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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1.) ศึกษาการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคที่มีตอการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิท

ที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผาน

บัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางในการวิจัย คือผูบริโภคที่ใชบัตรแรบบิทที่ราน

แมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน โดยใชการเลือกสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูลดวยคาทางสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สัมประสิทธิ์การแปรผัน ผลการวิจัยพบวาเมื่อพิจารณาปจจัยการรับรูดานความเสี่ยง เปนรายดานนั้น คาเฉลี่ยของตัวชี้วัดความ

เสี่ยงดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.89 รองลงมาเปนความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงดานเวลา คิด

เปนคาเฉลี่ย 3.81 และ 3.68 สําหรับปจจัยดานความไววางใจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดดาน

ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมาเปนการสื่อสารและความซ่ือสัตย คิดเปนคาเฉลี่ย3.97 และ 3.96 

ตามลําดับ โดยปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมนั้น เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยดานสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยควบคุม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.86 และ 3.81 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การรับรูความเสี่ยง   ความไววางใจ   พฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกส 

Abstract 

This research is aimed 1) to study the perceived risk of using electronic money via Rabbit cards at 

McDonald's and Mc Cafe 2) to study the trust of consumers to using electronic money via Rabbit cards 

towards McDonald's and Mc Café In Nakhon Pathom Province. The sample in the research consisted of 

consumers who used Rabbit cards at McDonald's and McCafe stores in Nakhon Pathom Province, 400 

people. By using a simple random sampling technique. The collection tool was a set of questionnaires. 

The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and coefficient of variation. 

The results of the data analysis revealed that, considering perceived risk factors, the average of security 

risk indicators with the highest mean. Accounted for an average of 3.89, followed by financial risk and 

time risks representing an average of 3.81 and 3.68 for trust factors When considering each item, it was 
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found that the average of competency indicators with the highest mean, the average value is 4.06, 

followed by communication and honesty. Representing an average of 3.97 and 3.96 respectively. The 

behavioral intentions factor, when considering each aspect found that social factors with the highest 

mean representing an average of 4.00, followed by Personal factors and control factors Representing an 

average of 3.86 and 3.81 respectively. 

Keywords: Perceived Risk, Trust, Electronic money use behavior 

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกในทั่วทุกภูมิภาคมีแนวโนมขยายตัวไปในทิศทางที่ดีข้ึน เนื่องจากการคาโลกเปนไปในทิศทางที่ดี

อยางตอเนื่อง ทําใหภาวะการคาโลกคอย ๆ ฟนตัว ประกอบกับแรงสงจากการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกรง จึงเปนแรง

สนับสนุนใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก (scbeic, 2561) 

การใชจายของผูบริโภคในยุคปจจุบันมีการนํารูปแบบการใชจายที่เรียกวา “เงินอิเล็กทรอนิกส” เขามาใชในหลาย

รูปแบบ เชนบัตรโดยสารรถไฟฟา บัตรซื้ออาหารในศูนยอาหาร บัตรเติมเงินโทรศัพทมือถือ บัตรชมภาพยนตร กระเปาเงินบน

โทรศัพทมือถือ การใชจายดวยบัตรเครดิต เปนตน โดยการชําระเงินผานชองทางของเงินอิเล็กทรอนิกสนี้มีความสอดคลองกับ

นโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีการผลักดันใหผูบริโภคในประเทศเขาสูสังคมที่ไมใชเงินสด ทั้งในสําหรับในตางประเทศนั้น เชน 

สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการคิดคนและตอยอดระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสโดยทําใหสามารถ

ใชงานไดครอบคลุมแมอยูในพื้นที่หางไกล ซึ่งจะทําใหมีอัตราการใชเงินสดลดนอยลง มีการบริหารจัดการเงินไดดีข้ึน ชวยลด

ความเสี่ยงในการครอบครองเงินสด สามารถตรวจสอบไดงายข้ึน และลดความเสี่ยงจากการปญหาเจาหนาที่หรือนักการเมือง

