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ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื9อศกึษา

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่อทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เครื9องมอืที9ใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื9อการวจิยัในครั UงนีU  คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บข้อมูลจํานวน 400 คน 

ทดสอบประสทิธภิาพของเครื9องมอื (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กบัประชากรที9ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง

ในการวจิยั จํานวน 30 ชุด แล้วนํามาหาค่าความเชื9อมั 9นโดยใช้ค่าสมัประสทิธิ jอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) มคีา่เทา่กบั 0.954 และตรวจสอบความเที9ยงตรงเชงิเนืUอหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที9

ใช้ (Wording) และหาค่าดชันีความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ9งค่า

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.855 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื9อใชใ้นการแจกแจงความถี9โดยแสดง

ตารางแบบค่าร้อยละ ค่าเฉลี9ย และค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื9อทดสอบ

สมมตฐิานที9ตั UงขึUนโดยจะใชส้ถติติ่างๆ ดงันีU independent – Sample T – Test วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-

way ANOVA กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มวเิคราะห์โดยใช ้ความแตกต่างของค่าเฉลี9ยเป็นรายคู่ (Multiple 

Comparison) วธิกีารทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test 
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ABSTRACT 

 Research on acceptance and attitudes to enter the cashless society of consumers in Bangkok 

Objective 1 .  To study the acceptance of entering into the cashless society of consumers in Bangkok 2 .  To 

study attitudes towards the cashless society of consumers in Bangkok 3 .  To study personal characteristics 

factors for acceptance to enter the cashless society of consumers in the Bangkok area 4 .  to study personal 

factors on attitudes towards entering cashless society Consumers in Bangkok. The tool used to collect data for 

this research is questionnaire. Data collection is 400 people. Test the performance of the tool (Reliability) The 

questionnaire was used to test (Try out) with non-sample population of 30 sets of research and then used to 

find the confidence value using the Cronbach's Alpha Coefficient equal to 0.954 and find the Index of Item 

Objective Congruence (IOC) index which is 0.855. Descriptive statistics for use in frequency distribution by 



showing the table, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics to test the hypothesis set up 

by using various statistics as follows: independent - Sample T - Test One-way ANOVA One-way ANOVA 

Analysis of individual differences Different Comparison of Multiple Comparison (Least Significant Difference) 

(LSD) test. The results of the research based on the assumption of accepting to go into the cashless society 

of consumers in Bangkok vary according to personal factors such as age and education level, attitude towards 

entering a cashless society of consumers in Bangkok. Differ according to personal factors such as age, 

education level and occupation. 
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บทนํา 

 

ทีZมาและความสาํคญัของปัญหา 

สงัคมโลก ณ ปัจจุบนักําลงัขบัเคลื9อนเขา้สู่ยุคสงัคมไรเ้งนิสด รฐับาลไทยและกระทรวงการคลงัไดม้อบหมาย

ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผลกัดนัยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ9งเป็นระบบการชําระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

เพื9อที9จะปฏริปูโครงสรา้งพืUนฐานของระบบธนาคารในประเทศและพรอ้มยกระดบัประเทศเขา้สูเ่ศรษฐกจิยคุดจิทิลัไรเ้งนิ

สดดงัที9หลายๆ ประเทศชั Uนนําทั 9วโลกกําลงัดําเนินการ เช่น สวเีดน นอร์เวย์ จนี อนิเดยี เกาหลใีต้และสงิค์โปร์ การ

เปิดตวับรกิารโอนเงนิและรบัโอนเงนิแบบใหม่ “พรอ้มเพย”์ (PromptPay) หลงัจากเปิดรบัลงทะเบยีนเขา้สู่ระบบขอ้มลู

กลางสาํหรบัธนาคารแลว้ระบบจะพรอ้มใชง้านไดท้นัท ีซึ9งพรอ้มเพยน์ีUทาํใหค้่าธรรมเนียมการโอนมรีาคาถูกลง พรอ้ม

ทั Uงอํานวยความสะดวกให้สามารถใช้เพยีงเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืเบอร์โทรศพัท์ในการทําธุรกรรม อนึ9ง

โครงการนีUเป็นเพยีงการดําเนินงานขั Uนแรกของโครงการ National e-Payment จากทั Uงหมด 5 โครงการ ไดแ้ก่ ระบบ

การชาํระเงนิแบบ Any ID (PromptPay) การขยายใชบ้ตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบภาษแีละเอกสารธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 

โครงการ e-Payment ภาครฐั และการใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิการใชธุ้รกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ทั UงนีUหากโครงการทั Uงหมดทาํ

สาํเรจ็ครบถว้นตามที9วางไว ้แผนกลยุทธใ์นการพฒันาระบบการชาํระเงนินีUจะเป็นอกีหนึ9งกําลงัสาํคญัในการขบัเคลื9อน

เศรษฐกจิของประเทศ 

 ในอดตีหลายๆ ประเทศรวมถงึไทยดว้ยมกีารเริ9มเปลี9ยนแปลงจากสงัคมเงนิสด ไปสู่การใชร้ะบบบตัรเครดติ

และบตัรเดบติ หรอืการบรกิารการเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ในการใชจ้่ายชําระค่าบรกิารในชวีติประจําวนั แต่ระบบการเงนิ

ของธนาคารพาณิชย์ทั 9วโลกกย็งัคงเป็นสงัคมเงนิสด  ถงึแมว้่าแนวคดิสงัคมไรเ้งนิสดนีUจะมเีทคโนโลยมีารองรบัและ

ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงนิระดบัโลกตั Uงแต่ 52 ปีก่อน แต่ทวา่ยงัคงเป็นเรื9องยากที9จะทาํใหป้ระชาชนยอมรบั

ตวัเลขในหน้าจอแทนเงนิสดที9ถอือยู่ในมอื ถงึแม้หลายๆ คนจะมองเงนิสดว่าล้าสมยั แต่ความสําคญัของเงนิสดใน

ชวีติประจําวนัจะยงัคงมอียู่ อนึ9งอุปสรรคของสงัคมไรเ้งนิสด คอื การสญูเสยีความเป็นส่วนตวัในธุรกรรมทางการเงนิ 

อนัเนื9องมาจากความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของธนาคาร เจา้ของกจิการและรฐับาล กลุ่มคนบางสว่นคดิว่า

หน่วยงานรฐัเขา้ถงึขอ้มลูส่วนตวัและตรวจสอบความเคลื9อนไหวทางการเงนิไดจ้ะทําใหส้ญูเสยีอสิระภาพทางการเงนิ 

ซึ9งอาจจะนําไปสู่การควบคุมอย่างเตม็รูปแบบของระบบการเงนิการธนาคาร อุปสรรคประการที9สองคอืการสงสยัใน

ระบบรกัษาความปลอดภัยของระบบการเงินออนไลน์ต่างๆ เนื9องจากการนําข้อมูลการเงินทุกอย่างเข้าสู่ระบบ

คอมพวิเตอร ์อาจจะทําใหก้ารโจรกรรมขอ้มูลและทําลายขอ้มูลไดง้่าย อุปสรรคประการที9สามคอืจะทําใหก้ารบรโิภค

สนิคา้และบรกิารฟุ้งเฟ้อเกนิความจําเป็น เพราะว่าความสะดวกสบายจะเป็นแรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคมกีารใชส้อยจบัจ่าย

มากขึUน หากไม่ไดถ้อืเงนิสดอยู่ในมอืกส็ามารถใชแ้อปพลเิคชนัในโทรศพัทม์อืถอืจ่ายสนิคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะมี

เงนิสดหรอืไม ่ 



 ดงันั Uน ความกงัวลดา้นความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัของระบบและแนวโน้มที9จะใชจ้่ายเกนิตวัจงึยงัเป็น

อุปสรรคสาํคญัที9ทาํใหส้งัคมไรเ้งนิสดนีUถกูต่อตา้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเรื9องการยอมรบัและทศันคตขิองผูบ้รโิภค

ในกรงุเทพมหานครในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื9อศกึษาการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 2. เพื9อศกึษาทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 3. เพื9อศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลต่อการยอมรับในการเข้าสู่ส ังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 4. เพื9อศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลต่อทัศนคติในการเข้าสู่ส ังคมไร้เงินสดของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นเนืUอหา ดําเนินการศกึษาปัจจยัการยอมรบั ประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวงัจากการใชง้าน 

ดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน ดา้นอทิธพิลต่อสงัคม ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีดา้นความกงัวล และ

ดาํเนินการศกึษาปัจจยัทศันคต ิประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที9ใช้ในการวิจัยครั UงนีU คือ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ W.G. Cochran ที9ไม่ทราบประชากรที9แน่นอนโดยกําหนดระดบัค่าความ

เชื9อมั 9นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื9อนรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างคอื 384 คน เพื9อความครบถว้นของ

ขอ้มลูผูว้จิยัจงึทาํการเกบ็ขอ้มลูจาํนวน 400 คน  

 3. ขอบเขตดา้นพืUนที9 ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครทั Uง 50 เขต 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เริ9มตน้ตั Uงแต่เดอืนมกราคม ถงึเดอืน เมษายน 2562 

 

กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 
 



สมมติฐานของการวิจยั 

 1. การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตามปัจจยัลกัษณะ

สว่นบุคคล 

 2. ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนัตามปัจจยัลกัษณะสว่น

บุคคล 

 

ประโยชน์ทีZคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทาํใหท้ราบการยอมรบัการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 2. ทาํใหท้ราบทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 3. หน่วยงานที9เกี9ยวขอ้งสามารถนําไปเป็นขอ้มลูในการศกึษาสงัคมไรเ้งนิสด 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

�) ประชากรที9ใชใ้นการวจิยัครั UงนีU คอื ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร   

 �) กลุ่มตวัอย่าง เนื9องจากประชากรมขีนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที9แน่นอน ดงันั Uนขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดบัค่าความเชื9อมั 9นร้อยละ 95 และระดบัค่า

ความคลาดเคลื9อนรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างคอื 384 คน เพื9อความครบถว้นของขอ้มลูผูว้จิยัจะทาํการเกบ็ขอ้มลู

จาํนวน 400 คน 

 

เครืZองมือทีZใช้ในการวิจยั 

เครื9องมอืที9ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื9อการวจิยัในครั UงนีU ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ที9ผูว้จิยัสรา้ง

ขึUนจากการศกึษาและทบทวนเอกสาร วารสาร ตาํรา และงานวจิยัที9เกี9ยวขอ้งกบัการยอมรบัและทศันคตสิงัคมไรเ้งนิสด 

โดยการดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม ดงันีU 

1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที9เกี9ยวขอ้งกบัเรื9องที9ศกึษา แลว้กําหนดเป็นกรอบแนวคดิให้

