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บทคดัย่อ 

            งานวิจยัเร่ือง การศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างคือ สถานประกอบการในตลาดเทศบาลต าบลเพญ็ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดั

อุดรธานี จ านวน 113 แห่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และสถิติ

ทดสอบไคส์แควร์ 

             ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการมีบุคคลเดียวเป็นเจ้าของ        

คิดเป็นร้อยละ 94.7 เจา้ของกิจการมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 42.60 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.490 

มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 83.2 สถานภาพสมรสแลว้คิดเป็นร้อยละ69.9 

ส่วนมากเป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 27.4 รายไดต่้อปีอยูร่ะหวา่ง 100,000-500,000 
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อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ72.6 มีความพร้อมในการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 

27.4  

              ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพร้อมในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของเจา้ของกิจการ  ลกัษณะความเป็นเจา้ของ 

และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที ่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

         ประเทศไทยไดมี้การปฏิรูป ประเทศในดา้นต่างๆเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในทศวรรษท่ี 21 ภายใตว้ิสัยทศัน์ Thailand 4.0 ท่ีมีการเนน้นวตักรรมตลอดจนพฒันาเขา้สู่

เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital economy)โดยมีมาตรการส าคญัหลายประการท่ีส าคญัต่อแวดวงการเงิน

เช่น การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  เป็นกระบวนการช าระเงินระหว่างผูจ่้าย/ผูโ้อนเงินไปยงั

ผูรั้บเงินท่ีเกิดข้ึนผา่นส่ือและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่ 1. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกั

ในช่ือ Electronic Money หรือ e-Money) หมายถึง มูลค่าเงินท่ีบนัทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกส์             

ซ่ึงผูใ้ช้บริการไดช้ าระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผูใ้ห้บริการ e-Money และสามารถใช้ช าระค่า

สินคา้บริการไดต้ามร้านคา้ท่ีรับช าระ 2. บตัรเดบิต คือ บตัรพลาสติกท่ีผูถื้อบตัรใชช้ าระแทนเงินสด 

โดยจะเป็นการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าท่ีธนาคารผู ้ออกบัตรหรือบัตรเดบิต               

3. บตัรเครดิต เป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ้อกบตัร (Issuer) ซ่ึงไดแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์และผูป้ระกอบ

ธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกคา้ (ผูถื้อบตัร หรือ Card Holder)

ใช้แทนเงินสดเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการโดยยงัไม่ต้องจ่ายเงินในทนัที ณ ร้านคา้ท่ีรับบตัร 

รวมถึงร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต  4.การช าระเงินตามใบแจ้งหน้ี เป็นการให้บริการรับช าระค่า

สินคา้ ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ แทนเจา้หน้ี   5.การช าระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นการช าระค่า

สินคา้และบริการหรือโอนเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  6.การช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ การท า

ธุรกรรมการช าระเงินผา่นเครือข่ายของระบบโทรศพัทมื์อถือ โดยใชโ้ทรศพัท์มือถือเป็นส่ือในการ

โอนเงิน หรือช าระเงินให้แก่ร้านค้า รวมทั้งการช าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  และ7.การโอนเงิน          
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             ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับสังคมไทยโดยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในเขตชนบทท่ี ยงัขาดการศึกษาขาดความรู้  และห่างไกลเทคโนโลยี ผูว้ิจยั

จึงคิดวา่การศึกษาความรู้ความเขา้ใจตลอดจนความพร้อมของผูป้ระกอบการในการรับช าระเงินดว้ย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญัท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อท่ีจะไปพฒันาต่อรัฐบาลในการ

พฒันาผูป้ระกอบการรายยอ่ยอนัจะท าใหส้ังคมไทยเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลไดเ้ร็วข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            2. ทราบถึงความพร้อมของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            3. น าผลวิจยัเสนอแนะกระทรวงการคลงัเพื่อวางนโยบายในการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยและประชาชนทัว่ไปเขา้สู่ระบบการช าระเงินดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

ขอบเขตการวจิัย 

             รวบรวมขอ้มูลของผูป้ระกอบการในตลาดเทศบาลต าบลเพญ็ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี 

ใน ปีพ.ศ.2561 

ค านิยามศัพท์ 

            1. ผูป้ระกอบการ คือ ร้านคา้ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท 

และมีลูกจา้งไม่เกิน 5 คน 

            2. การช าระเงินดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การช าระเงินดว้ยบตัรผา่นเคร่ือง EDC 

และการช าระเงินผา่น QR Code 
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            3.ความรู้ความเขา้ใจในระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง ความสามารสในการ

อธิบายความและรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

            4.ความพร้อมในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การมีระบบรองรับการรับ

ช าระเงินดว้ยเคร่ือง EDC  และ มีระบบช าระเงินผา่น QR Code 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

            การศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผูว้จิยั

ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

1. ระบบการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

      ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการช าระเงินระหวา่งผูจ่้าย/ผูโ้อนเงิน

ไปยงัผูรั้บเงินท่ีเกิดข้ึนผา่นส่ือ  และ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  บตัรเครดิต  บตัรเดบิต  บตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินผา่น อินเทอร์เน็ต การช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  เป็นตน้ 

1.1 เงินอเิลก็ทรอนิกส์  (หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Electronic Money หรือ e-Money)  

               มูลค่าเงินท่ีบนัทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบตัรพลาสติก เครือข่าย

โทรศพัท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซ่ึงผูใ้ช้บริการได้ช าระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผู ้

ให้บริการ e-Money และสามารถใช้ช าระค่าสินคา้บริการไดต้ามร้านคา้ท่ีรับช าระ ท าให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งพกเงินสดใหยุ้ง่ยาก และไม่เสียเวลารอเงินทอนอีกดว้ย 

                   ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกเติมเงินผา่นช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการแต่ละราย 

เช่น เติมเงินกับร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์เติมเงิน ท ารายการผ่านตู้ ATM หรือผ่านเว็บไซต์ของผู ้
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ให้บริการ หรือผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของ

ผูใ้ช้บริการท่ีได้ผูกบญัชีไว ้และผูใ้ห้บริการ e-Money จะบนัทึกมูลค่าของเงินท่ีเติมลงในบตัร 

เครือข่ายโทรศพัท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบการเติมเงิน

ไดจ้ากใบเสร็จรับเงิน SMS บนโทรศพัทมื์อถือ หรือ e-mail แลว้แต่กรณี 

                 ในปัจจุบนัน้ีมีเงินอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ เช่น บตัรโดยสารรถไฟฟ้า บตัรซ้ืออาหาร

ในศูนยอ์าหาร บตัรเติมเงินโทรศพัท์มือถือ บตัรเติมเงินซ้ือชัว่โมงอินเทอร์เน็ต บตัรชมภาพยนตร์ 

กระเป๋าเงินบนโทรศพัทมื์อถือ บญัชีเงินสดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการชอ้บป้ิงออนไลน์ 

               1) ข้อดีของการใช้เงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

                           (ก) พกง่าย ไม่ตอ้งถือเงินสด  

                           (ข) สะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอทอนเงิน  

                           (ค) ควบคุมการใชจ่้ายได ้เพราะใชไ้ดไ้ม่เกินมูลค่าเงินท่ีมีในบตัร  

                 2) ข้อควรระวงัในการใช้เงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

                            (ก) ควรเก็บรักษาบตัร e-Money หรือโทรศพัทมื์อถือไวใ้ห้ดี เพราะส่วนใหญ่เม่ือ

ท าบตัร e-Money หายก็เหมือนท ากระเป๋าสตางคห์าย จะสูญเงินคงเหลือท่ีอยูใ่นบตัร  

                            (ข) ควรศึกษาเง่ือนไขในการใชบ้ริการก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากผู ้

ให้บริการแต่ละราย เช่น ร้านคา้ท่ีสามารถใช้ e-Money ได ้วนัท่ีหมดอายุของบตัร วิธีการเติมเงิน

และถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบตัร  

1.2 บัตรเดบิต 

               บตัรเดบิต คือ บตัรพลาสติกท่ีผูถื้อบตัรใชช้ าระแทนเงินสด โดยจะเป็นการหกัเงินออกจาก

บญัชีเงินฝากของลูกคา้ท่ีธนาคารผูอ้อกบตัรหรือบตัรเดบิตก็คือ บตัร ATM 

               1) ประเภทของบตัรเดบิตมี 2 ประเภทคือ 
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                              (ก) บตัรเดบิตในประเทศไทย (Domestic debit Card)  ซ่ึงจะใชซ้ื้อสินคา้จาก

ร้านคา้ในประเทศ ท่ีเคร่ืองรูดบตัร ณ จุดขาย และกดเงินสดจากเคร่ือง ATM 

                              (ข) บตัรเดบิตระหวา่งประเทศ ( International debit Card)  เช่น บตัรเดบิต VISA   

จะสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่เช่น  กดเงินสดจากเคร่ือง ATM  และซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีรับ

บตัร VISA ไดท้ัว่โลก ซ้ือทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์และอินเทอร์เน็ต แต่ค่าธรรมเนียมจะแพงกวา่

บตัรเดบิตในประเทศ   

                     บตัรเดบิตซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของร้านคา้ และผู ้

ใหบ้ริการช าระเงินมีความเช่ือถือได ้จะไดใ้บรับรองดิจิตอล  ดิจิตอล ส่วนใหญ่จะมีระบบขอ้มูลท่ี

ปลอดภยัก่อนใชต้อ้งเขา้รหสัทุกคร้ัง เคร่ืองหมายปลอดภยัของขอ้มูลแบบ SSL (Secure Socket 

Layer)  

                 ซ่ึงแสดงวา่เวบ็ไซตน้ี์ไดรั้บความปลอดภยัการส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งกนั หรือร้านคา้บาง

แห่งอาจมีการใชร้ะบบเซ็นลายเซ็นดิจิตอลดว้ย และเพื่อความปลอดภยัท่ีสูงข้ึน ลูกคา้จ าเป็นตอ้ง

สมคัร ดว้ยการลงทะเบียนทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อกบตัรให ้เพื่อใช ้Verified by Visa (VBV) และ 

master card Secure Code (MCSC) 

