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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร นี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานกับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ 2) พฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ 3) ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์เพย์ 4) การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการ
ใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ และ 5) ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่มีผล
ต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ งานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิง
ส�ำรวจ จากกลุม่ ประชากรคือ กลุม่ คนในวัยท�ำงานทีม่ กี ารใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชัน
ไลน์เพย์ มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 400 คนด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่มีการใช้งานการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 32 ปี มีระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ 10,000 – 15,000 บาท
2) พฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
ส่วนใหญ่ ใช้แอปพลิเคชัน LINE MAN Food ร่วมกับไลน์เพย์ รู้จักแอปพลิเคชันไลน์เพย์จาก Line ใช้บริการ
ในช่วงเวลา 17:00น.-19:00น. ช�ำระเงินผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เพย์ 4-6 ครั้งต่อเดือน มีค่าบริการต่อครั้ง
1,001-3,000 บาท เลือกซื้อประเภทสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าจากบ้านหรือที่พัก มีประสบการณ์
3-4 ปี ใช้บริการประเภทสั่งอาหาร และใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน 3) ทัศนคติ
ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ โดยรวมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติด้าน องค์ประกอบด้านความเข้าใจอยู่ในระดับ มาก องค์ประกอบ
ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับ มาก องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ อยู่ในระดับ มาก องค์ประกอบด้านโปรโม
ชั่น อยู่ในระดับ มากและ องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก 4) การยอมรับการใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ โดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ อยู่ในระดับ มาก
ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในระดับ มาก และด้านอิทธิพลทางสังคม อยู่ในระดับ มาก 5) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
วัยท�ำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน ในการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์เพย์สว่ นใหญ่ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอป
พลิเคชันไลน์เพย์ โดยมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 6.) ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน โดยส่วนใหญ่
มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์โดยด้านที่มีผล คือ ปัจจัย
ด้านองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ ที่ค่า Beta 0.336 องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ ที่ค่า Beta 0.245
และองค์ประกอบด้านความรู้สึก ที่ค่า Beta 0.238 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรม, ทัศนคติ
Abstract
the research found that Behavior and attitudes of accepting innovation among working-age
consumers towards the use of electronic payment services via the LINEPAY application in Bangkok
The objectives of this study were to 1) demographic characteristics of working age consumers
and electronic payments via LINE Pay application. 2) Behavior of working-age consumers towards using electronic payment services via LINE Pay application 3) Attitudes of consumers of
working-age consumers towards using electronic payment services via LINE Pay application 4)
Accepting use of electronic payment services of working age consumers towards using electronic
payment services via LINE Pay application and 5) Working attitude of consumers in working age
affecting the acceptance of use of electronic payment services. Electronic payment service via
LINE Pay application This research is survey research. From the population group is Working
people group that use electronic payment service via LINE Pay application The random sampling
was conducted by 400 persons by questionnaires. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, arithmetic mean. standard deviation One-way variance testing statistics
Multiple regression analysis And analyzed the Pearson product moment correlation coefficient.
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1) demographic characteristics of working-age consumers with electronic payment applications
through the LINE Pay application are mostly male, ranging in age from 25 - 32 years with degree
education. bachelor buddhist occupation of private employees with income of 10,000 - 15,000
baht 2) consumer behavior in working age towards the use of electronic payment services via the
line pay application. use the line man food application with LINE Pay. know the application of LINE
Pay from the service line during the time period. 17:00 - 19:00 hrs. pay through the application
LINE Pay 4-6 times per month. there is a service charge per time 1,001-3,000 baht. choose to
buy the product type. food and drink buy products from home or accommodation with 3-4 years