ครอบคลุมเนืUอหาและวตัถุประสงคท์ี9ตอ้งการศกึษา 

2. สรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิที9กาํหนดในขอ้ 1 โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 4 สว่น ดงันีU  

ส่วนที9 1 แบบสอบถามข้อมูลพืUนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายไดต้่อเดอืน อาชพี 

ส่วนที9 2 แบบสอบถามการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด จํานวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคาดหวงัจาก

การใชง้าน ดา้นสิ9งอํานวยความสะดวกในการใชง้าน ดา้นอทิธพิลต่อสงัคม ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีดา้น

ความกงัวล มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมนิคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัคอื มากที9สดุ  มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที9สดุ โดยมเีกณฑก์ารใหนํ้Uาหนกัของคะแนน ดงันีU 

มากที9สดุ   ให ้  5 คะแนน  

      มาก     ให ้  4 คะแนน  

     ปานกลาง   ให ้  3 คะแนน  

      น้อย     ให ้  2 คะแนน  

      น้อยที9สดุ   ให ้  1 คะแนน 



ส่วนที9 3 แบบสอบถามทศันคติในการเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสด จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน

ความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคอื มากที9สุด  มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยที9สดุ โดยมเีกณฑก์ารใหนํ้Uาหนกัของคะแนน ดงันีU 

มากที9สดุ   ให ้  5 คะแนน  

      มาก     ให ้  4 คะแนน  

     ปานกลาง   ให ้  3 คะแนน  

      น้อย     ให ้  2 คะแนน  

      น้อยที9สดุ   ให ้  1 คะแนน 

สว่นที9 4 แบบสอบถามเกี9ยวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามที9ผูว้จิยัสรา้งขึUน ใหอ้าจารยท์ี9ปรกึษาและผูท้รงคุณวุฒทิี9มคีวามเชี9ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเที9ยงตรงเชงิเนืUอหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที9ใช ้(Wording) และหาคา่ดชันีความ

สอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) เทา่กบั 0.855 

 4. นําแบบสอบถามที9ปรบัปรุงแลว้ไปหาประสทิธภิาพของเครื9องมอื (Reliability) ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามไป

ทดลอง (Try out) กบัประชากรที9ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จํานวน 30 ชุด แลว้นํามาหาค่าความเชื9อมั 9นโดยใชค้่า

สมัประสทิธิ jอลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มคีา่เทา่กบั 0.946 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัได้จดัทําแบบสอบถาม จากนั Uนเก็บขอ้มูลภาคสนามจํานวน 200 ชุด และแจกแบบสอบถามผ่านทาง

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 200 ชดุ ใหก้บัประชากรที9อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 

 

การวิเคราะหข้์อมลู  

   ผู้วจิยัดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื ใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS เพื9อ

วเิคราะหห์าคา่สถติต่างๆ ดงันีU  

   1. วเิคราะหข์อ้มลูเกี9ยวกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจง

ความถี9และรอ้ยละ นําเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 

           2. วเิคราะหข์อ้มลูเกี9ยวกบัการยอมรบัและทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติคิ่าเฉลี9ย �̅� และค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย โดย

กาํหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห ์แปลความหมาย ดงันีU 

   4.21 - 5.00   หมายความวา่   ระดบัมากที9สดุ  

3.41 - 4.20   หมายความวา่   ระดบัมาก  

2.61 - 3.40   หมายความวา่   ระดบัปานกลาง  

    1.81 - 2.60   หมายความวา่   ระดบัน้อย  

    1.00 - 1.80   หมายความวา่   ระดบัน้อยที9สดุ 

 3. ทดสอบสมมตฐิานจาํแนกตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้

ต่อเดอืน อาชพี 

 

 

 

 



สถิติทีZใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื9อใช้ในการแจกแจงความถี9โดยแสดงตารางแบบค่าร้อยละ 

คา่เฉลี9ย และคา่เบี9ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื9อทดสอบสมมติฐานที9ตั UงขึUนโดยจะใช้สถิติต่างๆ ดังนีU  

independent – Sample T – Test วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว One-way ANOVA กรณีพบค่าความแตกต่าง

เป็นรายกลุ่มวิเคราะห์โดยใช้ ความแตกต่างของค่าเฉลี9ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) วิธีการทดสอบ Least 

Significant Difference (LSD) test 

 

สรปุผลงานวิจยั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูนํามาสรปุผลงานวจิยั ดงันีU 

 1. ผลวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

53.75 เพศชาย จาํนวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.25 ดา้นอาย ุมากที9สดุคอื อาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 178 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 44.50 รองลงมาคอื อาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.75 อาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 31 คน คดิ

เป็นร้อยละ 7.75 อายุตํ9ากว่า 20 ปี จํานวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 5.25 และน้อยที9สุดคอื อายุมากกว่า 50 ปี ขึUนไป 

จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ดา้นสถานภาพ มากที9สดุคอื โสด จาํนวน 320 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 รองลงมา

คอื สมรส / อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.75 และน้อยที9สุดคอื หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่จาํนวน 9 

คน คดิเป็นร้อยละ 2.25 ด้านระดบัการศกึษา มากที9สุดคอื ระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 210 คน คดิเป็นร้อยละ 52.50 

รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท จํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 ระดบัตํ9ากว่าปรญิญาตร ีจํานวน 54 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 13.50 และน้อยที9สุดคอื อื9นๆ จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ดา้นรายไดต้่อเดอืน มากที9สุดคอื 15,000 – 