1.3 บัตรเครดิต  

               เป็นบตัรท่ีผูอ้อกให้เงินวงสินเช่ือแก่ผูถื้อบตัร ช าระแทนเงินสด ผูอ้อกบตัรจะส่งใบแจง้

ยอดการใชจ่้ายให้แก่ผูถื้อบตัรน าเงินไปช าระจะเลือกจ่ายช าระบางส่วนหรือจ่ายทั้งหมด นอกจากน้ี 

บตัรเครดิตใชถ้อนเงินสดมาใชล่้วงหนา้ได ้หรือจะใชเ้ติมเงินให้กบับตัรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได ้แต่

มีขอ้ควรระวงัในการใชบ้ตัรเงินสดล่วงหนา้ ผูถื้อบตัรจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียค่อนขา้ง

สูง ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากประกาศหรือเวบ็ไซตข์องสถาบนัผูอ้อกบตัรนั้นๆ                  

         1.4 การช าระเงินตามใบแจ้งหนี ้(Bill Payment) 

                 เป็นการใหบ้ริการรับช าระค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ แทนเจา้หน้ี (อาทิ ค่า

น ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบตัรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) เช่น เม่ือไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาจาก
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การประปาซ่ึงเป็นเจา้หน้ีและเป็น “ผูอ้อกใบแจง้หน้ี หรือ biller” แลว้ผูใ้ชน้ ้ าสามารถน าใบแจง้หน้ีน้ี

ไปช าระไดท่ี้ผูใ้หบ้ริการรับช าระเงินแทนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปช าระท่ีส านกังานของการประปา

โดยตรง 

                    นอกจากการส่งใบแจง้หน้ีท่ีเป็นกระดาษแลว้ biller บางรายอาจให้บริการส่งใบแจง้หน้ี

ให้ลูกคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMS หรือลูกค้าสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้เลย 

รวมถึงอาจให้ลูกค้าช าระเงินได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคร่ือง ATM อินเทอร์เน็ต หรือ

โทรศพัทมื์อถือ ไดอี้กดว้ยช่องทางการใหบ้ริการ เช่น 

                    (1)  ธนาคารพาณิชย ์ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาตู ้ ATM และ Internet / Mobile 

banking 

                    (2) จุดรับช าระเงินผูใ้หบ้ริการท่ีมิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น ไปรษณียไ์ทยเคาน์เตอร์

เซอร์วสิ เทสโก ้โลตสั บ๊ิกซี แฟมิล่ีมาร์ท เอไอเอส ทีโอที เจมาร์ท ไอ-โมบาย 

                   (3)  กระเป๋าเงิน e-Money ปัจจุบนั มีผูใ้หบ้ริการ true money และ mPay 

                  1.4.1 ข้อดีในการใช้บริการ Bill Payment 

                        (1)  ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวก สามารถจ่ายเงินตามใบแจง้หน้ีได้หลายช่องทาง    

ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปช าระท่ีส านกังานของ biller  

                       (2) ผูบ้ริโภคมัน่ใจไดว้า่การจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บช าระเงินแทนตรงตามเวลา มีผลเท่ากบั

ไดช้ าระใหก้บั biller ตรงตามเวลาเช่นกนั 

                  1.4.2 ข้อควรระวงัในการใช้บริการ Bill Payment 

                        (1) ควรศึกษาขอ้มูลว่าใบแจง้หน้ีของ biller สามารถน าไปช าระท่ีผูใ้ห้บริการรับ

ช าระเงินแทนรายใดไดบ้า้ง เพื่อจะไดเ้ลือกช่องทางท่ีสะดวก หรือประหยดัค่าธรรมเนียมมากท่ีสุด  

                         (2) ควรตรวจสอบเง่ือนไขและค่าธรรมเนียมก่อนใช้บริการ เช่น ผูใ้ห้บริการรับ

ช าระเงินแทนบางราย สามารถรับช าระไดเ้ฉพาะใบแจง้หน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดเท่านั้น หากลูกคา้
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ช าระเงินล่าช้ากว่าท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี ลูกคา้ตอ้งสอบถามจาก biller ว่าจะสามารถช าระผ่าน

ช่องทางใดบา้ง นอกจากการไปช าระเงินท่ีส านกังานของ biller โดยตรง  

                        (3) ระมดัระวงัการช าระผ่านจุดรับช าระเงินท่ีไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย และ

ไม่ไดมี้สัญญาผกูพนักบั biller แต่เป็นตวักลางรับเงินและเดินทางไปจ่ายแทนลูกคา้ท่ีส านกังานของ 

biller หรือผูใ้ห้บริการรับช าระเงินแทนอีกทอดหน่ึง ทั้งน้ี หากตวักลางดงักล่าวไม่ไดน้ าเงินไปจ่าย

ให้ตามใบแจง้หน้ี จะท าให้ลูกคา้เดือดร้อน สูญเงิน และกลายเป็นคนผิดนดัช าระ ซ่ึงอาจท าให้ถูก

ระงบัการให้บริการ (กรณีน ้ า-ไฟ) หรือถูกคิดค่าปรับหรือดอกเบ้ียกรณีช าระเงินล่าช้า (กรณีบตัร

เครดิต)  

                      (4) กรณีใบแจง้หน้ีท่ีมียอดเงินสูง ควรช าระผา่นช่องทางช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น เคร่ือง ATM บริการ Internet / Mobile  banking เป็นตน้ เพื่อหลีกเล่ียงการถือเงินสดติดตวัเป็น

เวลานาน และลดความเส่ียงจากการถูกโจรกรรม         

              1.5 ช าระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Payment) 

                     Internet Payment เป็นการช าระค่าสินคา้และบริการหรือโอนเงินผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกช าระค่าสินคา้และบริการไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

                        1) การตัดบัญชีเงินฝากผ่านบริการ Internet Banking ของธนาคาร (ลกัษณะ

เดียวกบัการโอนเงิน) ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไว้กบัเวบ็ไซต์ของร้านค้า 

                             เขา้สู่ระบบ Internet Banking โดยการใส่ช่ือและรหสัผา่น เลือกบริการช าระเงิน 

บญัชีเงินฝากท่ีจะใช้โอนเงิน และระบุขอ้มูลบญัชีผูรั้บเงิน และจ านวนเงินท่ีช าระ แล้วรอระบบ

ยนืยนัการท ารายการส าเร็จ หลงัจากนั้นจะไดรั้บการยนืยนัทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         2) การช าระผ่านเวบ็ไซต์ของร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 

                            กรอกหมายเลขบตัรเครดิต/บตัรเดบิต ช่ือผูถื้อบตัร วนัหมดอายุของบตัร และ

หมายเลข CVV (Card Verification Value) ซ่ึงเป็นรหสั 3 ตวัดา้นหลงับตัรเพื่อยืนยนัวา่ผูท้  ารายการ
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เป็นเจ้าของบัตรจริง แล้วระบบจะแจ้งผลการอนุมัติ  หลังจากนั้ นจะได้รับการยืนย ันทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผา่นหนา้จอ รวมถึงทาง SMS ดว้ย 

                         3) การช าระผ่านเวบ็ไซต์ของร้านค้าออนไลน์ ด้วยเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

ซ่ึงได้เปิดบัญชีไว้กบัผู้ให้บริการ e-Money ผ่านเวบ็ไซต์ และเติมเงินเข้าบัญชีให้เพยีงพอ 

                              เขา้สู่เวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการ e-Money  เลือกรายการส่งเงินให้ร้านคา้ และใส่

ขอ้มูลอีเมล ร้านคา้ผูรั้บเงิน จ านวนเงิน ประเภทการช าระเงิน สกุลเงินท่ีใช้ช าระ  แล้วรอระบบ

ยนืยนัการท ารายการส าเร็จ  หลงัจากนั้น ผูซ้ื้อ/ร้านคา้ผูรั้บเงินจะไดรั้บอีเมลหรือ SMS เตือนการรับ

เงิน โดยเงินจะถูกโอนเขา้บญัชี e-Money ของร้านคา้ 

               ในกรณีเว็บไซต์ของร้านค้ามีบริการช าระเงิน  เม่ือผูซ้ื้อจะช าระเงินค่าสินค้า จะต้อง

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีปรากฏ เช่น ช่ือร้านคา้ผูรั้บเงิน ช่ือสินคา้ จ  านวนเงิน ค่าธรรมเนียม ก่อนจะยืนยนั

การท ารายการด้วยการเลือกช่องทางการช าระเงิน  และกรอกข้อมูลอีเมล ร้านค้าผูรั้บเงิน และ

รหสัผา่นของผูซ้ื้อท่ีผกูไวก้บัระบบของผูใ้หบ้ริการ e-Money 

                1.5.1 ข้อดีของการใช้บริการ Internet Payment 

                           (1) เพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มช่องทางในการช าระเงินผ่านเวบ็ไซต์ให้กบั

ร้านคา้และผูซ้ื้อสินคา้ 

                           (2) ลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรมการช าระเงิน 

                           (3) ใชบ้ริการท่ีไหนก็ไดท่ี้สามารถใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตได ้ไม่วา่ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง 

                           (4) มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น สรุปยอดบญัชีคงเหลือ แสดงรายการเดิน

บญัชีปัจจุบนั/ประวติัการท ารายการยอ้นหลงั  ใบแจง้ยอดช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) 
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            1.5.2 ข้อควรระวงัในการใช้บริการ Internet Payment 

                          (1) ตอ้งเลือกซ้ือจากร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อป้องกนัการทุจริต   

และเลือกช่องทางการช าระเงินท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งไม่ควรใชเ้คร่ือง

คอมพิวเตอร์สาธารณะในการท ารายการช าระค่าสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ต 

                          (2) การซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตควรพิจารณาเร่ืองความปลอดภยัของทั้งร้านคา้

ออนไลน์และผูใ้หบ้ริการช าระเงิน ร้านคา้ออนไลน์ท่ีเช่ือถือไดจ้ะไดรั้บใบรับรองดิจิตอล (Digital 