experience use food ordering service and spend time with social media about 4-6 hours per day
3) Attitude of working-age consumers towards using electronic payment services via LINE Pay
application Overall, most of the respondents Have attitude The components of understanding
were at a high level, the components of the senses were at a high level, the image elements were
in a high level, the promotional elements were at a high level and the perceived benefits were
at a high level. 3) adoption of electronic payment innovations through the application of line pay
for working-age consumers with different demographic characteristics working age consumers
education level and different income there will be acceptance of electronic payment innovations
through different line pay applications. 4) Acceptance of using electronic payment services of
working age consumers via LINE Pay application Overall, most of the respondents The acceptance of electronic payment services The characteristics of the compatible features were at a high
level. The features of complexity were at a high level. And the social influence is at a high level
5) Analysis of the relationship between attitudes and acceptance of electronic payment services
of working-age consumers through the LINE Pay application, working-age consumer attitudes In
electronic payments through most LINE Pay applications Correlated with the acceptance of the
use of electronic payment services via LINE Pay application With a statistical significance of 0.01
6) Attitude of working consumers It mainly affects the acceptance of the use of electronic payment
through LINE Pay application. The effective aspect is the image composition factor at Beta 0.336,
the perceived benefit at the Beta 0.245 and the composition. Regarding feelings at Beta 0.238,
which has statistic significance at the level of 0.05
Keywords : Behavior, attitudes
บทน�ำ
ปัจจุบันการท�ำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องที่ง่าย และสะดวกมากขึ้นเราไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินสดในการช�ำระ
ค่าสินค้า หรือบริการกันแล้ว ในทุกวันนี้เราสามารถช�ำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ กันผ่านทางโทรศัพท์
หรือแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันในรูปแบบนี้มากมาย โดยแอปพลิเคชันจะ
มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนจากเงินจริงให้มาเก็บอยู่ในรูปแบบสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้ช�ำระค่าสินค้าและ
บริการต่างๆ บนร้านค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป และด้วยการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท�ำธุรกิจ
และสังคมของเรามากขึน้ ก็จะยิง่ ท�ำให้การด�ำรงชีวติ ของเรานัน้ ได้รบั ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึน้ เช่น เรา
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สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้นผ่าน แอพทางด้านการเงิน เราสามารถสั่งอาหารได้ง่ายขึ้นโดยไม่
ต้องเดินทางผ่านแอพสั่งอาหาร ท�ำให้พฤติกรรมในการด�ำรงชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปจากเดิม เราจะเห็นว่า
ปัจจุบันคนเราไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางไปธนาคารเพื่อโอนเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภคกันแล้ว หรือ
มักจะชอบสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชันกันมากกว่าไปซือ้ เองจากทีร่ า้ นอาจเพราะไม่อยากเดินทาง ไม่อยากต่อ
คิว เพราะปัจจุบันเราสามารถที่จะท�ำทุกอย่างได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งจะเห็นว่าคนไทยเกินครึ่งไม่
นิยมพกเงินสดกันแล้ว และท�ำให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบ และ
ด้วยการที่ปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน มีราคาที่ถูกลงมาก ท�ำให้ประชาชน
ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันส�ำหรับการช�ำระเงินบนโทรศัพท์มือถือนั้นจึงท�ำได้
สะดวก รวดเร็ว และก็ง่ายขึ้น จึงท�ำให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็วในการใช้ Mobile Wallet ช�ำระเงินโดย
ทั่วไปในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินเดียได้มีผู้ใช้งาน Mobile Wallet ของ Paytm จ�ำนวนไม่ต�่ำ
กว่า 200 ล้านคน ผู้ใช้งานสามารถจะใช้ Paytm ในการช�ำระเงิน ค่าสินค้า บริการ และอาหารต่างๆ ได้หลาก
หลายตั้งแต่ระดับห้างสรรพสินค้า ห้างร้านทั่วไป จนไปถึงร้านหาบเร่แผงลอยข้างถนน ในปี 2017 คาดว่าจะ
มีรายการช�ำระเงินผ่าน Paytm ประมาณ 2,000 ล้านรายการ (รัฐกร พูลทรัพย์, 2560)

ภาพประกอบที่ 1 สถิติในการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานประเภทสมาร์ทโฟน
ส่วนในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการใช้งานอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เด
สก์ท็อป พีซี โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต จึงท�ำให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมจะท�ำธุรกรรมต่างๆผ่านทางสมาร์ทโฟนกัน
และจากสถิติในการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ของคนไทย พบว่ามีการท�ำธุรกรรมส�ำเร็จบนอุปก
รณ์สมาร์ทโฟนคิดเป็นเงินถึง 13.6 พันล้านเหรียญ รองลงมาเป็นการท�ำธุรกรรมส�ำเร็จผ่านแอปพลิเคชันคิด
เป็นเงิน 8.9 พันล้านเหรียญ และผ่านเว็บไซต์คดิ เป็นเงิน 4.7 พันล้านเหรียญซึง่ จะเห็นได้วา่ Mobile payment
