระบบเพ่ือช าระเงินทุกครั้ง ผู้ให้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยันการช าระเงินทุก
ครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือก าหนดให้มีการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานในระบบทางอีเมล์
ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือรักษารหัสประจ าตัวลูกค้า, รหัสลับ
ส่วนตัว และ Mobile pin ไว้เป็นความลับ ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีกฎระเบียบใน
การใช้งานที่เพียงพอสามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการช าระเงินได้ การใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือมีการช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอันไมพึงประสงค์ได้ และผู้
ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าท่ีดี สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ ฟาเทเมช และคณะ (Fatemeh, et al., 2013) ศึกษาเรื่องผลกระทบของความ
ไว้วางใจและการรับรู้ความปลอดภัยในการตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า การรับรู้ความ
ปลอดภัยส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ และงานวิจัยของ ซูซานโต้ 
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(Susanto, 2016) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารผ่าน
สมาร์ทโฟน พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจอย่างมีนัยส าคัญ งานวิจัยของ  
จูนาดี้ และซเฟรียนโต้ (Junadi & Sfenrianto, 2015) ที่ได้ศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า การ
รับรู้ความปลอดภัยมีผลบวกต่อความตั้งใจในการใช้ระบบการช าระเงินทาง ส่วนงานวิจัยของ  
โอลิเวียร่า และคณะ (Oliveira, et al., 2016) ได้ศึกษาเรื่องการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศโปรตุเกส ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักในการยอมรับการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือรวมถึงความตั้งใจที่จะแนะน าเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่า การ
รักษาความปลอดภัยมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการยอมรับการช าระเงินผ่านมือถือและความ
ตั้งใจที่จะแนะน าเทคโนโลยีช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกท้ังงานวิจัยของ เจีย-ชิ และ แพม  
(Gia-Shie, & Pham, 2016) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือในประเทศเวียดนาม พบว่า ความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง งานวิจัยของ ลีบานา คาบานิลลัส และคณะ  
(Liebana-Cabanillas, et al., 2017) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะใช้ระบบการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้ความปลอดภัยและ
ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อระบบการช าระเงินผ่านโทรศัพท์ถือมีความ
ปลอดภัยความตั้งใจใช้ของผู้บริโภคจะเพ่ิมขึ้น และงานวิจัยของ ซิงค์ และ ศรีวาสทาวา (Singh & 
Srivastava, 2018) ศึกษาเกี่ยวกับการคาดการณ์ความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือในประเทศอินเดีย พบว่า การรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความตั้งใจของลูกค้าในการ
ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถอธิบาย ได้ว่าเมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความปลอดภัยใน
การใช้งานช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ว่าจะมีความปลอดภัยในระหว่างที่ผู้ใช้บริการท าธุรกรรมช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังแนวคิดทฤษฎีของ ครีเยอร์ และคณะ (Kreyer, et al., (2002, 2003) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การรับรู้ความปลอดภัย คือ การรับรู้ความปลอดภัย หมายถึง ระดับการรับรู้ที่บุคคลเชื่อว่า
การใช้งานเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะมีความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ในการ
รักษาความปลอดภัย 5 ประการคือความสมบูรณ์ครบถ้วน การรักษาความลับ, ความไว้วางใจ ความ
น่าเชื่อถือ การให้อ านาจ,  การอนุญาต, การให้สิทธิ์ มีการรับรอง และไม่ปฏิเสธการท าธุรกรรม อีกท้ัง
ต้องมีการรักษาสภาพให้พร้อมใช้งาน มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ตั้งใจแลกเปลี่ยนระหว่างการท า
ธุรกรรม และข้อมูลนั้นควรมีความถูกต้องระหว่างการท าธุรกรรม 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่ใช้ช่องทางการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ได้ ดังนี้ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการ ควรก าหนดเงื่อนไข  
ในการให้บริการเพื่อควบคุมและคุ้มครองผู้ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะเรื่องของ
ประโยชน์การใช้งาน ความปลอดภัย และความไว้วางใจที่จะใช้บริการ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไปในอนาคต  ซึ่งผลที่ได้
จากการก าหนดเงื่อนไขในการใช้บริการ สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการใช้บริการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  5.4.2.1 ธุรกิจที่ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือควรตะหนักถึงคุณภาพระบบ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีการเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ สามารถเรียกดูประวัติการช าระ
เงินและใช้บริการช าระเงินได้ทุกเวลา มีการแสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็นรูปภาพใน
โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ และสามารถใช้บริการช าระเงินโดยแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด 
รวมทั้งธุรกิจที่ให้บริการควรส่งเสริมหรือสื่อสารให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งาน
ช่องทางการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจและความตั้งใจในการใช้บริการช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือต่อไปในอนาคต 
  5.4.2.2 ผู้ให้บริการช่องทางการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ควรสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ
รับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานที่จะได้รับหลังจากใช้บริการช่องทางระบบช าระเงินประเภทนี้ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของความสามารถในการจ่ายเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพกเงินสด
จ านวนมากที่อาจจะสูญหายได้ มีความสะดวกในการจ่ายช าระเงินค่าสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการ
ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงินโดยตรง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้ง
ยังสามารถทราบยอดเงินคงเหลือก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอ่ืนๆ ได้ ซึ่งประโยชน์การใช้งาน
ดังกล่าว จะสามารถช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการให้
ดียิ่งขึ้น 
  5.4.2.3 ธุรกิจที่ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีการก าหนดขั้นตอน 
กฎระเบียบในการใช้งาน ที่สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบการเข้าถึง
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ข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ได้ มีการตั้งรหัสและการแจ้งเตือนการใช้งานทุกครั้ง รวมถึง  
มีการยืนยันการท ารายการ เช่น SMS รหัส OTP หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง รวมทั้งรักษา
ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสประจ าตัว รหัสลับส่วนตัว และ Mobile pin ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และ  
ผู้ให้บริการต้องสามารถดูแลขั้นตอนในระหว่างการท าธุรกรรม เพื่อให้ข้อมูลในการช าระเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน และแม่นย าเสมอ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการช าระเงิน
โทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่ใช้บริการ 
  5.4.2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การก ากับดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือการเสริมสร้าง
ให้ผู้ใช้บริการมีความไว้วางใจที่จะเลือกใช้บริการระบบดังกล่าวที่มากยิ่งข้ึน อีกทั้งธุรกิจที่ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจ าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาคุณภาพของระบบ ให้
สามารถใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน มีประโยชน์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัย
ทีด่ีในการที่จะใช้บริการระบบช าระเงินนี้ 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ National e-payment โดยเฉพาะการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากในปัจจุบันการท าธุรกรรมผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ  มีอัตราการ
เจริญเติบโตค่อนข้างสูงมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับนักศึกษา เช่น ภาควิชาการเงินการธนาคาร 
ภาควิชาการตลาดดิจิตอล ซึ่งนักศึกษาเป็นประชากรในกลุ่ม Generation ใหม่และเป็นผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ในปัจจุบัน จึงควรทราบถึงประโยชน์ในการใช้งานและความปลอดภัยในการที่จะใช้บริการ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมไร้เงินสดหรือสังคมยุคดิจิตอลที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นต้น  
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์
ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการใช้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ
ปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 5.5.1 แนะน าให้ท าการศึกษากับ กลุ่มประชากร Gen Z กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว 
และเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการช าระเงินผ่านผู้ให้บริการที่เป็น Non-Bank เนื่องจากประสบการณ์
และความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือ
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ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีปัจจัยที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันกับผู้ใช้บริการในวัยท างาน ที่ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Mobile banking 
ในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้บริการ
วัยท างาน ที่ใช้บริการช าระเงินผ่าน Mobile Banking เป็นหลัก 
 5.5.2 แนะน าให้ศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาอยู่ เช่น ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับปัจจัยความคุ้มค่าในการใช้บริการ (Perceived Value) 
ปัจจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการใช้บริการ (Perceived Cost) รวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการใช้บริการ (Perceived Risk) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้  
 5.5.3 แนะน าให้ใช้สถิติตัวอ่ืนมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืน ๆ เช่น สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการโครงการ (SEM) ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ อาจจะมีตัวแปรบางตัวที่ ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่า 
เป็นตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบจะเป็นกระบวนการทางสถิติสาหรับ
เปิดเผยตัวแปรแฝงที่มีอยู่โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที่สังเกตได้ นอกจากนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบจะท าให้เห็น โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค 
Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่แล้วรวมตัวแปรที่
สัมพันธ์กันมากไว้ในปัจจัยเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่อยู่ในปัจจัยเดียวกันได้  
 5.5.4 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นการน าเอาแนวความคิด 
หลักการ เทคนิค ความรู้ กระบวนการให้บริการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านของ
สิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้
เกิดการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยให้มีมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการให้บริการระบบช าระเงิน เพื่อให้ทันกับสังคมยุค
ไร้เงินสดหรือยุคดิจิตอลในอนาคตต่อไป 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพระบบ  การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน  การรับรู้ความปลอดภัย 
และ ความไว้วางใจ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ ในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการตอบ
ค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงกับความเป็นจริง เพื่อผู้วิจัยสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ตอบ  ในแบบสอบถามครั้งนี้จะถือเป็นความลับและถูก
เสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ช่องว่างที่ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านที่สุด 
 