Certificate) ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีระบบความปลอดภยัของขอ้มูลโดยการเขา้รหสัก่อนส่งทุกคร้ัง โดยมี

เคร่ืองหมายรับรองความปลอดภยัของการส่งผา่นขอ้มูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) ซ่ึงแสดง

วา่เวบ็ไซตน้ี์ไดรั้บการรับรองความปลอดภยัในการส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งกนั หรือร้านคา้ออนไลน์

บางแห่งอาจมีการใชร้ะบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ดว้ย 

                          (3) การช าระเงินผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิตท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีสูงข้ึน 

และสามารถลดความเส่ียงจากการท าธุรกรรมการเงินผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงลูกคา้จ าเป็นตอ้ง

ลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซตข์องธนาคารผูอ้อกบตัร เพื่อใช ้Verified by Visa (VBV), Master Card 

Secure Code (MCSC) และ JCB J/Secure 

                         (4) ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวิธีการรักษาความปลอดภยัท่ีธนาคารเสนอ

ให้บริการ Internet Banking ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ และติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

                         (5) หลีกเล่ียงการตั้ง Password ท่ีง่ายต่อการคาดเดา และไม่บอก User ID             

และ Password แก่ผูอ่ื้น พร้อมทั้งเปล่ียน Password เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 

                         (6) หลีกเล่ียงการคลิกลิงก์ใด ๆ ท่ีแนบมาพร้อมกบัอีเมล โดยให้พิมพ์ Address     

ของ Website ของสถาบนัผูอ้อกบตัรดว้ยตนเอง เม่ือตอ้งการเขา้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

                         (7) อย่าหลงเช่ือตอบหรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส าคญัทางการเงิน เช่น 

Username, Password, ATM PIN และหมายเลขบตัรเครดิต/บตัรเดบิต  ไม่ว่าจะถามทางอีเมล 
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โทรศพัท์ โทรสาร หรือจดหมาย ก็ตาม  อย่าลืมว่าสถาบนัผูอ้อกบตัรมีขอ้มูลเหล่าน้ีอยู่แล้ว และ

ระลึกไวเ้สมอวา่ผูถ้ามอาจจะเป็นมิจฉาชีพ  

                         (8) ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการธุรกรรมอยา่งสม ่าเสมอ เช่น จ านวนเงิน 

วนัท่ีท ารายการ เลขท่ีบญัชี และตรวจสอบยอดเงินในบญัชี เพื่อป้องกนัรายการผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

                         (9) ควรติดตั้ งและปรับปรุงโปรแกรมเพื่อการรักษาความปลอดภัยท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีใช้เป็นช่องทางในการท าธุรกรรมให้ทันสมัย เช่น 

โปรแกรม Scan Virus และโปรแกรม Personal Firewall   

                       (10) ไม่ควรดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมท่ีไม่น่าเช่ือถือ โปรแกรมท่ีไม่ทราบ

แหล่งท่ีมา และกรณีไม่ไดใ้ชง้านควรปิด Bluetooth และ Wireless 

                       (11) ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการเสร็จ ควรคลิก "ออกจากระบบ" (Log off, Log out, Sign off) 

ทนัที เพื่อป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถท ารายการจากบญัชีของท่านได ้

                       (12) หากมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรติดต่อธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัท่ีท่านใช้

บริการโดยเร็ว 

                       (13) ควรแจง้หมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็นปัจจุบนัให้ธนาคารพาณิชยท์ราบทุกคร้ัง

ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากบริการ Internet Banking จะตอ้งรับ SMS แจง้ OTP เพื่อใชใ้นการ

ยนืยนัตวัตนผูท้  ารายการท่ีแทจ้ริง 

           1.6  การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) 

                   Mobile Payment คือ การท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านเครือข่ายของระบบ

โทรศพัท์มือถือ โดยใช้โทรศพัท์มือถือเป็นส่ือในการโอนเงิน หรือช าระเงินให้แก่ร้านคา้ รวมทั้ง

การช าระค่าสินคา้หรือบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

                      1) แหล่งเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเลือกและสมคัรเพื่อเช่ือมโยงเขา้กบัโทรศพัทมื์อถือ 

เพื่อตดัเงินเม่ือท ารายการ ไดแ้ก่ บญัชีธนาคาร บตัรเครดิต หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money)  
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                      2)  รูปแบบ Mobile Payment ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริการ Mobile banking ของ

ธนาคาร (โอนเงิน หรือช าระค่าสินคา้และบริการ) และบริการ mPay และ True Money ซ่ึงเป็นผู ้

ใหบ้ริการ e-Money ผา่นโทรศพัทมื์อถือ  

                      3)  เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ท่ีใชเ้ช่ือมต่อขอ้มูลของบริการ Mobile Payment อาทิ 

ส่ง SMS ผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ วิธีการ WAP (Wireless Application Protocal) หรือ HTTP 

(Hypertext Transfer Protocal) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี RFID (Radio-Frequency 

Identification) ซ่ึงจะใช้เคร่ืองรับคล่ืนสัญญาณวิทยุระยะใกล้ ณ จุดขาย ส่งขอ้มูลไปยงัชิพหรือ

สมาร์ทการ์ดในโทรศพัทมื์อถือ 

               1.6.1ข้อดีของการใช้บริการ Mobile Payment 

                        ส าหรับผู้ใช้บริการ 

                         (1) ไม่ตอ้งเดินทางไปร้านคา้หรือจุดท่ีช าระเงินโดยตรง  

                         (2) ไม่จ  าเป็นตอ้งพกเงินสดบตัร ATM หรือบตัรเครดิตติดตวัขอแค่มี

โทรศพัทมื์อถือก็สามารถช าระเงินได ้

                         ส าหรับร้านค้าหรือผู้ให้บริการ 

                          (1) เพิ่มช่องทางในการเก็บเงินจากลูกคา้ไดม้ากข้ึน  

                         (2) ลดความเส่ียงต่อการจดัการความปลอดภยักบัเงินสดภายในร้าน 

                         (3) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและทนัสมยัใหแ้ก่ร้านคา้เอง 

                 1.6.2 ข้อควรระวงัในการใช้บริการ Mobile Payment 

                           (1) หลีกเล่ียงการตั้ง PIN/Password ท่ีง่ายต่อการคาดเดา และตอ้งเก็บรักษา User 

ID และ Password ใหเ้ป็นความลบัส่วนบุคคล พร้อมทั้งเปล่ียน Password เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
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                           (2) ไม่ควรละเลย SMS หรืออีเมลท่ีไดรั้บจากธนาคาร และควรตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือทุกคร้ังท่ีมีการช าระเงิน 

                          (3) ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวธีิการรักษาความปลอดภยัท่ีผูใ้หบ้ริการเสนอ

ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

                          (4) ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ และวธีิการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ โดยเฉพาะกรณีท่ีใชง้านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

                          (5) กรณีท่ีใชบ้ริการ Mobile Payment โดยเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบ

โปรโมชัน่และค่าใชจ่้ายจากผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีใช ้และเลือกโปรโมชัน่ท่ีเหมาะ

กบัพฤติกรรมการใชง้าน เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

        1.7 การโอนเงิน Remittance  

            โอนระหว่างประเทศ การโอนเงินระหว่างกันผ่านสถาบนัการเงินหรือตวัแทนผูรั้บโอน 

ส่วนมากจะเป็นการโอนเงินขา้มประเทศ เช่น ส่งเงินจากการท างานท่ีต่างประเทศส่งเงินกลบัมาให้

ครอบครัว หรือการส่งเงินการศึกษาไปต่างประเทศ เช่น ไปรษณียไ์ทยขั้นตอนการสั่งโอนเงินผา่น

ตวัแทนผูรั้บโอนเงินจากนั้นตวัแทนท่ีตน้ทางจะรับเงินและแจง้ท่ีปลายทางของผูรั้บโอนเงิน เพื่อให้

ปลายทางของตวัแทนผูรั้บโอนเงิน จ่ายเงินให้กบัผูโ้อนเงิน พึ่งตวัแทนทั้งสองประเทศเป็นธนาคาร

หรือบริษทัรับโอนเงินระหวา่งประเทศ 

                 1.7.1 โอนผ่านเคร่ือง ATM หรือเรียกว่า ATM ORFT  ผูโ้อนเงินสามารถท ารายการโอน

เงินใหผู้รั้บโอนเงินดว้ยบตัร ATM ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารท่ีผูโ้อนเงินหรือผูรั้บโอนเงินมีบญัชี

อยู ่โดยระบุหมายเลขบญัชีผูรั้บโอน และจ านวนเงินท่ีจะโอนซ่ึงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคร้ัง 

แลว้ผูโ้อนจะได ้ATM Slip เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และบางธนาคารจะแจง้ผูรั้บโอนทาง SMS ดว้ย 

                  1.7.2 โอนผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร หรือเรียกว่า Counter ORFT  ผูโ้อนเงิน

สามารถท ารายการโอนเงินท่ีเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารท่ีเปิดใหบ้ริการโดยผูโ้อนเงิน   
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ไม่จ  าเป็นตอ้งมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารนั้นก็ได ้ ซ่ึงโอนไดสู้งสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคร้ัง   

แลว้ผูโ้อนจะไดใ้บบนัทึกรายงานโอนเงิน (Pay-in Slip) เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

       1.8 ประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ e-Payment 

             1.8.1 ประโยชน์ต่อประชาชน 

                      1) สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา  

                       2) ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อท าธุรกรรม   

                       3) ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากการถือเงินสด 

                       4) มีหลกัฐานตรวจสอบไดง่้ายทั้งผูรั้บและผูจ่้าย 

                       5) มีรูปแบบบริการใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลากหลาย 

              1.8.2 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกจิ  

                       1) สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 

                       2) ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อท าธุรกรรม  

                       3) มีช่องทางใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการช าระเงินไดห้ลากหลาย  

                       4) ใหบ้ริการลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลานบัแลกเงินหรือเตรียมเงินทอน   

                       5) ลดความผดิพลาดของพนกังานของร้านคา้ ในการรับเงิน/ทอนเงิน  

                       6) ลดความเส่ียงจากการทุจริตของพนกังาน 

                       7) ลดความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมเน่ืองจากถือเงินสด  