เป็นสิ่งที่คนไทยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น และอาจจะก้าวขึ้นเป็นตลาดหลักที่คนไทยใช้ในการซื้อสินค้าแทน
การไปซื้อสินค้าตามหน้าร้านทั่วไป และผลส�ำรวจยังพบอีกว่าคนไทยมักจะมีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์
เฉลี่ยทุก 2 ครั้ง ต่อเดือน อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียก็มีส่วนเสริมให้ Mobile payment นั้นได้รับความนิยม
มากขึน้ เนือ่ งจากโซเชียลมีเดียมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าต่างๆในปัจจุบนั มาก ซึง่ จากการส�ำรวจของ
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J.P. Morgan พบว่าผูท้ ที่ ำ� การซือ้ สินค้าบนร้านค้าออนไลน์สว่ นใหญ่จะท�ำการอ่านรีววิ บนโซเชียลมีเดียก่อนที่
จะตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ๆ และจากสถิติป2ี 561 ยังพบอีกว่าคนไทยในแต่ละช่วงอายุจะมีการใช้งานโซเชียลมี
เดียทีค่ ล้ายๆกัน โดยในวัยผูใ้ หญ่ มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์มากทีส่ ดุ รองมาเป็นยูทบู และเฟสบุค ส่วนวัยเด็ก
จะมีการใช้งานยูทูบมากที่สุดรองลงมาเป็นไลน์และเฟสบุค (J.P. Morgan, 2562 : ออนไลน์) ซึ่งจากสถิติจะ
เห็นว่าคนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียเยอะมาก โดยเฉพาะไลน์เนื่องจากไลน์สามารถที่จะส่งข้อความและโทร
หากันได้ฟรีและยังมีบริการเสริมอีกมากมายเช่น ไลน์ทีวี หรือแรบบิท ไลน์ เพย์ซึ่งเป็น Mobile Wallet แอพลิ
เคชั่นของไลน์ที่ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้ไลน์สามารถท�ำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้นไลน์เพย์มีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นผู้แข่งหลักในตลาดe-wallet ปัจจุบันมีคนใช้งาน
ไลน์เพย์จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 5.5 ล้านยูเซอร์ มีร้านค้าที่รองรับไม่ต�่ำกว่า 80 ร้านค้า และยังสามารถที่จะใช้งาน
ร่วมกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพไว้ใช้ในการกดเงิน ซื้อสินค้าบริการต่างๆหรือช�ำระค่ารถไฟฟ้า BTS
เป็นต้น (นัททชิต, 2562 : ออนไลน์)
จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลที่ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานครเนือ่ งจากหากเข้าใจถึงพฤติกรรมการ
ช�ำระเงินและทัศนคติของผูบ้ ริโภคแล้วผูป้ ระกอบการจะสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ และรับมือกับ
รูปแบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ได้และช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถขยายช่องทางในการ
ช�ำระเงินให้รองรับกับลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการท�ำ
ธุรกรรม และยังช่วยเพิ่มรายรับให้กับองค์กรให้มากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานกับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์เพย์
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเค
ชันไลน์เพย์
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์เพย์
4. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้
บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
6. เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานทีม่ ผี ลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการใช้บริการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์แตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้บริการช�ำระเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์แตกต่างกัน
3. ผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์แตกต่างกัน
4. ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
5. ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
ขอบเขตงานวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ถาม
จากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน เป็นผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานทีใ่ ช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเค
ชันไลน์เพย์จ�ำกัดกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 19 – 50 ปีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์โดยเริม่ เก็บแบบสอบถามตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2562 – 30
กรกฎาคม 2562 ระยะเวลา 2 เดือน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่ท�ำการใช้
บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพลิชั่นไลน์เพย์
2. เพือ่ ให้ผทู้ ที่ ำ� การพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือผูท้ ที่ ำ� การให้บริการ ด้าน
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานบริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเค
ชันไลน์เพย์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน
3. เพือ่ ให้ผทู้ ที่ ำ� การพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือผูท้ ที่ ำ� การให้บริการ ด้าน
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทราบถึงทัศนคติต่อการใช้งานบริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิ
เคชันไลน์เพย์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้
บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”
มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ผู้วิจัยได้น�ำปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ มาใช้เป็นปัจจัยที่ใช้วัดค่าความแตกต่างกันของ
ทัศนคติและพฤติกรรมในการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ชองผู้บริโภควัยท�ำงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้วิจัยได้น�ำหลักเกณฑ์ในแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภค มาใช้ในการก�ำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