30,000 บาท จาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 รองลงมาคอื 30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 104 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 26.00 ตํ9ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 มากกว่า 60,001 บาท ขึUนไป จาํนวน 48 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 12.00 และน้อยที9สดุคอื 45,001 – 60,000 บาท จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ดา้นอาชพี มากที9สดุคอื 

ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา และ 

ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวนเท่ากนั จํานวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 ธุรกจิส่วนตวั จาํนวน 25 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 และน้อยที9สดุคอื อื9นๆ จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามลาํดบั 

 2. ผลวเิคราะหก์ารยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.91 ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีรองลงมาคอื ดา้นความ

คาดหวงัจากการใชง้าน ดา้นอทิธพิลต่อสงัคม ดา้นสิ9งอํานวยความสะดวกในการใชง้าน และน้อยที9สุดคอื ดา้นความ

กงัวล ตามลาํดบั สรปุเป็นรายดา้นดงันีU 

 2.1 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความคาดหวงัจากการใชง้าน โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 4.00 ค่า

เบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื ท่านคาดหวงัว่าสามารถทาํธุรกรรม

ทางการเงนิไดต้ลอด 24 ชั 9วโมง รองลงมาคอื ทา่นคดิวา่การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดชว่ยใหต้รวจสอบขอ้มลูทางการเงนิ

ไดอ้ย่างรวดเรว็ ท่านคดิว่าการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดทําใหท้่านลดความเสี9ยงจากการถอืเงนิสด ท่านคดิว่าการใช้

บรกิารสงัคมไรเ้งนิสดช่วยใหต้รวจสอบขอ้มูลทางการเงนิไดอ้ย่างรวดเรว็ และน้อยที9สุดคอื ท่านคดิว่าการใชบ้รกิาร

สงัคมไรเ้งนิสด ชว่ยเพิ9มความน่าเชื9อถอืของขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืองคก์ร ตามลาํดบั 

 2.2 การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน โดยรวม มคีา่เฉลี9ย 3.96 

คา่เบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สดุคอื ทา่นคดิวา่การเขา้ถงึการใชบ้รกิาร

สงัคมไรเ้งนิสดมคีวามสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา รองลงมาคอื ท่านมชี่องทางเลอืกใชบ้รกิารไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

Mobile Banking บตัรเครดติ บตัรเดบติ e-Money เป็นตน้ ท่านคดิว่ามอีุปกรณ์ และเครื9องมอืเพยีงพอในการใหบ้รกิาร



เช่น คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ท่านคดิวา่เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมเีสถยีรภาพ และครอบคลุมพืUนที9

เพยีงพอที9จะเป็นรากฐานของการใชจ้่ายแบบไรเ้งนิสด ท่านคดิว่าการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดเป็นเรื9องยากที9จะมกีาร

ปลอมแปลงขอ้มลู ตามลาํดบั 

 2.3 การยอมรบัในการเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสด ด้านอิทธิพลต่อสงัคม โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.98 ค่าเบี9ยงเบน

มาตรฐาน 0.58 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื ท่านคดิว่าการใช้บรกิารสงัคมไร้เงนิสดมี

แนวโน้มที9จะค่อยๆ เริ9มใชก้นัอยา่งแพร่หลาย รองลงมาคอื ภาคเอกชนมกีารผลกัดนัการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด เช่น 

Rabbit LINE Pay, TrueMoney Wallet, mPay ทา่นคดิวา่การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี9ยวกบัการใหบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด

ทางสื9อต่างๆ มผีลต่อสงัคมไรเ้งนิสด ทา่นคดิวา่การที9สถาบนัการเงนิประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัทราบขอ้มลูสงัคมไร้

เงนิสดจะมผีลต่อสงัคมไรเ้งนิสด ท่านคดิว่ารฐับาลใหก้ารสนับสนุนการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดอย่างเตม็ที9 และน้อย

ที9สดุคอื บุคคลใกลช้ดิของทา่นมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด ตามลาํดบั 

 2.4 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีโดยรวม มคี่าเฉลี9ย 4.02 ค่า

เบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สดุคอื แอพพลเิคชั 9นที9ท่านใชช้่วยเพิ9มความ

สะดวกในการชาํระคา่สนิคา้และบรกิารมากขึUนกวา่การชาํระเงนิดว้ยเงนิสด รองลงมาคอื แอพพลเิคชั 9นที9มอียูช่ว่ยใหท้า่น

สามารถบรรลุเป้าหมายในการชําระสนิคา้และบรกิาร ท่านคดิว่าการใชร้ะบบของโทรศพัท์มอืถอื Android, iOS และ

ระบบอื9นๆ เหมาะสมกบัการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด แอพพลเิคชั 9นที9ท่านใชม้ฟัีงกช์ั 9นการใชง้านที9เหมาะสมกบัการใช้

บรกิารสงัคมไรเ้งนิสด ทา่นคดิวา่การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ตามลาํดบั 

 2.5 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.60 ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน 

0.57 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื ท่านคดิว่าเป็นไปได้ที9รฐับาลจะนําขอ้มูลของท่านมา

ตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิยอ้นหลงั รองลงมาคอื ท่านกงัวลเรื9องการโจรกรรมขอ้มลูทางไซเบอร ์ท่านคดิว่าสงัคมไร้

เงนิสดทาํใหท้่านมแีนวโน้มใชจ้่ายเกนิตวั ทา่นเชื9อวา่ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัมคีวามพรอ้มที9จะรบัชาํระเงนิแบบไรเ้งนิสด 