1.  เพศ 
  1) ชาย     2) หญิง 

2.  อายุ 
 1) 15-24 ปี     2) 25-34 ปี  
 3) 35-44 ปี                4) 45-55 ปี 

 3.  ระดับการศึกษา 
                   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี      
                      3) สูงกว่าปริญญาตรี  
 4.  อาชีพ 
                   1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
                      2) พนักงานบริษัทเอกชน 
                      3) ธุรกิจส่วนตัว    4) อาชีพอิสระ 
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 5. รายได้ต่อเดือน 
                   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท   2) 15,001-25,000 บาท 
                       3) 25,001-35,000 บาท   4) 35,001-45,000 บาท 
                    5) มากกว่า 45,000 บาท 
 6.  ท่านเคยใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
                   1) Mobile Banking    2) True Money 
                   3) AIS mPay              4) Air Pay 
                   5) Pay Social    6) Rabbit LINE Pay 
                   7) Line Pay                8) Samsung Pay  
 7.  เหตุผลส าคัญท่ีสุด ที่จะท าให้ท่านไม่ใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
                   1) ไม่ม่ันใจในความปลอดภัย    
                   2) ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียม           
                   3) การเข้าใช้ระบบยุ่งยาก 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณภาพระบบ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถช าระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดจากใบ
แจ้งหนี้ได้ 

     

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเก็บบันทึกรายการที่ช าระเงินบ่อยๆ เพื่อ
ใช้ช าระเงินในครั้งถัดไปได้ทันที 

     

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเก็บบันทึกรายการทางการเงินได้ 
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คุณภาพระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถเรียกดูประวัติการช าระเงินได้ทุกเวลา 

     

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา 

     

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะ
แสดงผลการช าระเงินให้ทราบรวมทั้งบันทึกเป็น
รูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ 

     

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว 

     

 
ส่วนที่ 3 ระดับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ช่วยให้ฉันสามารถจ่ายเงินได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 

     

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ช่วยให้ฉันสามารถท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพก
เงินสดจ านวนมาก     ที่อาจจะสูญหายได้ 

     

3. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท า
ให้ฉันเกิดความสะดวกในการจ่ายช าระค่าสินค้า
และบริการ 
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การรับรู้ประโยชน์การใช้งานช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่
ต้องเดินทางไปร้านค้าหรือจุดที่รับช าระเงิน
โดยตรง 

     

5. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน 

     

6. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จะ
ช่วยให้ฉันสามารถท างานประจ าได้อย่างรวดเร็ว 

     

7. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท า
ให้ฉันทราบยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทอ่ืน 

     

8. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
สิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียม รับ
ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ 

     

 
ส่วนที่ 4 ระดับการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ระดับการรับรู้ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
ระบบป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ดี 

     

2. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
การช่วยตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จาก
บุคคลอันไมพึงประสงค์ได้ 
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การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
กฎระเบียบในการใช้ งานที่เพียงพอ สามารถ
คุ้มครองผู้ใช้บริการช าระเงินได้ 

     

4. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ก าหนดให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสในการเข้าใช้งาน
ระบบ เพื่อช าระเงินทุกครั้ง 

     

5. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ก าหนดให้มีการแจ้ง  เตือนการเข้าใช้งานในระบบ
ทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ทุกครั้ง 

     

6. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการ
ส่ง SMS เป็นรหัส OTP เพ่ือให้ผู้ช าระเงินยืนยัน
การช าระเงินทุกครั้ง 

     

7. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือ มีการส่ง 
SMS หรืออีเมล์  ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ เพื่อยืนยัน
รายการช าระเงินที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง 

     

8. ผู้ให้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ รักษา
รหัสประจ าตัวลูกค้า, รหัสลับส่วนตัว และ 
Mobile pin ไว้เป็นความลับ 
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ส่วนที่ 5 ระดับความไว้วางใจในระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ระดับความไว้วางใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง 

     

2. ผู้ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
สามารถดูแลขั้นตอนในการช าระเงินได้ถูกต้องและ
แม่นย า 

     

3. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ 

     

4. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่าน Pay 
Social, Rabbit LINE Pay,    Line Pay, 
Samsung Pay 

     

5. ท่านให้ความไว้วางใจในชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
ระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น 
AIS, DTAC, TRUE 

     

6. ท่านให้ความไว้วางใจในการรักษาข้อมูลของผู้
ให้บริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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ส่วนที่ 6 ระดับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับระดับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
 

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ระดับความตั้งใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ฉันวางแผนที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือในอนาคต 

     

2. ฉันตั้งใจที่จะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือต่อไป 

     

3. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินค่าสินค้าหรือ
บริการผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อมีโอกาส 

     

4. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ 

     

5. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือทุกครั้ง 

     

6. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง 

     

7. ฉันตั้งใจจะใช้บริการช าระเงินทุกประเภทธุรกิจ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

     

 
 

  --------- จบค าถาม --------- 
 
 
 

    ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
   ส าหรับการตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัย 
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