                       8) ร้านคา้สามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายได ้เน่ืองจากมีขอ้มูล ท่ีเก็บอยูใ่นระบบ    
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             ในการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-payment)สถานประกอบการตอ้งมีเคร่ืองมือในการ

รองรับการช าระเงินไดแ้ก่ เคร่ืองEDC และ QR Code  

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ  

     2.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ  

           พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บญัญติัความหมายเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ

ว่า ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ ง

ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะและความเขา้ใจ คือ รู้เร่ือง รู้ความหมาย             

           ความรู้และความเขา้ใจตามพจนานุกรมมีความหมายท่ีสลบักลบักนั ซ่ึงความรู้น่าจะ หมายถึง 

การท่ีสมองรับเอาเร่ืองราว ขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาจดจ าเอาไวจ้ากประสบการณ์ท่ีผ่านมาโดย สามารถ

รวบรวมหรือแยกแยะเร่ืองราวหรือขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งถ่องแทช้ดัเจน ซ่ึงเรียกวา่ความเขา้ใจ 

            คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V. Good, 1973) ไดก้ล่าวไวใ้นพจนานุกรมทางการศึกษาวา่ ความรู้ 

หมายถึง ขอ้เทจ็จริง (facts) ความจริง (truth) กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและ รวบรวม

สะสมไว ้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ  

            บลูม บี.เอส.  (Bloom B.S., 1971) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการระลึก ถึง

เฉพาะเร่ือง ระลึกถึงวธีิการ กระบวนการหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเนน้ความจ า   

            ความรู้ (knowledge) ได้มีผูใ้ห้ความหมายของค าว่าความรู้ต่างกนั โดยความหมายตาม 

พจนานุกรมทางการศึกษา (dictionary of education) ของคาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good, 1973)  

ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “ความรู้” วา่เป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษย ์

ได้รับและเก็บรวบรวมสะสมไว ้ซ่ึงคล้ายคลึงกับความหมายตามพจนานุกรม (The Lixicon   

Webster Dictionary) (The Lixicon Webster , 1997) ท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความรู้ วา่เป็นความรู้ 

เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือคน้หา หรือเป็นความรู้เก่ียวกบั 

สถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกต ประสบการณ์หรือจากรายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริง 

เหล่าน้ีตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา นอกจากน้ีความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้ 
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อาจโดยการนึกไดห้รือโดยการมองเห็น ไดย้นิก็จ  าได ้เป็นความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ  ความหมาย 

ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎีโครงสร้าง วธีิการแกไ้ขปัญหา มาตรฐาน เหล่าน้ีเป็นตน้                          

           ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2530) ความรู้จะเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั     

ไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนและมีความหมายต่อกนั (ธวชัชัย  ชยัจิรฉายากุล, 2534)    

ส่วนความเขา้ใจ คือ ความเช่ือหรือความนึกคิด (concept) หรือการส าเหนียก (conception) ต่อส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นไปไดใ้นทางดีและไม่ดี และความรู้ความเขา้ใจน้ีเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดจากกลุ่มสังคมมาสู่ 

ตวับุคคล เช่น ถา้มีผูส้อนให้บุคคลเขา้ใจและรู้ว่าส่ิงหน่ึงส่ิงนั้นดีอย่างไร ผูน้ั้นก็มีเจตคติ (attitude)   

ท่ีดีต่อส่ิงนั้น              

      2.2 ระดับความรู้  

บลูม (Bloom, 1971) ไดแ้บ่งระดบัความรู้ (cognitive domain) เป็น 6 ระดบั จากขั้นต ่าไปสู่

ขั้นสูง ดงัน้ี  

 1)  ความรู้ (knowledge) เป็นความสามารถทางสมองในอนัท่ีทรงไวห้รือรักษาไว ้           

ซ่ึง เร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากน้อยเพียงใดนั้นให้ดูท่ีว่าบุคคลนั้นสามารถเลือกไดซ่ึ้งส่ิงท่ีจะจ าไวไ้ด้

เพียงใด 

 2)  ความเขา้ใจ (comprehension) เป็นความสามารถในการส่ือความหมายทั้งให้ผูอ่ื้นรู้ 

เจตนาของตนและตนรู้ความหมาย คามปรารถนาของผูอ่ื้น  

 3)  การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้และความเขา้ใจไปใช ้ 

ในการแกปั้ญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไดผ้ล ความสามารถในการน าไปใชไ้ม่ไดห้มายถึง การไดเ้รียนรู้ 

วิธีการน าวิธีการท่ีได้รับไปเลียบแบบ แต่ความสามารถในการน าไปใช้ ในการแก้ปัญหาซ่ึงเป็น 

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นความสามารในการน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนการสอนไป 

แกไ้ขสถานการณ์ใหส้ าเร็จลุล่วงไป 

 4)  การวเิคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการพิจารณาเร่ืองราวใด ๆ ออกเป็น 

ส่วนยอ่ย ๆ 
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 5)  การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนยอ่ย ๆ ใหเ้ขา้กนัได ้

เป็นเร่ืองเป็นราว เป็นความสามารถในการพิจารณาเร่ืองราวในหลายๆลกัษณะ แลว้น ามาจดัระบบ 

โครงสร้างเสียใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม 

 6)  การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินตีราคาโดยอาศยั 

หลกัเกณฑ ์(criteria) และมาตรฐาน (standard) ท่ีวางไว ้  

จากการศึกษาความหมายความรู้ความเขา้ใจจากนกัวิชาการหลายท่านสามารถสรุปไดว้่า 

ความรู้ความเขา้ใจในการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจและความสามารถใน

การแปลความหมายเก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และเขา้ใจวิธีการช าระเงินดว้ยวิธีต่างๆ 

ไดแ้ก่ การช าระเงินดว้ยบตัร EDC  และการช าระเงินผา่นQR Code  

3. แนวคดิเกีย่วกบัความพร้อม   

       ความหมายของความพร้อม มีผูใ้ห้ความหมายไว ้ไดแ้ก่  แมคเคชนี (Mckechine, 1966 อา้งถึง

ใน เบญจมาศ วชัโรภาส, 2545, หนา้ 7) ความพร้อม หมายถึง ลกัษณะท่ีผูก้ระท ามีความคล่องตวั 

กระตือรือร้น ความตั้ งใจในการท าพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมท่ีท านั้ นบรรลุผลส าเร็จ        

สกินเนอร์ (Skinner, 1965 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส, 2545, หนา้ 8) กล่าววา่ ความพร้อมเป็น

รากฐานและแนวโนม้ของบุคคลท่ีจะท างานให้ประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว ย่อมข้ึนอยูก่บัความ

พร้อมและความไม่พร้อม บุคคลท่ีมีความพร้อมอย่างดีจะท างานด้วยความ ราบร่ืนและประสบ

ผลส าเร็จอยา่งน่าพอใจ ส่วนบุคคลท่ีไม่พร้อมยอ่มเปรียบเสมือนถูกบงัคบัให้ ท างาน การท างานจึง

ไม่ประสบผลส าเร็จ   

        แทชเชอร์ และคณะ (Thatcher et al., 1970, p. 695 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส, 2545, หนา้ 

8) ความพร้อม หมายถึง สภาพ หรือคุณภาพของการเตรียมพร้อมอนัเน่ืองมาจากการเตรียมการ 

ความถนดั ความพอใจ ความกระตือรือร้น  

         กู๊ด (Good, 1973, p. 472 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส , 2545, หน้า 8) ให้นิยามว่า          

ความพร้อมเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ความพร้อมเกิดจากลกัษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และอารมณ์ของผูร้้องเรียน ความพร้อมจึง 

เป็นการพฒันาใหมี้ความสามารถท่ีจะเรียนหรือท ากิจกรรม   

          กฤษฎา  ทองสังวรณ์ (2540, หนา้ 17 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส, 2545, หนา้ 8) สรุปวา่ 

ความพร้อม หมายถึง คุณสมบติัหรือสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะท างาน หรือท ากิจกรรม อย่างใด

อยา่งหน่ึง มีแนวโน้มท่ีจะประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการเตรียมตวั ส าหรับ

การท ากิจกรรมนั้น ๆ อย่างพร้อมมูล ทั้งความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ความสนใจ หรือ

แรงจูงใจ ประสบการณ์ และการไดรั้บการฝึกอบรม   

         อญัชลี  มุละดา (2541, หนา้ 43 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส, 2545, หนา้ 9) สรุปวา่ ความ

พร้อมหมายถึง สภาพของบุคคลท่ีพร้อมหรือมีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติั กิจกรรม

ต่าง ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลมาจากการเตรียมตวัทั้งดา้น ร่างกายและ

จิตใจ   บรรจบ  จนัทร์เจริญ (2542 , หน้า 47 อา้งถึงใน เบญจมาศ วชัโรภาส , 2545, หน้า 9)            

ให้ ความหมายของค าวา่ ความพร้อม หมายถึงสภาวะหรือลกัษณะของบุคคลท่ีกระท ากิจกรรมใด 

กิจกรรมหน่ึง โดยมีสภาพการเตรียมการ ความถนัด ความพอใจ หรือความกระตือรือร้น              

เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมนั้นๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จ ซ่ึงเกิดจากวฒิุภาวะ ประสบการณ์ และอารมณ์   

         3.1 องค์ประกอบของความพร้อม    

 ดาวน่ิง และเทคเครย ์(Downing & Thackray, 1971, p. 14-16 อา้งถึงใน ประจิณ  ขาวผอ่ง, 

2549, หนา้ 9) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความพร้อมไว ้4 ดา้น คือ 

  1) องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Factors) ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นร่างกายทัว่ไป  

  2)  องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา (Intellectual Factors) ได้แก่ ความพร้อมทาง 

สติปัญญาโดยทัว่ไป ความสามารถในการรับรู้ (Perception) และความสามารถในการคิดอย่างมี 

เหตุผล 

 3)  องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ ประสบการณ์             

ดา้นสังคม   
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 4)  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and  