ท่านคดิว่าระบบที9มอียู่ ณ ปัจจุบนัมคีวามปลอดภยั และน้อยที9สุดคอื ท่านคดิว่าสงัคมไรเ้งนิสดทาํใหท้่านสญูเสยีความ

เป็นสว่นตวั ตามลาํดบั 

 3. ผลวเิคราะห์ทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ด้านความเขา้ใจ โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.90 ค่าเบี9ยงเบน

มาตรฐาน 0.59 อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื ท่านเขา้ใจความหมายของ คาํว่า สงัคมไรเ้งนิสด 

(Cashless Society) และ ท่านเขา้ใจถงึขั Uนตอนการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด รองลงมาคอื ท่านเขา้ใจถงึขอ้ด ี– ขอ้เสยีของ

การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดจะลดความสาํคญัของเงนิที9จบัตอ้งได ้และน้อยที9สุดคอื การใช้

บรกิารสงัคมไรเ้งนิสดจะทาํใหเ้ศรษฐกจิเตบิโต ตามลาํดบั สรปุเป็นรายดา้น ดงันีU 

 3.1 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ โดยรวม มคีา่เฉลี9ย 3.90 คา่เบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สดุคอื ทา่นเขา้ใจความหมายของ คาํวา่ สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society) 

และ ทา่นเขา้ใจถงึขั Uนตอนการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด รองลงมาคอื ทา่นเขา้ใจถงึขอ้ด ี– ขอ้เสยีของการใชบ้รกิารสงัคม

ไรเ้งนิสด การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดจะลดความสาํคญัของเงนิที9จบัตอ้งได ้และน้อยที9สดุคอื การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด

จะทาํใหเ้ศรษฐกจิเตบิโต ตามลาํดบั 

 3.2 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความรูส้กึ โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.93 ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สดุคอื ทา่นรูส้กึวา่การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดแลว้ เกดิความสะดวก 

รวดเรว็ รองลงมาคอื ท่านรูส้กึว่าการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด ใชเ้วลาไม่นานในการดําเนินการจนสาํเรจ็ ท่านรูส้กึว่า

การใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดแลว้ ลดการถูกเอาเปรยีบ เช่น ค่าธรรมเนียม, การปัดเศษขึUนเป็นจํานวนเตม็หากจํานวน

เงนิเป็นเศษสตางค์ ท่านรู้สกึว่าการใช้บรกิารสงัคมไร้เงนิสด มขี ั Uนตอนไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซต์ และ

แอพพลเิคชั 9นของผู้ใช้บรกิารสงัคมไร้เงนิสดน่าสนใจ และน้อยที9สุดคอื ท่านรู้สกึว่าการบรกิารสงัคมไร้เงนิสดมคีวาม

ปลอดภยั และน่าเชื9อถอื ตามลาํดบั 



 3.3 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม โดยรวม มคี่าเฉลี9ย 3.93 ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื9อพจิารณารายขอ้ มากที9สุดคอื สงัคมไร้เงนิสดทําให้ท่านทําธุรกรรมทางการเงนิบ่อยขึUน 

รองลงมาคอื สงัคมไรเ้งนิสดทาํใหท้่านเปลี9ยนแปลงวธิกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิแบบถอืเงนิสด ท่านเรยีนรูท้ ี9จะควบคุมการ

ทํางานของแอพพลเิคชั 9นสงัคมไรเ้งนิสด สงัคมไรเ้งนิสดทําใหรู้ปแบบการใชช้วีติ (Lifestyle) ของท่านเปลี9ยนไปจากเดมิ 

และน้อยที9สดุคอื สงัคมไรเ้งนิสดทาํใหท้า่นวางแผนทางการเงนิได ้

 4. ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัสรปุผลเป็นรายสมมตฐิาน ดงันีU 

 สมมตฐิานที9 1 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล 

 

 สมมตฐิานย่อย 1.1 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ 

 ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวม มคี่า t = -0.094 และ ค่า Sig. = 0.925 ซึ9งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบั H0 = 

การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนัตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล 

ดา้นเพศ ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 สมมตฐิานย่อย 1.2 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุ

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 4.438 และ ค่า Sig. = 0.002 ซึ9งน้อยกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบได้ว่า เป็นการยอมรบั H1 = การยอมรบัในการเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนัตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ ที9ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยดา้นสิ9งอํานวยความสะดวกใน

การใชง้านมคี่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มอายุ 20 - 30 ปี มี

ระดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน ตํ9ากวา่ กลุ่มอาย ุ

31 – 40 ปี 2) กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นสิ9งอํานวยความ

สะดวกในการใชง้าน ตํ9ากว่า กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี ดา้นอทิธพิลต่อสงัคมมคี่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่น

บุคคล ดา้นอายุ จํานวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มอายุตํ9ากว่า 20 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไร้

เงนิสด ดา้นอทิธพิลต่อสงัคม ตํ9ากว่า กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กลุ่มอายุ 31 - 40 กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี 

ขึUนไป ความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลยมีคีา่เฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ จาํนวน 3 คู ่ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มอายุตํ9ากว่า 20 ปี มรีะดบัความคดิเห็นต่อการยอมรบัในการเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสด ด้านความเข้ากนัได้ของ

เทคโนโลย ีตํ9ากว่า กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 2) กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี มรีะดบัความคดิเห็นต่อการ

ยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีตํ9ากว่า กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี 3) กลุ่มอายุ 31 – 

40 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีตํ9ากว่า กลุ่ม

อายุ 41 – 50 ปี ความกงัวลค่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ จํานวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม

อายตุํ9ากวา่ 20 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากวา่ กลุม่อาย ุ20 – 

30 ปี กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี ขึUนไป 2) กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ

ยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี ขึUนไป 3) กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี มี

ระดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากวา่ กลุ่มอายุมากกวา่ 50 ปี ขึUนไป 4) 

กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากว่า กลุ่มอายุ

มากกวา่ 50 ปี ขึUนไป 

 



 สมมตฐิานย่อย 1.3 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานภาพ 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 2.350 และ ค่า Sig. = 0.097 ซึ9งมากกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H0 = การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานภาพ ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 สมมตฐิานย่อย 1.4 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 2.746 และ ค่า Sig. = 0.043 ซึ9งน้อยกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H1 = การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใช้

งานมคีา่เฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา จาํนวน 2 คู ่ไดแ้ก่ 1) ระดบัการศกึษาตํ9า

กวา่ปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

ตํ9ากวา่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ ระดบัการศกึษาปรญิญาโท 2) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นสิ9งอํานวยความสะดวกในการใชง้าน ตํ9ากว่า ระดบัการศกึษาอื9นๆ อทิธ

พลต่อสงัคมมคี่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดบัการศกึษา จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 1) ระดบั

การศกึษาตํ9ากว่าปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นอทิธพลต่อสงัคม ตํ9า

กว่า ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีด้านความเขา้กนัได้ของเทคโนโลยมีคี่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วน

บุคคล ดา้นระดบัการศกึษา จาํนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ 1) ระดบัการศกึษาตํ9ากวา่ปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบั

ในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีตํ9ากวา่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ ระดบัการศกึษา

ปรญิญาโท ด้านความกงัวลมคี่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดบัการศกึษา จํานวน 3 คู่ 

ไดแ้ก่ 1) ระดบัการศกึษาตํ9ากว่าปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความ

กงัวล ตํ9ากวา่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ ระดบัการศกึษาอื9นๆ 2) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากว่า ระดบัการศกึษาอื9นๆ 3) ระดบัการศกึษาปรญิญาโท 

มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความกงัวล ตํ9ากวา่ ระดบัการศกึษาอื9นๆ 

 

 สมมตฐิานย่อย 1.5 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดต้่อเดอืน 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 1.888 และ ค่า Sig. = 0.112 ซึ9งมากกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H0 = การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดต้่อเดอืน ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

 

 สมมตฐิานย่อย 1.6 การยอมรบัในการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาชพี 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 1.400 และ ค่า Sig. = 0.233 ซึ9งมากกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H0 = การยอมรบัในการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั

ตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาชพี ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 



 สมมตฐิานที9 2 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตามปัจจยั

ลกัษณะสว่นบุคคล 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.1 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ 

 ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวม มคี่า t = 0.381 และ ค่า Sig. = 0.619 ซึ9งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบั H0 = 

ทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

ดา้นเพศ ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.2 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุ

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 5.519 และ ค่า Sig. = 0.000 ซึ9งน้อยกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรบั H1 = ทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยดา้นความเขา้ใจมคีา่เฉลี9ยความแตกต่าง

กบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มอายุตํ9ากว่า 20 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใิน

การเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากวา่ กลุ่มอาย ุ20 – 30 ปี กลุ่มอาย ุ31 – 40 ปี และ มากกวา่ 50 ปี ขึUนไป 

2) กลุม่อาย ุ20 - 30 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากวา่ กลุม่อาย ุ31 

– 40 ปี และ กลุ่มอาย ุ41 – 50 ปี ดา้นความรูส้กึมคีา่เฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุจาํนวน 

2 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มอายุตํ9ากว่า 20 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความรูส้กึ ตํ9ากว่า 

กลุ่มอาย ุ20 – 30 ปี 2) กลุ่มอายุ 20 - 30 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความรูส้กึ 

ตํ9ากวา่ กลุ่มอาย ุ31 – 40 ปี ดา้นพฤตกิรรมมคีา่เฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุจาํนวน 3 คู ่

ไดแ้ก่ 1) กลุม่อายตุํ9ากวา่ 20 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม ตํ9ากวา่ กลุม่

อายุ 20 – 30 ปี 2) กลุ่มอายุ 20 - 30 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม ตํ9า

กว่า กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี 3) กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคติในการเขา้สู่สงัคมไร้เงนิสด ด้าน

พฤตกิรรม ตํ9ากวา่ กลุม่อาย ุ41 – 50 ปี 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.3 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานภาพ 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 1.425 และ ค่า Sig. = 0.242 ซึ9งมากกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H0 = ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานภาพ ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.4 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 1.425 และ ค่า Sig. = 0.005 ซึ9งน้อยกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรบั H1 = ทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา ที9ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยดา้นความเขา้ใจมคี่าเฉลี9ย

ความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดบัการศกึษา จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ9ากว่า

ปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากวา่ ระดบัการศกึษาปรญิญา



ตร ีและ ระดบัการศกึษาปรญิญาโท 2) กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สู่

สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากว่า กลุ่มระดบัการศกึษาอื9นๆ 3) กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากว่า กลุ่มระดบัการศกึษาอื9นๆ ความรูส้กึมคี่าเฉลี9ย

ความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ จํานวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบั

ความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไร้เงนิสด ด้านความรู้สกึ ตํ9ากว่า กลุ่มระดบัการศกึษาอื9นๆ พฤตกิรรมมี

คา่เฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุจาํนวน 2 คู ่ไดแ้ก่ 1) กลุม่ระดบัการศกึษาตํ9ากวา่ปรญิญา

ตร ีมรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม ตํ9ากว่า กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาโท 

2) กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม ตํ9ากว่า 

กลุม่ระดบัการศกึษาอื9นๆ 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.5 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดต้่อเดอืน 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 1.094 และ ค่า Sig. = 0.359 ซึ9งมากกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้า่ ยอมรบั H0 = ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดต้่อเดอืน ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

 สมมตฐิานย่อย 2.6 ทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตาม

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาชพี 

 ผลการวเิคราะห์ในภาพรวม มคี่า F – Test = 2.875 และ ค่า Sig. = 0.023 ซึ9งน้อยกว่า 0.05 สรุปผลการ

ทดสอบไดว้่า เป็นการยอมรบั H1 = ทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอาชพี ที9ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยด้านความเขา้ใจมคี่าเฉลี9ยความ

แตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาชพี จาํนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ 1) อาชพีนกัเรยีน / นกัศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็

ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ ตํ9ากวา่ อาชพีลกูจา้ง / พนกังานบรษิทัเอกชน ดา้นพฤตกิรรมมี

ค่าเฉลี9ยความแตกต่างกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านระดบัการศึกษา จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) อาชีพนักเรียน / 

นักศึกษา มรีะดบัความคดิเห็นต่อทศันคติในการเข้าสู่สงัคมไร้เงนิสด ด้านพฤติกรรม ตํ9ากว่า อาชพีข้าราชการ / 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ และ อาชพีลูกจา้ง / พนักงานบรษิทัเอกชน 2) อาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีะดบั

ความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ด้านพฤตกิรรม ตํ9ากว่า อาชพีอื9นๆ 3) อาชพีลูกจา้ง / พนักงาน

บรษิทัเอกชน มรีะดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสด ดา้นพฤตกิรรม ตํ9ากวา่ อาชพี 

 

อภิปรายผล 

  ปัจจยัการยอมรบัการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความคาดหวงัจากการใชง้าน พบว่า คาดหวงัว่าสามารถทํา

ธุรกรรมทางการเงนิไดต้ลอด �¥ ชั 9วโมง ดา้นสิ9งอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน พบวา่ การเขา้ถงึการใชบ้รกิารสงัคม

ไรเ้งนิสดมคีวามสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา ดา้นอทิธพิลต่อสงัคม พบว่า ท่านคดิว่าการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสดมี

แนวโน้มที9จะคอ่ยๆ เริ9มใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ดา้นความเขา้กนัไดข้องเทคโนโลย ีพบวา่ แอปพลเิคชนัที9ทา่นใชช้ว่ยเพิ9ม

ความสะดวกในการชําระค่าสนิคา้และบรกิารมากขึUนกว่าการชําระเงนิด้วยเงนิสด ด้านความกงัวล พบว่า กงัวลเรื9อง

เป็นไปไดท้ี9รฐับาลจะนําขอ้มลูของท่านมาตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิยอ้นหลงั สอดคลอ้งกบัสราวุธ ควชะกุล (�¦¦§) 

ศกึษาความไวว้างใจในการใชบ้รกิารธนาคารออนไลน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยั

ด้านแรงจูงใจที9มผีลต่อความไว้วางใจในการใช้ บรกิารธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าด้านความ

ปลอดภยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัเวบ็ไซดข์องธนาคารมขีอ้ความตอบกลบัทุกครั Uงเพื9อ



ยืนยันความถูกต้องของการทําธุรกรรมมากที9สุดด้านความเป็นส่วนตัวพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั เวบ็ไซตข์องธนาคารมกีารป้องกนัขอ้มลูสว่นบุคคลไวเ้ป็นความลบัมากที9สดุดา้นประโยชน์ที9ไดร้บัพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้รกิารไดทุ้กที9ทุกเวลาที9ตอ้งการมากที9สุดดา้น ความสะดวกการ

ใชง้าน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัธนาคารออนไลน์ช่วยใหส้ะดวกสบายในการทําธุรกรรม

ทางการเงนิมากขึUน ทั UงนีUเนื9องมาจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยงัมคีวามกงัวลทางดา้นความปลอดภยัในเรื9อง

ของการคุกคาม การโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิ ไดร้บัขา่วสารถงึการโจรกรรมขอ้มลูส่วนตวั เช่น เมื9อเดอืน เมษายน 

�¦¨� ประชาชนรอ้งเรยีนไปยงั คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสคช) เกี9ยวกบัการขายขอ้มลูสว่นบุคคลของคา่ยมอืถอื ซึ9งจากการตรวจสอบแลว้พบวา่เหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึUนจรงิ 

ปัจจยัทศันคตกิารเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความเขา้ใจ พบว่า ท่านเขา้ใจความหมายของ คาํว่า สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless 

Society) และท่านเขา้ใจถงึขั Uนตอนการใชบ้รกิารสงัคมไรเ้งนิสด ดา้นความรูส้กึ พบว่า ท่านรูส้กึว่าการใชบ้รกิารสงัคมไร้

