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บทคดัย่อ  
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความตั้งใจใชก้ารช าระค่า

สินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความคิดเห็นท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชก้าร
ช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 
7-11 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression  

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-wallet ในร้าน
สะดวกซ้ือ 7-11 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
คิดเห็น ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ 
e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อความ
ตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 การรับรู้ประโยชนก์าร
ใชง้าน การรับรู้ความง่ายของการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระ
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ค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 อยา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p value = 
<0.000) ซ่ึงตวัแปรทั้งสาม สามารถอธิบายความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ไดร้้อยละ 11.6 (R2 = .116) โดยการรับรู้ประโยชน์การใชง้านมีอิทธิพล
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้ความง่ายของการใชง้าน และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อความตั้งใจ
ใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นเหตุผล 
ดา้นอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวก
ซ้ือ 7-11 อยา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p value = <0.000) ซ่ึงตวัแปรทั้งสาม สามารถอธิบายความตั้งใจใช้
การช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ไดร้้อยละ 91.76 (R2 = 91.76) 
โดยดา้นอารมณ์มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นเหตุผล และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
ค าส าคญั : ความคิดเห็น, ความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet 

 

Abstract  
The objectives of this study were 1)  to study the intention to use e-wallet payment for goods 

and services 2) to study opinions toward the charge of goods and services through the e-wallet system 
and 3) to study the impact of opinions on the intention to use the payment of goods and services through 
the e-wallet system in 7-11 convenience stores of Bangkok consumers.  Quantitative research collects 
data with questionnaires from 400 people who have service experiences at 7-11 in Bangkok.  The 
statistics for the analysis include frequency, percentage, standard deviation, , and Multiple Regression.  

The results of this study found that the opinions toward payment of goods and services via e-
wallet system were found to be at a high level and the intention to pay for goods and services via e-
wallet system in convenience stores 7-11 found that overall was at a high level.  The results of the 
hypothesis showed that the opinion, especially perceived usefulness had an impact on the intention to 
pay for goods and services via e-wallet system in convenience stores 7-11.  
Keywords:  Opinion, Intention to use the payment of goods and services through the e-wallet system  
 
 
 



บทน า  
เน่ืองจากกระแสโลกาภิวฒัน์ของโลก ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของ

ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ีการติดต่อส่ือสาร การใช ้Social Network เพื่อความบนัเทิง รวมไปถึง
การท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซ่ึงการท าธุรกรรมทางออนไลน์น้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตเรามากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการท าธุรกรรม ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั มีความผกูพนัอยูก่บัสมาร์ทโฟน ในการท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ในการจบัจ่ายใชส้อย
ซ้ือสินคา้และบริการทดแทนการใชเ้งินสดไดใ้นบางกรณี เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Money หรือ e-
Money) เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจ าวนัของคนไทยมากข้ึน ทั้งการใชบ้ตัรหรือ Application 
แทนเงินสดในการซ้ือสินคา้และบริการในร้านสะดวกซ้ือ การใชบ้ริการขนส่งมวลชน รวมถึงการซ้ือ
สินคา้และบริการผา่นทางช่องทางออนไลน์บางประเภท ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเร่ิมน า
เทคโนโลยเีงินอิเลก็ทรอนิกส์หรือ e-Money เขา้มาเพื่อรองรับการซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการของลูกคา้
ใหมี้ความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบการซ้ือขายสินคา้ใหร้วดเร็วและ
แม่นย  ามากยิ่งข้ึน เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Money คือ มูลค่าเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ชิปการ์ดในบตัรพลาสติกและApplicationในโทรศพัทมื์อถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ
ไดช้ าระเงินล่วงหนา้แก่ผูใ้ห้บริการ e-Money และสามารถใชช้ าระค่าสินคา้และบริการไดต้ามร้านคา้ท่ี
รับช าระ โดย e-Money สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (กฤตโสภา ทิพยปั์ญญาวงศ,์ 2559, น.7) 

อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของการไม่ยอมรับเทคโนโลยี e-Money บนโทรศัพท์มือถือใน
ปัจจุบนั คือ ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการช าระเงินท่ีหลากหลาย รวมถึงมีตน้ทุนในการปรับเปล่ียน 
(Switching Cost) จากทางเลือกหน่ึงไปยงัอีกทางเลือกหน่ึง ท าให้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงใชว้ิธีการช าระเงิน 
แบบเดิม และไม่เปล่ียนไปใช ้e-Money บนโทรศพัทมื์อถือ (Hwang, 2004) อีกทั้ง e-Money ใน รูปแบบ
บตัรและรูปแบบท่ีสามารถใชง้านผ่านโทรศพัทมื์อถือนั้น มีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีใกลเ้คียงกนัและ
สามารถใชท้ดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท าให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม e-Money ทั้ง Card-based 
และ Network-based ถูกผนวกรวมกันกลายเป็นคู่แข่งกันโดยตรง จึงเกิดเป็นความท้าทายแก่
ผูป้ระกอบการ e-Money รูปแบบบตัรในการด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) ในตลาดใหม่ท่ีถูกผนวกรวมกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ประเภท e-
Money บนรูปแบบ Card-based นั้นมีตน้ทุนในการด าเนินงาน เช่น ค่าใชจ่้ายในการออกบตัร ค่าใชจ่้าย
ในการบริหารจดัการการออกบตัรและการเติมมูลค่าของบตัร เป็นตน้ 



ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ7-11 โดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ e-wallet ในร้านสะดวก
ซ้ือ 7-11ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั  
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 

7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวก

ซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของความคิดเห็นท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการ

ผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
ทฤษฎี การท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เร่ิมข้ึนเม่ือ

ประมาณตน้ทศวรรษท่ี 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน และในช่วง
เร่ิมตน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัใหญ่ๆ เท่านั้น บริษทัเล็กๆ มีจ านวนไม่มากนัก 
ต่อมาเม่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ไดแ้พร่หลายข้ึน 
ประกอบกบัคอมพิวเตอร์พีซีไดมี้การขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกบัการพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตและ
เว็บท าให้หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ในปัจจุบันพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไดค้รอบคลุมธุรกรรม หลายประเภทเช่นการโฆษณาการซ้ือขายสินคา้การซ้ือหุ้นการ
ท างานการประมูลและการใหบ้ริการลูกคา้ (Hill, 1997)  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น 
พจนานุกรมทางสงัคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตสถาน (อา้งถึงใน สมศกัด์ิ เจริญผล, 2542,น.12) ได้

ให้ความหมายของความคิดเห็นว่าเป็นขอ้พิจารณาว่าเป็นจริงจากการใชปั้ญญาความคิดประกอบถึงแม้
จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยนัได้เสมอ ดังนั้ น ความคิดเห็นจึงเป็นการแสดงออกท่ีเกิดจาก



ความรู้สึกภายในต่างๆซ่ึงความรู้สึกภายในอาจเป็นเพียงเจตนาหรือความเช่ือและค่านิยมเป็นพฤติกรรม
ภายในท่ีไม่มีผูใ้ดสังเกตหรือทราบไดน้อกจากตวัของผูน้ั้นแต่ความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ี
ผูอ่ื้นสังเกตหรือทราบไดอ้ย่างชดัเจนดงันั้นคนท่ีมีเจตคติหรือความเช่ือค่านิยมอย่างหน่ึงแต่ถา้เขาไม่
แสดงความคิดเห็นออกมากไ็ม่มีผูใ้ดทราบเลยวา่เขามีเจตคติหรือความเช่ือค่านิยมเช่นใด (กมลรัตน์ หลา้
สุวงษ,์ 2527) โดยความคิดเห็นนั้นเป็นส่วนหน่ึงของทศันคติท่ีสามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติ
ออกจากกนัไดเ้พราะลกัษณะความคิดเห็นจะไม่ลึกซ้ึง เหมือนกบัทศันคติ (เรืองวิทย ์แสงรัตนา, 2522, 
น.4) 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี
การปฏิบติัหรือวตัถุท่ีผูน้ าไปใชคิ้ดว่าเป็นส่ิงใหม่โดยพิจารณาจากลกัษณะของนวตักรรม มี

ความหมายครอบคลุมถึงเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง อาจเป็นแนวความคิดใหม่การปฏิบติัใหม่หรือ
ส่ิงใหม่ทั้งท่ีสามารถและไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสัไดด้ว้ยประสาททั้งห้า รวมทั้งท่ีเป็นแบบแผน
พฤติกรรมตามระบบสังคม ประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ และดา้นท่ีไม่เป็น
วตัถุ ไดแ้ก่ความเช่ือ ความนึกคิด ความศรัทธาซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากภายในจิตใจของบุคคล 
(Rogers 1995 อา้งถึงใน วชัรพล คงเจริญ, 2557) การกระท าหรือส่ิงท่ีบุคคลเห็นว่าใหม่ โดยข้ึนอยู่กบั
บุคคลวา่จะมองเห็นเป็นส่ิงใหม่ หรือไม่ถา้เห็นวา่เป็นส่ิงใหม่เถือไดว้า่เป็นนวตักรรม Bernett (1953 อา้ง
ถึงใน วชัรพล คงเจริญ, 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิด าเนินการวิจัย  
 1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2. ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชาชนท่ีใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ท่ีอาศยัอยูใ่น11 ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงจากขอ้มูลสถิติผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ปี จ  านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เฉล่ียอยูท่ี่ 1,259 คน
ต่อวนัต่อสาขา (สถิติการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-11, 2561) ไดท้  าการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยสูตร
ของ Taro Yamane (1993 อา้งถึงในพรรณี ลีกิจวฒันะ, 2554) แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ค่าความคลาดเคล่ือน 5% ขนาดตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งไม่น้อยกว่า 359 ตวัอย่าง เพื่อ
ป้องกนัการผดิพลาดผูว้ิจยัจึงส าลองแบบสอบถาม 41 ชุด เป็น 400 ชุด 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
   งานวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยพฒันา

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ความ
คิดเห็นและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และ
บริการผา่นระบบ E-Wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
และวตัถุประสงค ์

ความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้

และบริการผา่นระบบ e-wallet 

ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการช าระค่า
สินคา้และบริการผา่นระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 
1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใช้
งาน 
2. ดา้นการรับรู้ความง่ายของการ
ใชง้าน 
3. ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 



4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
    งานวิจยัเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

แบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ Multiple Regression 
 

ผลการวจิยัและอภปิรายผล  
1. ความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ 
e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ความคดิเห็นต่อการช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ระดับความคดิเห็น 

X   S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน 3.76 1.051 มาก 3 

2. ดา้นการรับรู้ความง่ายของการใชง้าน 3.87 1.037 มาก 2 
3. ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 4.00 .846 มาก 1 

รวม 3.88 .847 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-wallet 
ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน อยู่ในระดีมาก ( = 4.00) รองลงมา ดา้นการรับรู้ความ
ง่ายของการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก ( = 3.87) และท่ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน อยู่ในระดบั
มาก ( = 3.76) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Darlberg et al. (2008) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการ
ทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัดา้นการช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Payment) ทั้งในอดีต 
ปัจจุบนั และแนวทางในอนาคต ซ่ึงใชว้ิธีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมบนพื้นฐานของปัจจยั
การแข่งขนั (Competitive factors)และปัจจยัฉุกเฉิน (Contingency factors) และพบว่า การศึกษาในอดีต
เก่ียวกบัการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผูบ้ริโภค (Consumer 
Power) ถึง 20 ปัจจยัโดยมีปัจจยัหลกั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Tomi Dahlberg et al. (2003) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 



(Mobile Payment) และพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองจากการใช ้e-Wallet ช าระค่าสินคา้ใน
ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 เป็นช่องทางท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการช าระค่าสินคา้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
ดว้ยการใหบ้ริการท่ีเพียงแค่ท าการสแกนกบัเคร่ืองท่ีร้านคา้โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งพกเงินสดจ านวนมาก 
และผูบ้ริโภคยงัจะไดส้ะสมแตม้ เพื่อน ามาเป็นส่วนลด หรือไดเ้งินคืนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีในขั้นตอนการ
ช าระเงินผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ท าไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก เพียงแค่ผูบ้ริโภคท าการดาวน์
โหลดแอพพลิเคชัน่การใชบ้ริการซ้ือสินคา้ดว้ยระบบ E-Wallet ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งง่าย 
 2. ความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการ
ผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ความตั้งใจใช้การช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล อนัดับ 

1 ท่านมีความสนใจในการใชช้ าระค่าสินคา้และบริการ
ผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

4.13 1.028 
มาก 1 

2 ท่านตั้งใจท่ีจะช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ       
e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

3.85 1.012 
มาก 2 

3 หากท่านมีระบบ E-Wallet ในการซ้ือ สินคา้ท่านตั้งใจ
จะใชแ้อปพลิเคชัน่ดงักล่าวในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

3.69 1.008 
มาก 3 

รวม 3.89 .890 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอยา่งมีความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-

wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย คือ ท่านมีความสนใจในการใชช้ าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้าน
สะดวกซ้ือ 7-11 อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13) รองลงมา คือ ท่านตั้งใจท่ีจะช าระค่าสินคา้และบริการผา่น
ระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85) และหากท่านมีระบบ E-Wallet ใน
การซ้ือ สินคา้ท่านตั้งใจจะใชแ้อปพลิเคชัน่ดงักล่าวในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69) 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งบังานวิจยัของ พนัชกร สิมะขจรบุญ (2561) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใชบ้ริการช าระค่าสินคา้หรือบริการ ผา่นแอพพลิเคชัน่ true money wallet และพบวา่ โดยรวม



อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองจากบริโภคมีความสนใจในการใชช้ าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 และมีความตั้งใจท่ีจะช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-wallet ใน
ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 เพราะแอปพลิเคชัน่ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 มีโปรโมชัน่สินคา้ท่ีลดราคามากกว่า
ปกติใหผู้บ้ริโภคไดซ้ื้อ รวมไปถึงการสะสมแตม้ท่ีมากกวา่การช าระเงินดว้ยเงินสดและมีความปลอดภยั 

3. ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน 
     ผลกระทบของความคิดเห็นท่ีมีต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความคิดเห็นท่ีมีความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการ
ผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ B Beta t - value P value 
การรับรู้ประโยชน์การใชง้าน .213 .251 2.063 .040 
การรับรู้ความง่ายของการใชง้าน .079 .092 .754 .452 
ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน .006 .006 .105 .917 
ค่าคงท่ี  2.758  12.711 .000 
R = .314 R2 = .116 F = 17.319 p value = <0.000 

 
 จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่า
สินค้าและบริการผ่านระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 
<0.000) ซ่ึงตวัแปรทั้งสาม สามารถอธิบายความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ e-
wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ไดร้้อยละ 11.6 (R2 = .116) โดยการรับรู้ประโยชน์การใชง้านเป็นดา้น
เดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-
11 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนชักร สิมะขจรบุญ (2561) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชบ้ริการช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่นแอพพลิเคชัน่ true money wallet การวิจยัพบวา่ ความตั้งใจ
ใช(้β=0.322, t=2.040) การรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจใช ้(β =-0.14, t=0.873) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โมเดลสมการโครงสร้างสามารถอธิบายผล ของความตั้งใจใชไ้ดร้้อยละ 4.8 
(R^2 =0.048,R^2 adj=0.033) ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การท่ีผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการใชบ้ริการ อาจ
เน่ืองจากมีการใช้บริการท่ีมีความแม่นย  า ถูกตอ้ง โดยมีการมีระบบแจง้เตือน SMS Alert อีกทั้งร้าน
สะดวกซ้ือ 7-11 มีโปรโมชัน่สินคา้ท่ีลดราคามากกวา่ปกติใหผู้บ้ริโภคไดซ้ื้อ รวมไปถึงการสะสมแตม้ท่ี



มากกว่าการช าระเงินดว้ยเงินสด ในการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 
7-11 มีความปลอดภยั ประหยดัเวลาในการช าระค่าสินคา้และบริการมากข้ึน อีกทั้งในการใชบ้ริการแต่
ละคร้ังจะมีระบบแจง้เตือน SMS Alert มีโปรโมชัน่สินคา้ท่ีลดราคามากกว่าปกติ มีแตม้สะสมท่ีมากกว่า
การช าระเงินดว้ยเงินสด 
 

ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
1. การช าระค่าสินคา้และบริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในดา้นการรับรู้

ประโยชน์การใชง้าน มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ควรมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโประโยชน์ท่ีไดจ้ากตรงน้ีใหผู้บ้ริโภคทราบมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการสะสม
แตม้ มีส่วนลด หรือไดเ้งินคืนเพิ่มมากข้ึนจากการใช ้e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

2. จาการวจิยัพบวา่แรงจูงใจดา้นอารมณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชก้ารช าระค่าสินคา้และ
บริการผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 มากท่ีสุด ดงันั้น บริษทัควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
และท าใหรู้้สึกเป็นคนทนัสมยั อาจเป็นการอาจเร่ิมจากคนรู้จกัแนะน าใหท่้านช าระค่าสินคา้และบริการ
ผา่นระบบ e-wallet ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ก่อน เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคอยากช าระค่าสินคา้ดว้ยวิธีน้ีดว้ย 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการท างานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูงในเชิงลึกท่ีชดัเจน

ยิง่ข้ึน 
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบ Focus Group Interview ซ่ึงเป็นการศึกษา

เชิงคุณภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นลึกในดา้นต่างๆ ท่ีสะทอ้นศกัยภาพของการใหบ้ริการ ใหก้บั
ผูบ้ริโภคเพื่อการเขา้ถึง และเพิ่มองคค์วามรู้ท่ีใหก้บัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ ามาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคตดว้ย 
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