คอรัปชั่น (ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา, 2560) 

ระบบการชําระเงินของประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือการชําระเงินดวยเงินสดและการชําระเงินที่ไมใชเงินสด  

โดยประเทศไทยมีกฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกสเปนประเทศแรก ๆ ในแถบอาเซียน ในปจจุบันประเทศไทยมี

การเตรียมตัวเขาสูการชําระเงินที่ไมใชเงินสด เห็นไดจากการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังพยายามผลักดันยกระดับประเทศ

ใหเขาสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัลไรเงินสดและขับเคลื่อนประเทศใหเขาสูการใชจายที่ไมใชเงินสด โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหมี

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคารไดใหความรวมมือเปนอยางดี นอกจากนี้กระทรวงการคลังเปนกระทรวงแรกที่

เปดใหใชบริการ QR code เพื่อปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานของระบบธนาคารในประเทศและยกระดับประเทศใหเขาสูเศรษฐกิจ

ยุคดิจิทัลไรเงินสดเหมือนหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในปจจุบันคนไทย เร่ิมมีการลดการชําระเงินดวยเงินสดและมีแนวโนมหันมาใช

บริการชําระเงินทางชองทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเร่ืองของสมารทโฟน 

แอพพลิเคชั่นตาง ๆ และนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาข้ึน นอกจากนีก้ารใชบริการการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้นมีผลดีตอทั้งผู

ใหบริการและผูใชบริการ กลาวคือผูใชบริการมีการใชงานที่งาย สะดวกสบาย รวดเร็วและการใชเงินที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในสวนของผูใหบริการนั้นจะมีแอปพลิเคชั่นที่ชวยใหสามารถตรวจสอบยอดเงินไดทันที และสามารถตรวจสอบรายไดรวมใน

แตละวันได สงผลทําใหประชาชาชนหันไปใชบริการชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ทําใหการเติบโตของการใช

ธนบัตรชาลง (ธนาคารแหงประเทศไทย,  2561) 

จากสาเหตุที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความความสนใจในการศึกษาปจจัยดานการตระหนักถึงความเปนสวนตวัและ

การรับรูดานบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ใน

จังหวัดนครปฐม 



 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยงมีตอการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ 

ในจังหวัดนครปฐม  

2. เพื่อศึกษาความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ 

ในจังหวัดนครปฐม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงและปจจัยดานความไววางใจของผูบริโภค ที่มีตอการใชเงนิอิเล็กทรอนิกส

ผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม  

2. ผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปใชพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับการใชเงิน

อิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

4. วิธีการวิจัย 

4.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนผูบริโภคที่เลือกใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด 

และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 903,629 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม. 2560) โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยคร้ังนี้คือผูบริโภคที่ใชบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม โดยเปนการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ผูวิจัยจึงเลือกขนาดตัวอยางที่มีจํานวนกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ จํานวน 400 ตัวอยาง อางอิงการคํานวณขนาด

ประชากรกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน [3]  (Yamane, 1973)  

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.ขอคําถาม สําหรับตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence--IOC) โดย ให

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประเมินพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสม

ของภาษาที่ใช ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมจํานวน 28 ขอ  

2. แบบสอบถาม (questionnaires) รูปแบบการวัดเปน reflective โดยใชมาตรวัดของ Likert scale 5 ระดับ 

วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย  

การรับรูความเส่ียง  (Perceived 

Risk) 

ความไววางใจ (Trust) 

พฤติกรรมความต้ังใจ(Behavior 

Intention) 



 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลการเลือกใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบทิที่รานแมคโดนลัด และ

รานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบงออกเปน 3 องคประกอบ 

1. การรับรูความเสี่ยง   

2. ความไววางใจ  

3. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 39 ขอ 

4.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา เปนสถิติที่ใชบรรยายคุณลักษณะ คุณสมบัติของประชากร ประกอบดวย 