เงนิสดแลว้ เกดิความสะดวก รวดเรว็ ดา้นพฤตกิรรม พบว่า สงัคมไรเ้งนิสดทําใหท้่านทําธุรกรรมทางการเงนิบ่อยขึUน 

สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Mcquire (�©¨©) ไดอ้ธบิายกระบวนการเปลี9ยนทศันคตซิึ9งมอียู่ ¦ ข ั Uนตอน ดงันีU การสนใจ, 

ความเขา้ใจ, การยอมรบั, ความจาํ, ผลการวเิคราะหเ์หน็ไดว้า่ในมมุมองของคนในกรงุเทพมหานครต่อสงัคมไรเ้งนิสดมี

ทศันคติที9ด ีเนื9องจากผลอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน อนัเนื9องมาจากสถาบนัการเงนิต่างๆ ที9เป็นธนาคารและไม่ใช่

ธนาคาร รณรงค ์และแนะนํา เกี9ยวกบัการใชแ้อปพลเิคชนัทางการเงนิ ประชาสมัพนัธร์ะบบความปลอดภยั การโอน รบั

ชําระค่าสนิค้าและบรกิารผ่านแอปพลเิคชนับนมอืถือ ส่งผลให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมทีศันคติที9ด ีผลการ

เปรยีบเทยีบการยอมรบัต่อการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพศ สถานภาพ รายไดต้่อ

เดอืน และอาชพีต่างกนั มคีวามเหน็การยอมรบัต่อการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดไม่แตกต่างกนั อายุ และระดบัการศกึษา

ต่างกนั มคีวามเหน็ต่อการยอมรบัต่อการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัพชร แก้วเขยีว (�¦¦¦) การ

ยอมรบัการใชอ้นิเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มอืถอืของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร การวจิยัครั UงนีUมวีตัถุประสงค์เพื9อศกึษา

ความสมัพนัธอ์นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอืของวยัรุน่ �) การรบัรูถ้งึความงา่ย �) การรบัรูถ้งึประโยชน์   ª) การคลอ้ย

ตามกลุม่อา้งองิในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอืที9มตี่อเจตนาเชงิพฤตกิรรม และ ¥) เพื9อศกึษาผลของเจตนาเชงิ

พฤตกิรรมต่อพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอืของวยัรุน่ โดยอาศยัวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั Uนตอน 

ทั Uงที9ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็นและที9ไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ วยัรุ่น อายุระหว่าง �¦ ถงึ �¥ ปี 

จํานวน ¥«« คน จาก �« เขตในกรุงเทพมหานคร ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาตอบแบบสอบถาม ¦ ส่วน ซึ9งประกอบคําถาม

ดงันีU �) คาํถามลกัษณะทางประชากร �) คาํถามการรบัรูค้วามงา่ยในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอื ª) คาํถาม

การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอื ¥) คําถามเจตนาเชงิพฤตกิรรมในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบน

โทรศพัทม์อืถอื และ ¦) คาํถามพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอื ผลวจิยัพบวา่ การรบัรูถ้งึความงา่ย การ

รบัรูถ้งึประโยชน์และการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิในการใชอ้นิเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มอืถอืของวยัรุ่นมคีวามสมัพนัธ์ต่อ

เจตนาเชงิพฤตกิรรมและเจตนาเชงิพฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอืของ

วยัรุน่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  เนื9 องจากในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันกันสูง มีหลากหลาย ดังนั Uนจึงควรทําการศึกษา 

ปัจจยัพืUนฐาน พฤตกิรรมและกระบวนการตดัสนิใจไม่ใชเ้งนิสดของผูบ้รโิภคที9เปลี9ยนไปตามยุคสมยั ผูป้ระกอบการจงึ

จาํเป็นที9จะตอ้งเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายและ สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากที9สดุ  

 2. การศกึษาครั UงนีUกําหนดขอบเขตกลุ่มประชากรไว้เพยีงจํานวน ¥«« คน ซึ9งอาจยงัไม่เพยีง พอที9จะเป็น

ตวัแทนของประชากรที9สนใจศกึษา ฉะนั Uนควรเกบ็ตวัอย่างใหม้จีาํนวนมากพอ และหลากหลายกลุ่มตวัอย่างเพื9อใหไ้ด้

ขอ้มลูใกลเ้คยีงประชากรทั Uงหมด 



กิตติกรรมประกาศ 

 การจดัทาํวจิยัในครั UงนีU เพื9อศกึษาเรื9อง การยอมรบัและทศันคตใินการเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัในครั UงนีU เพื9อเป็นแนวทางแก่ผูท้ ี9มคีวามสนใจในเรื9องสงัคมไรเ้งนิสด สามารถนําขอ้มลูไป

พฒันาต่อได ้

 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์เรงิรกัษ์ จาํปาเงนิ ซึ9งเป็นอาจารยท์ี9ปรกึษาของงานวจิยั รวมทั Uงสละเวลาให้

คาํแนะนํา และความคดิเหน็ที9เป็นประโยชน์เกี9ยวกบัการวจิยั การปรบัปรงุงานวจิยัและการนําเสนองานวจิยันีU 

 ผู้วจิยัหวงัว่างานวจิยัฉบบันีUจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที9มคีวามสนใจในเรื9องสงัคมไร้เงนิสด หากงานวจิยันีUมี

ขอ้บกพรอ่งประการใดผูว้จิยัตอ้งขออภยั ณ ที9นีU 
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