Personality Factors) ไดแ้ก่ ความมัน่คงทางดา้นอารมณ์ และความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้  

จากความหมายของความพร้อมท่ีนักวิชาการหลายท่านได้สรุปไวน้ั้นผูว้ิจยั สรุปได้ว่า    

ความพร้อมในการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเตรียมเพื่อรับช าระเงินจากลูกคา้ผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การช าระเงินดว้ยบตัร EDC  และการช าระเงินผา่นQR Code  

4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชลธิชา ศรีแสง (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการยอมรับการใชง้านของระบบการ 

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีการศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) การศึกษาวิจยัคร้ัง

น้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เวบ็ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จกรณีศึกษา 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ 

ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยได้

ท าการศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีใชบ้ริการระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารอยู่ในปัจจุบัน น าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิธี Stepwise 

ผลการวิจยัมีผลวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้ถึงการ

ใชง้านง่ายของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้ถึงความเส่ียงและความไวว้างใจในมี

ความสัมพนัธ์ในแง่บวกต่อ ความตั้งใจท่ีจะน าระบบมาใชส่้วนการรับรู้ถึงการใชง้านง่าย, การรับรู้

ถึงความเส่ียงและความไวว้างใจ ในระบบมีความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของ

ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความไวว้างใจในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี

ผลกระทบในแง่ลบกบัการรับรู้ถึงความเส่ียง 

สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกับระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านเพศ และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ขณะท่ี ปัจจยัดา้นอายุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพท่ี
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แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้ บริการช า ระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 การทดสอบ ยงัพบวา่ ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้

งาน มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีระดบันัยส าคญั 

0.05 นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบั ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดา้นการรับรู้ความเส่ียงมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  และ

ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกับระบบพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการช า ระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    

รัชดา บวัสาลี (2553) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชรู้ปแบบ E-payment 

ของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต โดยท า การศึกษาจากกลุ่มผูใ้ชง้านผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน 400 

คน ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ทางเลือกในการช าระสินคา้และบริการผา่นทาง 

อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การยอมรับการใช้รูปแบบE-payment ของผูใ้ช้บริการ 

อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ขณะท่ี อายุ รายไดต่้อเดือน รูปแบบการช าระเงิน 

ออนไลน์หรือ E-payment ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การยอมรับการใช้รูปแบบ E-payment              

ของ ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นอกจากทศันคติดา้นความเช่ือมัน่

ต่อ ระบบ E-payment ทศันคติดา้นความซบัซ้อนของระบบ E-payment ทศันคติดา้นอิทธิพลทาง

สังคม การยอมรับนวตักรรมอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีดา้นประโยชน์ของ E-payment การยอมรับ

นวตักรรมอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีด้านความสะดวกของ E-payment ปัจจยัด้านความมัน่คง

ปลอดภัยของ ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และปัจจัยด้านความน่าเ ช่ือถือของเว็บไซต์มี

ความสัมพนัธ์กบัการ ยอมรับการใช้รูปแบบ E-payment ของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 

ภคัวรรณ  ธนมนตรี (2553) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจใชบ้ริการช าระ

เงินผ่านระบบมือถือออนไลน์ โดยท า การศึกษาจากลูกคา้ของทางธนาคารกสิกรไทย จ านวน 400 

คน ผลการศึกษาพบว่าอายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อท าการศึกษา

ความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบมือถือออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีสถานภาพสมรสท่ี 
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แตกต่างกนัส่งผลต่อท าการศึกษาความตั้งใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบมือถือออนไลน์แตกต่าง

กนั 

5.กรอบแนวคดิในการวจิัย 

                ตัวแปรอสิระ                                                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพร้อมของสถานประกอบการณ์ต่อ

การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 พร้อม 

 ไม่พร้อม 

 

 

ปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- การศึกษา 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ลกัษณะธุรกิจ 

- รายได ้

- ลกัษณะความเป็นเจา้ของ 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 

- ความรู้ความเขา้ใจการช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาเก่ียวกบัความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. หน่วยทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

       สถานประกอบการในตลาดเทศบาลต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี ใน ปีพ.ศ.2561 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      2.1 ประชากร (Population) คือ สถานประกอบการในตลาดสดเทศบาลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั

อุดรธานี  ในปี พ.ศ.2561 จ  านวน 146  แห่ง (ส านกังานเทศบาลต าบลเพญ็) 

       2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Random) 

 2.2.1 ขนาดตัวอย่าง (Sample size) 

 การก าหนดขนาดตวัอยา่งไดใ้ชห้ลกัเกณฑพ์ิจารณา โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

   𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑑2 

 โดยท่ี  n     แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N     แทนขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด 

  d     แทนความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง (ก าหนดไวท่ี้ 0.05) 

แทนค่าในสูตร 

                𝑛 =
158

1+158(0.05)2     = 113 แห่ง 
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ดงันั้น  ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจเท่ากบั 113  แห่ง  

           2.2.2 การสุ่มตัวอย่าง  (Random Sampling) 

                     วธีิการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple Random 

Sampling) 

3. พืน้ทีใ่นการวจิัย 

     ตลาดสดเทศบาลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 

4. เคร่ืองมือในการวจิัย 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Question naire) 
     4.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

            ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือข้ึนคือแบบสอบถาม โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ในการ

สร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดขอบเขตในการวจิยั 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขตโครงสร้างเน้ือหาท่ีจะใชส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดตวัแปรท่ีจะใชใ้นการวจิยั 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยั

ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 

 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบเน้ือหาและความเหมาะสมกบัประชากรท่ีศึกษา หลงัจากนั้นน าเคร่ืองมือมาปรับปรุง

แกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
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 ขั้นตอนที ่5 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

            4.2 ลกัษณะเน้ือหาของแบบสอบถาม 

      แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีเน้ือหาสาระดงัน้ี 

      ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ การศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส ลกัษณะ

ธุรกิจ รายได ้ ลกัษณะความเป็นเจา้ของ   เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ 6 ขอ้ แบบเติมค า 1 ขอ้ 

      ส่วนที ่2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์(E-payment) เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบทั้ง 13  ขอ้ 

      ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการช าระเงินของสถานประกอบการ จ านวน 2 ขอ้ เป็น

ค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ 1 ขอ้ เป็นแบบเติมค า 1 ขอ้ 

5. การวดัการตัวแปร 

    5.1 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

            1. เพศ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale)  จ  าแนกเป็น 
เพศชาย เพศหญิง 

            2. การศึกษา เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัดบั (Ordinal Scales) จ าแนกเป็น 

ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญา  ป ริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

           3. อาย ุเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale)  

           4. สถานภาพสมรส เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) 

จ าแนกเป็น โสด  หยา่ร้าง  สมรส   
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             5. ลกัษณะธุรกิจ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) 

จ าแนกเป็น เสริมสวย/ตดัผม ซ่อมรถ/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ปุ๋ย/เคมีภณัฑ์/อาหารสัตว/์พนัธ์ุสัตว ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้การเกษตร ขายรถยนต์/รถจกัยานยนต์ วสัดุก่อสร้าง สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั ยา/

เวชภณัฑ ์อาหาร/เคร่ืองด่ืม แฟรนไชส์ เส้ือผา้ 

             6. รายได ้ เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) จ  าแนก

เป็น ต ่ากวา่ 1,000,000   100,001-5000,000   500,001-1,000,000  1,000,001ข้ึนไป 

            7. ลักษณะความเป็นเจา้ของ   เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั 

(Nominal Scale) จ าแนกเป็น บุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของ  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญั 

บริษทัจ ากดั  สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน 

          8. ความรู้ความเขา้ใจ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัมาตราอนัดบั ( Interval Scale ) 

      5.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพร้อมของสถานประกอบการณ์ต่อระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่    พร้อม   ไม่พร้อม มีระดบัการวดัเป็น (Nominal Scale) 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงเดือน ตุลาคม 2561 และไดด้ าเนินการดงัน้ี 

         6.1.1 ผูว้ิจยัไดใ้ห้คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท าหนงัสือถึงส านกังาน

เทศบาลต าบลเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี และขออนุญาตลงไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 

         6.1.2  ผูว้จิยัเป็นผูส่้งแบบถอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

         6.1.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวลา 13.00 น. – 16.00 น.  

         6.1.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

          6.1.5 ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ตามวิธี

ทางสถิติ ต่อไป 
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7. การประมวลผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

      ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าต ่าสุด (Minimum) และสถิติ

ทดสอบไคส์แควร์ (Chi-Square test) 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล 

 การศึกษาเ ร่ืองความพร้อมของสถานประกอบการ ต่อระบบการช าระเ งินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 113 ชุด หลงัจากนั้น

ได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้โปรแกรม SPSS for windows และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 2. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 3. ความพร้อมของสถานประกอบการ 

              4.การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพร้อมของสถานประกอบการณ์ในการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

              5.อภิปรายผล 

 1. ปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

               ขอ้มูลปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส  

ลกัษณะธุรกิจ รายได ้และลกัษณะความเป็นเจา้ของ 

               ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.2   

เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 39.8 ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

        เพศ ร้อยละ (จ านวน) 

        ชาย  39.80  (45) 

        หญิง  60.20  (68) 

        รวม                      100    (113) 

 

            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี     

คิดเป็นร้อยละ83.2  และปริญญาตรีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 16.8 ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

        ระดับการศึกษา ร้อยละ (จ านวน) 

        ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                  83.2 (94) 

        ปริญญาตรีข้ึนไป                  16.8 (19) 

        รวม                  100 (113) 

 

           ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียอายุเท่ากบั 42.60 ค่าเบ่ียงมาตรฐาน

เท่ากับ 10.490 อายุต  ่ าสุด 24 ปี อายุสูงสุด 65 ปี และเม่ือจัดกลุ่มอายุเป็น 2 กลุ่มใหม่พบว่า                

ผูป้ระกอบการณ์มีอายนุอ้ย (24-45 ปี) คิดเป็นร้อยละ 61.1 มีอายุมาก (46-65 ปี) คิดเป็นร้อยละ 38.9 

ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ  

        อายุ(ปี) ร้อยละ  (จ านวน)  

        อายนุอ้ย (24-45 ปี)  61.1 (69) 

        อายมุาก (46-65 ปี)  38.9 (44) 

         รวม                             100 (113) 

        Mean = 42.60    S.D. = 10.490    Minimum = 24  Maximum = 65           
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            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 69.9 

สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 27.4 และสถานภาพหยา่ร้างคิดเป็นร้อยละ 2.7 ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 

          สถานภาพสมรส ร้อยละ(จ านวน) 

          โสด            27.4 (31) 

          หยา่ร้าง            2.7   (3) 

          สมรส            69.9 (79) 

          รวม                                    100(113) 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม

คิดเป็นร้อยละ 27.4  ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนัคิดเป็นร้อยละ 17.7  ธุรกิจเส้ือผา้ร้อยละ 

11.5 อ่ืนๆ(สินคา้ไอที) คิดเป็นร้อยละ 10.6 ธุรกิจเสริมสวย/ตดัผมคิดเป็นร้อยละ 8.8 ธุรกิจปุ๋ย/

เคมีภณัฑ์/อาหารสัตว/์พนัธ์ุพืชคิดเป็นร้อยละ 7.1 ธุรกิจเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตรคิดเป็นร้อยละ 

5.3 ธุรกิจวสัดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 3.5  และธุรกิจยา/เวชภณัฑคิ์ดเป็นร้อยละ 1.8   ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะธุรกิจ 

     ลกัษณะธุรกจิ ร้อยละ (จ านวน)  

     เสริมสวย/ตดัผม                 8.8 (10) 

     ซ่อมรถ/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                 5.3 (6) 

     ปุ๋ย/ เคมีภณัฑ/์อาหารสัตว/์พนัธ์ุพืช                        7.1 (8) 

     เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตร                     5.3 (6) 

     ขายรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์                                  0.9 (1) 

     วสัดุก่อสร้าง                3.5 (4) 

     สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั                     17.7 (20) 

     ยา/เวชภณัฑ ์                            1.8 (2) 

     อาหาร/เคร่ืองด่ืม                                                   27.4 (31) 

     เส้ือผา้                11.5 (13) 

     อ่ืนๆ  (สินคา้ไอที)                1.06 (12) 

     รวม                                      100 (113) 

  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้100,001-500,000 บาทคิดเป็น

ร้อยละ 64.6 กลุ่มรายได ้500,001-1,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.1 กลุ่มรายได1้,000,001 บาทข้ึน

ไปคิดเป็นร้อยละ 8.0 และกลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ5.3 ดงัตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายได ้

      รายได้(ต่อปี) ร้อยละ (จ านวน)  

       ต  ่ากวา่ 100,000 บาท 5.3 (6) 

       100,001-500,000 บาท 64.6 (73) 

       500,000-1,000,000 บาท 22.1 (25) 

       1,000,000 บาท ข้ึนไป  8.0 (9) 

       รวม                          100 (113) 
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             ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะความเป็นเจา้ของคือบุคคลคน

เดียวเป็นเจา้ของคิดเป็นร้อยละ 94.7 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัคิดเป็นร้อยละ 4.4 และบริษทัจ ากดัคิดเป็น

ร้อยละ 0.9 ดงัตารางท่ี 4.7  

ตารางที ่4.7 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะความเป็นเจา้ของ 

       ลกัษณะความเป็นเจา้ของ ร้อยละ (จ านวน)  

       บุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของ 94.7 (107) 

       นิติบุคคล 5.3   (6) 

       รวม                        100 (113) 

 

2. ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10  คะแนนนอ้ยท่ีสุด

เท่ากบั 4 คะแนน และคะแนนมากท่ีสุดเท่ากบั 13  คะแนน เม่ือน าคะแนนมาจดักลุ่มแลว้พบวา่ กลุ่ม

ท่ีมีคะแนนความรู้สูงคิดเป็นร้อยละ 72.60   และพบว่ากลุ่มท่ีมีคะแนนความรู้ต ่าคิดเป็นร้อยละ 

27.40 ดงัตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

      ความรู้ ร้อยละ(จ านวน) 

      มีความรู้ต ่า (1-7 คะแนน) 27.4 (31) 

      มีความรู้สูง (8-13 คะแนน) 72.6 (82) 

      รวม 100 (113) 

      Mean = 8.81         S.D.= 2.10       Minimum = 4  Maximum  = 13    
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            การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจรายขอ้ค าถามพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบถูกในขอ้

ค าถามท่ี 10 สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 82.3 รองลงมาคือขอ้ค าถามท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 77.9  และกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบผดิในขอ้ค าถามท่ี 13 สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 61.9 ดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางที4่.9 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์รายขอ้ค าถาม 

ข้อค าถาม ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  
1. ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-payment) เป็น
ระบบการช าระเงินท่ีรัฐบาลก าลงัต่อตา้น 
 

69.0 31.0 100 

2. กระทรวงการคลงั มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลธุรกิจบริการการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-payment)   
 

75.2 24.8 100 

3. ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment)  เป็น
กระบวนการช าระเงินระหวา่งผูจ่้าย/ผูโ้อนเงินไปยงัผูรั้บเงินท่ี
เกิดข้ึนผา่นส่ือ และ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  บตัรเครดิต  
บตัรเดบิต  บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  การช าระเงินผา่น
อินเทอร์เน็ต  และการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

77.9 22.1 100 

 4. เงินอิเล็กทรอนิกส์(E-money)  หมายความวา่  บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูใ้หบ้ริการออกใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการซ่ึงจะระบุ
ช่ือหรือไม่ก็ตาม  โดยมีการช าระเงินใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการไว้
ล่วงหนา้ เพื่อน าไปใชช้ าระค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใด
แทนการช าระดว้ยเงินสด และไดมี้การบนัทึกมูลค่าหรือ
จ านวนเงินท่ีช าระไวล่้วงหนา้ 
 

67.3 32.7 100 
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ตารางที4่.9 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์รายขอ้ค าถาม(ต่อ) 

ข้อค าถาม ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  
5.การช าระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) เป็นการ
ช าระค่าสินคา้หรือโอนเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้
บริการผา่นโทรศพัทมื์อถือและผา่นคอมพิวเตอร์เพื่อช าระเงิน
ใหก้บัร้านคา้ 
 

68.1 31.9 100 

6.การช าระเงินดว้ยการสแกนQR Code  ร้านคา้ไม่ตอ้งช าระ
ค่าบริการ 
 

75.2 24.8 100 

7. การสร้าง QR Code ในการช าระเงินตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ใหก้บัธนาคารเดือนล่ะ 100 บาท  
 

66.4 33.6 100 

8. QR Code จะตอ้งผกูกบัพร้อมเพย ์
 

64.6 35.4 100 

9. QR Code สามารถสแกนช าระเงินขา้มธนาคารได ้
  

65.5 34.5 100 

10. เคร่ือง EDC คือ อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่เคร่ืองรับบตัร หรือเคร่ืองรูดบตัร 
 

82.3 17.7 100 

11.การติดตั้งเคร่ือง EDC ร้านคา้จะตอ้งเสียค่าติดตั้งใหก้บั
ธนาคาร 
 

57.5 42.5 100 
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ตารางที4่.9 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์รายขอ้ค าถาม(ต่อ) 

ข้อค าถาม ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  
12.การรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (Credit Card) ผา่นเคร่ือง 
EDCร้านคา้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหธ้นาคารร้อยละ 2-3 ของ
ยอดขาย 
 

73.5 26.5 100 

13.การช าระเงินดว้ยบตัรเดบิต (Debit Card)ผา่นเคร่ือง EDC 
ร้านคา้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  
 

38.1 61.9 100 

 

3. ความพร้อมของสถานประกอบการณ์ 

          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.6 และมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 27.4  

ดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวธีิการรับช าระเงินจาการขายสินคา้และบริการ 

วธีิการรับช าระเงินจาการขายสินค้าและบริการ ร้อยละ (จ านวน) 

  มีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  27.4 (31) 
 ไม่มีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  72.6 (82) 
 รวม 100 (113) 
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           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มธุรกิจอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ(สินคา้ไอที)คิดเป็นร้อยละ 

19.4 และกลุ่มธุรกิจท่ีมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต ่าสุดมีค่าร้อยละเท่ากนัส่ีธุรกิจ คิดเป็นร้อย

ละ 3.2 ได้แก่ ธุรกิจเสริมสวย/ตัดผม ธุรกิจเคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร ธุรกิจขายรถยนต์/

รถจกัรยานยนต ์และธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ดงัตารางท่ี 4.11 

ตารางที4่.11 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จ าแนกตามลกัษณะธุรกิจ 

ร้านค้าทีม่ีการรับช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ ร้อยละ (จ านวน) 

     เสริมสวย/ตดัผม 3.2 (1) 
     ปุ๋ย/ เคมีภณัฑ/์อาหารสัตว/์พนัธ์ุพืช        6.5 (2) 
     เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตร     3.2 (1) 
     ขายรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์                  3.2 (1) 
     วสัดุก่อสร้าง 3.2 (1) 
     สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั      16.1 (5) 
     ยา/เวชภณัฑ ์             6.5 (2) 
     อาหาร/เคร่ืองด่ืม                                    32.3 (10) 
     เส้ือผา้ 6.5 (2) 
     อ่ืนๆ  (สินคา้ไอที) 19.4 (6) 
     รวม 100 (31) 

 

4. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัส่วนบุคคลต่อความพร้อมในระบบการรับช าระเงิน

ทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

        การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ เพศหญิงมีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 27.9 เพศชายไม่มีความพร้อมคิด

เป็นร้อยละ 77.8 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสองพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งเพศกบัความพร้อมในระบบการรับ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพศ ความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 

หญงิ 27.9 74.3 100 

ชาย 22.2 77.8 100 
Pearson Chi-Square = 0.46,  df = 1,  CC = 0.21,   Sig. = 0.50 

              

              การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์พบว่า  การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100  

และการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 88.9 และเม่ือ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง  พบวา่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13 ร้อยละความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความพร้อมในระบบการรับช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับการศึกษา ความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 
ประถมศึกษา 18.2 81.8 100 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 19.0 81.0 100 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11.11 88.9 100 

ปวส./อนุปริญญา 19.2 80.8 100 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 72.2 27.8 100 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 100 0 100 

Pearson Chi-Square = 28.71,  df = 5,  CC = 0.45,  Sig. = 0.00 
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            จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์พบวา่  กลุ่มอายุระหว่าง 55-65 ปี  มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 42.9 และกลุ่ม

อายุระหว่าง45-54 ปี ไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ83.3 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรทั้ งสอง พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05             

ดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งอายกุบัความพร้อมในระบบการรับ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อายุ ความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 พร้อม ไม่พร้อม รวม 
        อายนุอ้ย (24-45 ปี) 24.6 75.4 100 

        อายมุาก (46-65 ปี) 31.8 68.2 100 

Pearson Chi-Square = 0.696,  df = 1,  CC = 0.382,  Sig. = 0.404 

 

               จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสกบัความความพร้อมในระบบการ

รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่  สถานภาพหยา่ร้างมีความพร้อมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 

และสถานภาพสมรสไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 74.7 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง  พบว่า  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 

4.15 
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ตารางที ่4.15 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งสถานภาพสมรสกบัความพร้อมใน

ระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานภาพสมรส ความพร้อมความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 
โสด 25.8 74.2 100 

หยา่ร้าง 33.3 66.7 100 

สมรส 25.3 74.7 100 

Pearson Chi-Square = 0.10,  df  = 2,  CC = 0.29,  Sig. = 0.95 

 

       การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะธุรกิจกบัความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ธุรกิจขายรถยนต/์รถจกัรยานยนตมี์ความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 และ

ธุรกิจเสริมสวย/ตดัผม ไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.0  และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรทั้งสองพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 

4.16               
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ตารางที ่4.16  ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งลกัษณะธุรกิจกบัความพร้อมในระบบ

การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ลกัษณะธุรกจิ ความพร้อมความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 
เสริมสวย/ตดัผม 10.0 90.0 100 

ซ่อมรถ/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 0 100.0 100 

ปุ๋ย/ เคมีภณัฑ/์อาหารสัตว/์พนัธ์ุพืช        25.0 75.0 100 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตร     16.7 83.3 100 

ขายรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์                  100.0 0 100 

วสัดุก่อสร้าง 25.0 75.0 100 

สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั      25.0 75.0 100 

ยา/เวชภณัฑ ์             100 0 100 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม                                    32.3 67.7 100 

เส้ือผา้ 15.4 84.6 100 

อ่ืนๆ  (*สินคา้ไอที) 15.4 84.6 100 

Pearson Chi-Square = 16.56,  df = 10,  CC = 0.36,  Sig. = 0.85 

 

              การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัความพร้อมความพร้อมในระบบการรับช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่  รายได ้1,000,000บาทข้ึนไป มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44.4 

และรายได้ ต ่ากว่า 100,000 บาท ไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ16.7 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง  พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งรายไดก้บัความพร้อมในระบบการรับ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รายได้(ต่อปี) ความพร้อมความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 
ต ่ากวา่ 100,000 บาท 16.7 83.3 100 

100,001-500,000 บาท 23.3 76.7 100 

500,000-1,000,000 บาท 28.0 72.0 100 

1,000,000 บาทข้ึนไป 44.4 55.6 100 

Pearson Chi-Square = 2.21,  df = 3,  CC = 0.14,  Sig. = 0.53 

 

            การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะความเป็นเจา้ของกบัความพร้อมในระบบการรับ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่  ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 80.0 และ

บริษทัจ ากดั ไม่มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรทั้งสอง พบวา่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.18 

ตารางที ่4.18 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งลกัษณะความเป็นเจา้ของกบัความ

พร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ลกัษณะความเป็นเจ้าของ ความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 

บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ 24.3 75.7 100 

นิติบุคคล 83.3 16.7 100 

Pearson Chi-Square = 9.946 ,  df = 1 ,  CC = 7.20,  Sig. = 0.006 
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            จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์กบัความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  กลุ่มท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34.1 และกลุ่ม

ท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีมีความพร้อมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.3 

และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสองพบวา่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.19 

ตารางที ่4.19 ร้อยละความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งความรู้ความเขา้ใจกบัความพร้อมใน

ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการช าระเงิน
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ความพร้อมในระบบการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ 

พร้อม ไม่พร้อม รวม 
      มีความรู้สูง (8-13 คะแนน) 34.1 65.9 100 

    มีความรู้ต ่า (1-7 คะแนน) 9.7 90.3 100 

Pearson Chi-Square = 6.77,  df = 1,  CC = 024,  Sig. = 0.01 

 

5.อภิปรายผล 

               จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เจา้ของกิจการจะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

60.2 อายเุฉล่ียเท่ากบั 42.60 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.490 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 83.2 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นสมรสคิดเป็นร้อยละ69.9 

ส่วนมากเป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 27.4 รายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหว่าง 100,000-

500,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของคิดเป็นร้อยละ 94.7 

              ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพร้อมในระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งมีใน

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและความรู้ความเขา้ใจในระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือคนท่ีมีการศึกษาสูง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์สูงจะมีความพร้อมในการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนคนท่ีมีการศึกษาต ่ามี
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ความรู้ความเขา้ใจต ่าจะไม่มีความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากคนท่ี

มีการศึกษาสูงและมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สูง มีการติดตาม

ข่าวสารบา้นเมืองและทนัต่อเทคโนโลยี ไดเ้ล็งเห็นว่าระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์       

มีความสะดวกสบาย ให้บริการลูกคา้ได้เร็วข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลานับแลกเงินหรือเตรียมเงินทอน        

มีช่องทางให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการช าระเงินไดห้ลากหลาย มีทกัษะในการบริหารกิจการ จึงมีความ

พร้อมท่ีจะรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ชลธิชา สีแสง (2555) พบว่า 

การรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ระบบการใชง้านของระบบ

การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  มีความสัมพนัธ์ในแง่บวกต่อความตั้งใจท่ีจะน าระบบมาใช ้และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานของ สัญชยั อุปะเดีย (2553) พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 

         และผลการวจิยัยงัพบวา่ ลกัษณะความเป็นเจา้ของกิจการยงัมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมใน

ระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กิจการท่ีมีรูปแบบนิติบุคคลมีความพร้อมใน

ระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนธุรกิจบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของไม่มีความพร้อมใน

ระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคลมีการระดมทุนผ่านบุคคล

หลายๆคนเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการใช้บุคคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง เพราะฉะนั้นกิจการใน

รูปแบบนิติบุคคลจึงมีการปรับตวัให้ทนักับสถานการเศรษฐกิจปัจจุบนัในทุกด้านรวมถึงความ

พร้อมในการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
           

          การวจิยัเร่ืองการศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
ดงัต่อไปน้ี 

 
1. วตัถุประสงค์การวจิัย 

    1.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     1.2 เพื่อศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ระเบียบวธิีวจิัย 

     1. หน่วยทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
             สถานประกอบการในตลาดเทศบาลต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี ใน ปีพ.ศ.2561 

       2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

           2.1 ประชากร (Population) คือ สถานประกอบการในตลาดสดเทศบาลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ 

จงัหวดัอุดรธานี  ในปี พ.ศ.2561 จ  านวน 146  แห่ง (ส านกังานเทศบาลต าบลเพญ็) 

           2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Random) 

                    2.2.1 ขนาดตัวอย่าง (Sample size) 

 การก าหนดขนาดตวัอยา่งไดใ้ชห้ลกัเกณฑพ์ิจารณา โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

   𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑑2 

 โดยท่ี  n     แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N     แทนขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด 
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  d     แทนความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง (ก าหนดไวท่ี้ 0.05) 

แทนค่าในสูตร 

                𝑛 =
158

1+158(0.05)2     = 113 แห่ง 

ดงันั้น  ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจเท่ากบั 113  แห่ง  

               2.2.2 การสุ่มตัวอย่าง  (Random Sampling) 

                     วธีิการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายๆ 

     3. พืน้ทีใ่นการวจัิย 

          ตลาดสดเทศบาลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 

     4. เคร่ืองมือในการวจัิย 

          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Question naire) 

           4.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

                      ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือข้ึนคือแบบสอบถาม โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ใน

การสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดขอบเขตในการวจิยั 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขตโครงสร้างเน้ือหาท่ีจะใชส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดตวัแปรท่ีจะใชใ้นการวจิยั 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยั

ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
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 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู ้เ ช่ียวชาญ               

เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและความเหมาะสมกบัประชากรท่ีศึกษา หลงัจากนั้นน าเคร่ืองมือมาปรับปรุง

แกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

 ขั้นตอนที ่5 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

            4.2 ลกัษณะเน้ือหาของแบบสอบถาม 

      แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีเน้ือหาสาระดงัน้ี 

      ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ การศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส ลกัษณะ

ธุรกิจ รายได ้ ลกัษณะความเป็นเจา้ของ   เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ 6 ขอ้ แบบเติมค า 1 ขอ้ 

      ส่วนที ่2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์(E-payment) เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบทั้ง 13  ขอ้ 

      ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการช าระเงินของสถานประกอบการณ์ จ านวน 2 ขอ้ เป็น

ค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ 1 ขอ้ เป็นแบบเติมค า 1 ขอ้ 

    5. การวดัการตัวแปร 

           5.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

                  1) เพศ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ วดัระดับแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale)      
จ  าแนกเป็น เพศชาย เพศหญิง 

                 2) การศึกษา เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัดบั (Ordinal Scales) จ าแนก

เป็น ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญา  ปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
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                3) อาย ุเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale)  