1) คารอยละ (percentage) ใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 

2) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตางๆ เพื่อ

สรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 

5. ผลการวิจัย 

5.1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

    1.1  ชาย 195 48.80 

    1.2  หญิง 205 51.20 

2. อาย ุ   

   2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ20 ป 128 32.00 

   2.2  21-30 ป 164 41.00 

   2.3  31-40 ป 57 14.20 

   2.4  41-50 ป 43 10.80 

   2.5  51 ปข้ึนไป 8 2.00 

3. สถานภาพสมรส   

   3.1 โสด 234 58.50 

   3.2 สมรส / อยูดวยกัน 151 37.80 

   3.3 หยาราง / มาย/ แยกกันอยู 15 3.80 

4. ระดับการศึกษา   

   4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 234 58.50 

   4.2  ปริญญาตรี 151 37.80 



 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

   4.3  สูงกวาปริญญาตรี 15 3.80 

5. อาชีพ   

   5.1  พนักงานบริษทัเอกชน 45 11.30 

   5.2  รับราชกการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 40 10.10 

   5.3  แมบาน/ พอบาน 10 2.50 

   5.4  ธุรกิจสวนตัว 94 23.50 

   5.5  นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา 209 52.30 

   5.6  อ่ืน ๆ  2 5.00 

   4.7  รับจางทั่วไป 16 4.00 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

   6.1  นอยกวาหรือเทียบเทา  10,000  บาท 64 28.80 

   6.2  10,001-20,000 บาท 94 42.30 

   6.3  20,001-30,000 บาท 40 18.00 

   6.4  30,001-40,000 บาท 15 6.80 

   6.5  มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป 9 4.10 

จากตางรางที่ 1 พบวาผูใชบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลลและรานแมคคาเฟ ใน

จังหวัดนครปฐม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.20 อายุ 20-30 ป รอยละ 41.00  โสด รอยละ 58.50 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 58.50 เปนนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา รอยละ 52.30 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

รอยละ 42.30 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง  ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่

รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม 

ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง   3.74 0.51 มาก 

    1. ความเสี่ยงทางการเงิน  3.81 0.66 มาก 

        1.1 ยอมรับถึงความเสี่ยงของการชําระเงิน  3.90 0.88 มาก 

1.2 กังวลถึงความเสี่ยงในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

เชน การถูกโจรกรรม เปนตน 

3.86 0.77 มาก 

        1.3 ความเสี่ยงในการเสยีคาใชจายเพ่ิมเตมิหรือการสญูเสยีทางการเงิน 3.68 0.83 มาก 

     2. ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ 3.66 0.84 มาก 

        2.1 กังวลถึงการใชงานท่ีไมไดประสิทธิภาพ 3.69 0.75 มาก 

        2.2 กังวลถึงการทําใหเกิดความไมนาเช่ือถือตอบริการ 3.64 0.83 มาก 

        2.3 ขอมูลท่ีได ไมตรงกับประเด็นท่ีตองการ 3.48 0.98 มาก 

        2.4 กังวลเก่ียวกับการไมสามารถใชงานบริการได 3.82 0.80 มาก 

     3. ความผิดพลาดของขอมูล 3.67 0.81 มาก 



 

 

ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

        3.1 การสูญเสียขอมูลสวนตัวหรือขอมูลสวนตัวถูกเปดเผย 3.58 0.98 มาก 

        3.2 การใชบริการไมมีความเปนสวนตัวหรือถูกละเมิดสิทธิ 3.75 0.91 มาก 

     4. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 3.89 0.65 มาก 

        4.1 มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีด ี 3.94 0.79 มาก 

        4.2 มรีะบบการยืนยันตวัตน 3.97 0.83 มาก 

        4.3 กังวลการถูกโจรกรรมขอมูล 3.75 0.88 มาก 

     5. ความเสี่ยงดานเวลา 3.68 0.69 มาก 

        5.1 สูญเสียเวลานานกวาปกติในการใชบริการ 3.76 0.80 มาก 

        5.2 สูญเสียเวลาในการรอใชบริการ 3.65 0.83 มาก 

        5.3 กังวลถึงข้ันตอนการใชงานท่ียุงยาก 3.65 0.87 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตร

แรบบิทที่รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.74 ในระดับมาก หากพิจารณา

เปนรายดานพบวา ความเสี่ยงดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.89 รองลงมาไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน 

และความเสี่ยงดานเวลา มีคาเฉลี่ย 3.81 และ 3.68 ตามลาํดับ 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปจจัยดานการไววางใจ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมค

โดนัลด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม 

ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

ปจจัยดานการไววางใจ 3.98 0.44 มาก 

1. ดานการสื่อสาร  3.97 0.56 มาก 

1.1 ผูใหบริการแนะนําบริการท่ีนาสนใจ  4.05 0.76 มาก 

1.2 ผูใหบริการดูแลข้ันตอนการบริการไดอยางถูกตอง 4.01 0.70 มาก 

1.3 ผูใหบริการไดตดิตามและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับบริการท่ีผูใชบรกิารช่ืนชอบ 3.86 0.76 มาก 

2. ดานการใสใจและการใหบริการ 3.88 0.60 มาก 

2.1 ผูใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามท่ีคาดหวัง 3.88 0.79 มาก 

2.2 ผูใหบริการสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการได 3.87 0.80 มาก 

2.3 ผูใหบริการมีการอํานวยความสะดวกในการใชบริการ 3.91 0.77 มาก 

2.4 ผูใหบริการมีการรับประกันคณุภาพการบริการ 3.89 0.85 มาก 

2.5 ผูใหบริการสามารถใหคําปรึกษา แนะนําได 3.84 0.85 มาก 

3. ดานความสามารถ 4.06 0.77 มาก 

3.1 มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก 4.07 0.82 มาก 

3.2 มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 4.05 0.83 มาก 

4. ความซ่ือสัตย 3.96 0.64 มาก 

4.1 ผูใหบริการมีความซื่อสตัย สจุริต 3.90 0.78 มาก 

4.2 ผูใหบริการมีความนาเช่ือถือได 3.83 0.82 มาก 

4.3 ผูใหบริการมีความจริงใจ 4.05 0.77 มาก 
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4.4 ผูใหบริการมีความรับผิดชอบ 4.05 0.77 มาก 

5. ดานการรับรูความปลอดภัย 3.91 0.67 มาก 

5.1 มีระบบการรักษาความปลออดภัยท่ีด ี 3.93 0.78 มาก 

5.2 มีการเก็บรักษาขอมลูสวนตัวของลูกคาเปนความลับ 3.89 0.73 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาปจจัยดานการไววางใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบตัรแรบบิทที่

รานแมคโดนลัด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.98 ในระดับมาก หากพิจารณาเปนราย

ดานพบวาดานความสามารถ มคีาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.06 รองลงมาไดแกดานการสื่อสารและความซื่อสัตย มีคาเฉลี่ย 

3.97 และ 3.96 ตามลําดบั 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนลัด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม 

ตัวแปรและตัวแปรมาตรวัด 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

ปจจัยดานความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 3.89 0.57 มาก 

1. ดานปจจัยสวนบุคคล 3.86 0.67 มาก 

1.1 มีความตั้งใจจะใชอีกในอนาคต 4.04 0.81 มาก 

1.2 แนะนําผูอ่ืนเก่ียวกับบริการน้ี 3.78 0.85 มาก 

1.3 มีความตั้งใจจะใชบริการน้ีอยางสม่ําเสมอ 3.87 0.82 มาก 

2. ดานปจจัยสังคม 4.00 0.80 มาก 

2.1 ตองการเทคโนโลยีใหม ๆ ในการใชบริการ 4.03 0.80 มาก 

2.2 มีความเช่ือวาเทคโนโลยีใหม ๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชบริการ 3.97 0.81 มาก 