วัยท�ำงานเพื่อน�ำมาสร้างแบบสอบถามที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
งานวิจัยนี้ได้น�ำทัศนคติของตัวผู้บริโภควัยท�ำงานแต่ละคน มาท�ำการวิเคราะห์หาความแตกต่างและ
หาความสัมพันธ์ที่มีต่อการยอมรับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
4. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
งานวิจยั นีไ้ ด้ทำ� การเลือกหนึง่ ในลักษณะย่อยจาก 5 ขัน้ ตอนมาใช้ คือ ลักษณะทีเ่ ข้ากันได้ ลักษณะความ
ยุง่ ยากซับซ้อน อิทธิพลทางสังคม เพือ่ น�ำมาท�ำการวิเคราะห์ปจั จัยการยอมรับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในวัยท�ำงาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส�ำรวจ ผู้บริโภคในวัย
ท�ำงานที่ใช้บริการการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ทาํ การวิเคราะห์และแสดงผลการวิจยั เป็นจํานวน และร้อยละ ทําการวิจยั แยก
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ กลุม่ คนในวัยท�ำงานอายุระหว่าง 19 - 50 ปีทใี่ ช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีจำ� นวณทั้งสิ้น 5,326,300 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือกลุ่มคนในวัย
ท�ำงานที่ใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จากตารางส�ำเร็จรูปในการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่จ�ำนวน
ประชากร 5,326,300 คน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ความคลาดเคลือ่ นร้อยละ 5 เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบ
จ�ำนวนทีแ่ น่ชดั ของกลุม่ คนในวัยท�ำงานทีใ่ ช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั จึงก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยอาศัยการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling)
เครื่องมือที่ใช่ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) แบบค�ำถามให้เลือกตอบ และแบบ Likert Scaleแบ่งออกเป็น 4
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการยอมรับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัย
ท�ำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่างและ ข้อมูลด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และด้านการยอมรับการใช้บริการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
		 1.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานกับการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ แสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
		 1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์เพย์แสดงผลเป็นการแจกแจง ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
		 1.3 ข้อมูลด้านทัศนคติของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิ
เคชันไลน์เพย์แสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
		 1.4 ข้อมูลด้านการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัย
ท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้งนี้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามใช้สถิติ ดังนี้
		 2.1 ใช้สถิติแบบ Independent samples (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานทีใ่ ช้การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์(2กลุม่ ) ตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
		 2.2 ใช้สถิติแบบ one-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง ของทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานที่ใช้การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ (3
กลุ่มขึ้นไป) ตามลักษณะประชากรศาสตร์
		 2.3 ใช้สถิติแบบ Independent samples (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของ การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน (2
กลุ่ม) ตามลักษณะประชากรศาสตร์
		 2.4 ใช้สถิติแบบ one-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน (3
กลุ่มขึ้นไป) ตามลักษณะประชากรศาสตร์
		 2.5 ใช้สถิติแบบ Pearson product moment correlation เพื่อหาความสัมพันธ
ของทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน และการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริโภคในวัย
ท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ โดยที่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
จะมีค่าระหว่าง –1 <= r <= 1
		 2.6 ใช้สถิติแบบ Multiple Linear Regression เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
หรือตัวแปรอิสระตัวใดที่มีผลต่อตัวแปรที่ท�ำการศึกษาโดยในที่นี้ได้ท�ำการหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
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ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์และทัศนคติ
ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เพย์
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุ 25 – 32 ปี คิดเป็นร้อยละ
35.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.0 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 48.8 ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีรายได้ 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3
2. ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์เพย์
พบว่า พฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้ LINE MAN Food ในการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ คิดเป็นร้อยละ 58.0 รู้จักไลน์เพย์จาก Line คิดเป็นร้อยละ 72.0 จะใช้บริการแอป
พลิเคชันไลน์เพย์ช่วงเวลา 17:00น. – 19:00น. คิดเป็นร้อยละ 42.0 ใช้แอปพลิเคชันไลน์เพย์ในการช�ำระเงิน