3. ดานปจจัยควบคุม 3.81 0.67 มาก 

3.1 มีการใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 3.84 0.77 มาก 

3.2 มีแหลงขอมูลสําหรับสืบคนการใหบริการบัตรแรบบิท 3.77 0.79 มาก 

3.3 มีความรูความเขาใจในการใชบริการบัตรแรบบิท 3.76 0.88 มาก 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบทิทีร่านแมคโดนลัด และ

รานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.89 ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสังคม 

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.00 รองลงมาไดแกดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยควบคุม มีคาเฉลี่ย 3.86 และ 3.81 ตามลาํดับ 

สรุปผลการวิเคราะห ปจจัยดานการตระหนักถึงความเปนสวนตัวและการรับรูดานบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม จากผลการวิเคราะหพบวา 

ปยจัยแตละดานมีอิทธิพลตอการใชบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ใน

จังหวัดนครปฐม ในระดับมาก ประกอบดวยการรับรูความเสี่ยง ความไววางใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยคาเฉลี่ย

เทากับ 3.74 , 3.98 และ 3.89 ตามลําดับ 

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

การรับรูความเสี่ยง  

ความไววางใจ  

เจตนาเชิงพฤติกรรม  

3.74 

3.98 

3.89 

0.51 

0.44 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 



 

 

6. สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูใชบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่

รานแมคโดนัลลและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.20 อายุ 20-30 ป รอยละ 41.00  

โสด รอยละ 58.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 58.50 เปนนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา รอยละ 52.30 และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอบละ 42.30 

ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด และ

รานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.74 ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.89 ซึ่งสอดคลองกับ จิญาดา แกวแทน. (2557) ที่ระบุวาการรับรูความเสี่ยง

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ผลการศึกษาปจจยัดานการไววางใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด 

และรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.98 ในระดับมาก หากพจิารณาเปนรายดานพบวาดาน

ความสามารถ มีคาเฉลี่ยมากทีส่ดุ เทากับ 4.06 รองลงมาไดแกดานการสื่อสารและความซื่อสัตย มีคาเฉลี่ย 3.97 และ 3.96 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ จิญาดา แกวแทน. (2557) ที่ระบุวาความเชื่อมั่นในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใชเงินอิเล็กทรอนิกสผานบตัรแรบบิทที่รานแมคโดนัลด และรานแมคคาเฟ ใน

จังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.89 ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสังคม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 4.00 รองลงมาไดแกดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยควบคุม มีคาเฉลี่ย 3.86 และ 3.81 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจยั 

จากการวิเคราะห  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงและความไววางใจ ที่มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการใช เงิน

อิเล็กทรอนิกสผานบัตรแรบบิทที่รานแมคโดนัลดและรานแมคคาเฟ ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทาง

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 ผูประกอบการควรมีการแนะนําการใชและรายละเอียดเก่ียวกับการใชงานบัตรแรบบิทเพิ่มเติม เพื่อให

ผูใชบริการทราบถึงรูปแบบการใชงานที่ถูกตองและสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

1.2 ผูประกอบการควรพัฒนาและออกแบบรูปแบบการใชงานใหมีความสะดวกรวดเร็วและงายมากข้ึนเพื่อให

ผูใชบัตรแรบบิทเกิดความสะดวกสบายในการใชงาน 

1.3 ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมทางการตลาดของทางรานแมคโดนัลดรวมกับการใช

งานของบัตรแรบบิท เพื่อกระตุนความสนใจใหกับผูใชบัตรแรบบิทเพิ่มมากข้ึน เพราะมีผูใชจํานวนไมนอยที่สนใจถึงสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ของการใชบัตรแรบบิท 

2. ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังตอไป  

2.1 ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาภายในพื้นที่อ่ืน ๆ เชน ระดับภาค และระดบัประเทศ เปนตน  

2.2 ควรศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการประเภทอ่ืน เพื่อใหผูประกอบการสามารถ

ปรับปรุงสินคาและบริการใหสามารถสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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