4 - 6 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.3 จ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์จ�ำนวณ 1,001 – 3,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.3 จะเลือกซื้อสินค้าประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 35.8 จะใช้การช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์จากบ้าน/ที่พัก คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีประสบการณ์การใช้บริการ
ช�ำระเงินผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เพย์ 3 – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 จะใช้ประเภทบริการสั่งอาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 45.8 จะใช้ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 4 – 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 39.5
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิ
เคชันไลน์เพย์
พบว่า ทัศนคติโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติด้าน องค์ประกอบด้านความเข้าใจ
อยู่ในระดับ มาก โดยมีทัศนคติต่อการ เคยใช้การช�ำระค่าตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์มากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 และ องค์ประกอบด้านความรู้สึกอยู่ในระดับ มาก โดยมีทัศนคติต่อการ ท�ำธุรกรรมผ่านแอป
พลิเคชันไลน์เพย์มากทีส่ ดุ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.03 องค์ประกอบด้านโปรโมชัน่ อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีทศั นคติตอ่ การ
แจกตั๋วภาพยนตร์เมื่อยอดใช้จ่ายครบตามที่ก�ำหนดมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์
อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีทศั นคติคอื ไลน์เพย์เป็นแอปพลิเคชันทีเ่ หมาะกับคนรุน่ ใหม่ มากทีส่ ดุ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.15
องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก โดยมีทัศนคติคือ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์เพย์ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปธนาคารมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.12
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยท�ำงานผ่านแอปพลิ
เคชันไลน์เพย์
พบว่า การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการ
ยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ อยู่ในระดับ มาก โดยมีการยอมรับ
การใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ การช�ำระเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์มากทีส่ ดุ ทีค่ า่ เฉลีย่ 3.77 ด้าน
คุณลักษณะความยุง่ ยากซับซ้อน อยูใ่ นระดับ มาก โดยการช�ำระเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์มคี วามง่ายต่อ
การใช้งานมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 และด้านอิทธิพลทางสังคม อยู่ในระดับ มาก โดยเพื่อนหรือคนรู้จักเลือก
ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์เพย์ ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์
เพย์ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.99
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5. ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ในวัยท�ำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน ในการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์โดยมีระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
6. ข้อมูลทัศนคติของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น แอป
พลิเคชันไลน์เพย์
พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงาน โดยส่วนใหญ่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์ซงึ่ ปัจจัยทีม่ ผี ลมากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ ทีค่ า่ Beta
0.036 รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ ที่ค่า Beta 0.245 และองค์ประกอบด้านความรู้สึก
ที่ค่า Beta 0.238 โดยได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ พี ฤติกรรมต่อการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์ทแี่ ตกต่าง
กัน จะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร แซ่ลิ้ม (2559 : ออนไลน์) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี
ระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ�ำนวนชั่วโมง) แตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป เป็นก
ลุ่มที่มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ�ำนวนชั่วโมง) มากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต�่ำกว่า
10,000 บาท มีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (จ�ำนวนชั่วโมง) น้อยที่สุดในกลุ่ม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริ
วรรณ เสรีรัตน์(2538) เกี่ยวกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ทกี่ ล่าวว่า ผู้ทมี่ ีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน และผู้ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์เหมือนกันจะมีพฤติกรรมความสนใจ
ในการเปิดรับที่เหมือนกัน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีทัศนคติต่อการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ที่แตกต่าง
กัน จะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธชา พลีสิงห์ (2554 : ออนไลน์) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊ค สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีผลต่อทัศนคติด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538) เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน
3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์
ที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559 : ออนไลน์) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พบว่า มีปัจจัยประชากรศาสตร์ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้านรายได้ที่ส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานองค์การของรัฐ มีแนวโน้มที่จะยอมรับการบริการ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท�ำอาชีพอื่นๆ และผู้
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ที่มีรายได้มากกว่า 55,000 บาท มีแนวโน้มที่จะยอมรับการบริการ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers(2003) เกีย่ วกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมทีก่ ล่าวว่า บุคคลแต่ละคน
อาจมีขั้นตอนการตัดสินใจในการยอมรับที่แตกต่างกันซึ่งบุคคลมีขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมอยู่ด้วยกัน 5
ขั้นตอน 1) ขั้นความรู้ 2) ขั้นการโน้มน้าว 3) ขั้นการตัดสินใจ 4) ขั้นการน�ำไปใช้ 5) ขั้นการยืนยัน
4. ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ พบว่าเมือ่ ผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานมีทศั นคติตอ่ การใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่
สูงขึน้ ก็จะมีการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเกิดหรือเปลีย่ นแปลงทัศนคติของ CarterV.Good (1959) การเกิดและเปลีย่ นแปลงทัศนคติประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ 1) ความสอดคล้อง เมื่ออยู่ในภาวะสมดุลทัศนคติจะมีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่ออยู่
ในภาวะไม่สมดุลทัศนะคติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ 2) ความขัดแย้ง เมื่อเกิดความขัดแย้ง
หรือท�ำให้ไม่สบายใจในระดับหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนเราได้ 3) การเรียนรู้ ต้องอาศัยการเสริม
แรง เช่น การจัดอบรม การฝึกสอน 4) การพิจารณาตัดสินสังคม เชื่อข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ซึง่ จะสามารถถเปลีย่ นทัศนคติเดิมต่อผูร้ บั สารได้ 5) หน้าทีท่ ศั นคติ ทัศนคติจะท�ำหน้าทีต่ า่ งกันจะถูกเร้าด้วย
สถานการณ์ต่างกันและเปลี่ยนทัศนคติไม่เหมือนกัน 6) แนวคิดของทริแอนดิสเมื่อองค์ประกอบด้านใดด้าน
หนึ่งเปลี่ยน อีก 2 องค์ประกอบก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนตามไปในทิศทางเดียวกัน
5. ทัศนคติของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิ
เคชันไลน์เพย์ พบว่า ด้านที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ และ มีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกคือเมือ่ ผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานมีทศั นคติเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของไลน์เพย์เพิม่ มากขึน้ การยอมรับ
การใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์กจ็ ะเพิม่ มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ จิญาดา แก้ว
แทน (2557 : ออนไลน์) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอ
นิสก์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ตโฟน : กรณีศกีึ ษา ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปทุมธานี พบว่าทัศนคติ มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมากทีส่ ดุ และมีความสัมพันธ์กนั ใน
เชิงบวก คือถ้าผู้ใช้บริการมีทัศนคติมากขึ้นการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากขึ้น
ตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. ผลการวิจยั ท�ำให้ทราบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานในการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่จะใช้แอพลิเคชั่นไลน์เพย์ในการสั่งอาหารมารับประทานในช่วงเวลาหลังเลิกงาน มีการใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 1000 บาทขึ้นไป และผู้ที่ใช้งานครั้งแรกมักมีการกลับมาใช้งานซ�้ำ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ให้บริการรับ
ช�ำระด้วยไลน์เพย์ ควรมีการท�ำโฆษณาร้านในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือ จัดท�ำโปรโมชั่นที่ยอดสั่งซื้อ 1000
บาทขึ้นไปเป็นต้น
2. ผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพลิเคชัน่ ไลน์เพย์สว่ นใหญ่มคี วามเข้าใจว่า ไลน์เพย์เป็นแอพส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการ ความรวดเร็ว
ความง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและต้องการโปรโมชัน่ แจกของรางวัล ดังนัน้ จึงควรมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้
กับไลน์เพย์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกวัย และมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเพิ่มขึ้น
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3. ควรมีการเพิ่ม ร้านค้า/บริการ ที่สามารถใช้ในการช�ำระเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ให้มากขึ้นหรือให้
สามารถรองรับการช�ำระเงินผ่านระบบ E-commerce ได้ เช่น Lazada Shopee เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้
งาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในวัยท�ำงานต่อการใช้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์เพย์ ดัง
นั้น ผู้ที่สนใจควรศึกษาเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
เช่น Truewallet,Wechatpay เป็นต้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละแอปพลิเคชัน และได้มาซึ่งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานวิจัย และผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน หรือเจ้าของกิจการร้านค้าสามารถน�ำผลไป
ปรับปรุงกลยุทธ์ของการให้บริการของตนเองได้ในอนาคต
3. ควรใช้เครื่องมือทางสถิติอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามโดยการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ท�ำการเลือกใช้ และมีการใช้เครื่องมือในการ
ทดสอบสมมติฐานที่หลากหลายมากขึ้น

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
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