                 4) สถานภาพสมรส เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal 

Scale) จ าแนกเป็น โสด  หยา่ร้าง  สมรส   

                  5) ลกัษณะธุรกิจ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal 

Scale) จ าแนกเป็น เสริมสวย/ตดัผม ซ่อมรถ/เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปุ๋ย/เคมีภณัฑ์/อาหารสัตว/์พนัธ์ุสัตว ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร ขายรถยนต์/รถจกัยานยนต์ วสัดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค

ประจ าวนั ยา/เวชภณัฑ ์อาหาร/เคร่ืองด่ืม แฟรนไชส์ เส้ือผา้ 

                  6) รายได ้ เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ วดัระดบัแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) จ  าแนก

เป็น ต ่ากวา่ 1,000,000   100,001-5000,000   500,001-1,000,000 1,000,001ข้ึนไป 

                   7) ลกัษณะความเป็นเจา้ของ   เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัแบบมาตรานามบญัญติั 

(Nominal Scale) จ าแนกเป็น บุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของ  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญั 

บริษทัจ ากดั  สหกรณ์ วสิาหกิจชุมชน 

                  8) ความรู้ความเขา้ใจ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วดัระดบัมาตราอนัดบั ( Interval Scale ) 

      5.5.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพร้อมของสถานประกอบการณ์ต่อระบบการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่    พร้อม   ไม่พร้อม มีระดบัการวดัเป็น (Nominal Scale) 

     6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

        ผูว้จิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงเดือน ตุลาคม 2561 และไดด้ าเนินการดงัน้ี 

        6.1 ผูว้ิจยัไดใ้ห้คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท าหนงัสือถึงส านกังาน

เทศบาลต าบลเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี และขออนุญาตลงไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 

        6.2  ผูว้จิยัเป็นผูส่้งแบบถอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

        6.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวลา 13.00 น. – 16.00 น.  
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         6.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   

         6.5 ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทาง

สถิติ ต่อไป 

      7. การประมวลผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

           ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าต ่าสุด (Minimum) และ

สถิติทดสอบไคส์แควร์ (Chi-Square test) 

3.สรุปผลการวจิัย 

               จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เจา้ของกิจการจะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

60.2 อายเุฉล่ียเท่ากบั 42.60 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.490 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 83.2 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นสมรสคิดเป็นร้อยละ69.9 

ส่วนมากเป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 27.4 รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 100,000-

500,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของคิดเป็นร้อยละ 94.7           

               จากการวจิยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่ง

มีความรู้สูงคิดเป็นร้อยละ72.6  และมีความรู้ต ่าความคิดเป็นร้อยละ 27.4   จ  าแนกเป็นรายขอ้พบว่า                          

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16  คะแนนน้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.31 คะแนน 

และคะแนนมากท่ีสุดเท่ากบั 1  คะแนนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบถูกในขอ้ค าถามท่ี 10 คิดเป็นร้อย

ละ 82.3รองลงมาคือขอ้ค าถามท่ี 3     คิดเป็นร้อยละ 77.9  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบผิดในขอ้

ค าถามท่ี 13 คิดเป็นร้อยละ 61.9  

                ผลจากการวจิยัความพร้อมของสถานประกอบการ กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความพร้อมในระบบ

การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 72.6  และมีความพร้อมในระบบการรับช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ27.4 กลุ่มธุรกิจอาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความพร้อมในการรับช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือธุรกิจอ่ืนๆ(สินคา้ไอที)คิดเป็นร้อยละ 19.4
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และกลุ่มธุรกิจท่ีมีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต ่าสุดมีค่าร้อยละเท่ากนั 4 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 

3.2 ได้แก่ ธุรกิจเสริมสวย/ตัดผม ธุรกิจเคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร ธุรกิจขายรถยนต์/

รถจักรยานยนต์ และธุรกิจวสัดุก่อสร้าง และเม่ือเทียบระดับความสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  ลกัษณะความเป็น

เจา้ของ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

       4.1 ข้อเสนอแนะทางวชิาการ       

        ผลการวจิยัพบวา่  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพร้อมในการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

อยา่งมีในนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่  

                 1.ความรู้วามเขา้ใจ กล่าวคือ คนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์สูงจะมีความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนคนท่ีมีการ

ความรู้ต ่าจะไม่มีความพร้อมในระบบการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจากคนท่ีมีความรู้ใน

การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สูง   จะเขา้ใจและเห็นประโยชน์ถึงการช าระเงินภายใตร้ะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจึงควรให้ความรู้เพิ่มเติมกบัผูป้ระกอบการในเร่ืองระบบการรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท่ีสถานประกอบการจะไดมี้ความพร้อม 

               2.ลกัษณะความเป็นเจา้ของ กล่าวคือธุรกิจท่ีมีสภาพเป็นนิติบุคคลมีความพร้อมในระบบ

การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนธุรกิจบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ขอไม่มีความพร้อมในระบบการ

รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคลมีการระดมทุนผา่นบุคคลหลายๆคน

เป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัสถานการเศรษฐกิจปัจจุบนั 

ควรส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

               3.จากการวเิคราะห์ขอ้มูลรายขอ้ค าถาม พบวา่ผูป้ระกอบการตอบผิดในขอ้ค าถามท่ี 10 

สูงสุดซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัการรับช าระเงินดว้ยบตัรเดบิต เพราะฉะนั้นภาครัฐควรจดัใหมี้การให้

ความรู้ในเร่ืองการรับช าระเงินดว้ยบตัรเดบิตเป็นการเร่งด่วน 
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       4.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

              ควรขยายขอบเขตของการศึกษาใหก้วา้งยิง่ข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในวงกวา้งอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้มีการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโยบายของรัฐบาล ให้
ครอบคลุมทุกกิจการทัว่ทั้ง ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

 

กฤตโสภา ทิพยปั์ญญาวงศ.์ (2559).  การศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใชง้านเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

            (e-Money)  ผา่นโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย. (วทิยานิพนธ์ปริญญาตรีมหาบณัฑิต,                   

            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 

“กรมบญัชีกลาง” เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ สู่รัฐบาลไร้เงินสด. (27 มีนาคม 2561).  

           ประชาชาติ ธุรกิจ. สืบคน้ 2 เมษายน 2561 จาก https://www.prachachat.net/finance/news-  

กา้วสู่สังคม ไร้เงินสด. สืบคน้ 20 สิงหาคม 2561 จาก http://www.bugaboo.tv/watch/374217   

             ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557).  

ชลธิชา  ศรีแสง.(2555). การยอมรับการใชง้านของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ :      

           กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน). (วารสารวิจยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช     

           มงคลศรีวชิยั).  

ธนาคารกรุงไทย. (22 มีนาคม 2561). ดีเดย ์27 มีนาคม 2561 น้ีเป็นตน้ไป หน่วยงานภาครัฐกา้ว 

             สู่สังคม ไร้เงินสด. สืบคน้ 20 สิงหาคม 2561 จาก http://www.bugaboo.tv/watch/374217 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (E-Government  

             Payment).  สืบคน้ 2 เมษายน 2561 จาก https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems 

พิธุวรรณ  กิติคุณ. (2561). การพฒันางานบริการภาครัฐดา้นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์          

              แหง่ชาติ.  ส านกัวชิาการ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 

เร่ิมวนัแรกใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์ช าระค่าบริการหน่วยราชการ.ไทยรัฐออนไลน์.  

             สืบคน้  20 สิงหาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/1240261  

 

http://www.bugaboo.tv/watch/374217


 

ศิพล   ร่ืนใจชน. (2554). ความรู้ ความเขา้ใจ ในสิทธิของประชาชนเก่ียวกบัธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 

           และรถจกัรยานยนต ์:  ศึกษากรณีประชาชน หมู่ 1 ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง 

           จงัหวดักาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยับูรพา). 

สัญชยั อุปะเดีย. (2553). ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ 

           ตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 

           กรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธ์ปริญญาตรีมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยักรุงเทพ)              

สดุารัตน์ วงัทนั. (2559). การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 ของนิสิตมหาวทิยาลยั 

             บรูพา(ศูนยบ์างแสน). (วทิยานิพนธ์ปริญญาตรีมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยับูรพา). 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส านกันโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน. (22 ธนัวาคม 2558).              

            แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

            แห่งชาติ  (National e-Payment Master Plan). สืบคน้ 20 สิงหาคม 2561 จาก 

           https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2015/103.pdf 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                         เลขที.่........ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ค าช้ีแจง 

        แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการวจิยัทางการเงิน(FN20402) คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ผูว้ิจยัใคร่ขอความ อนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามน้ีตาม

ความเป็นจริง และครบถว้น เพื่อใหผ้ลการวจิยัน้ีสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย ขอ้มูลของท่านผูว้ิจยัจะ

เก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด     การน าเสนอขอ้มูลจะถูก

น าเสนอในรูปของการสรุปภาพรวม และใชเ้พื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

โดยเน้ือหาในการตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีดงัน้ี 

          ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคล 

          ส่วนท่ี 2 : ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

          ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการช าระเงินของสถานประกอบการ 

         ผูว้จิยัขอขอบคุณท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

         

                                                                                                       (นางสาวสุกญัญา   โคตรสีทา) 

                                                                                                                                ผูว้จิยั 

 



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการต่อระบบการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ค าช้ีแจง     โปรดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านโดยเติมขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง

หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลทัว่ไป โปรดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเติมขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง

หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  

ขอ้  1.  เพศ   

              1)   ชาย                 2)   หญิง  

ขอ้  2. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน  

            1)   ประถมศึกษา                                               2)   มธัยมศึกษาตอนตน้                                                                                                                   

            3)   มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.                     4)   ปวส. / อนุปริญญา 

            5)   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                             6)  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

            7) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

ขอ้  3.   อาย.ุ.............................ปี 

ขอ้ 4.สถานภาพสมรส 

          1) โสด                                      2) หยา่ร้าง  

          3) สมรส                                  4) อ่ืนๆ ระบุ……………… 

 

ส าหรับผู้วจัิย 

Sex   

 

Educ    

 

 

 

 

Age  

Status  

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ 5.ลกัษณะธุรกิจ 

          1)  เสริมสวย /ตดัผม                                   2)  ซ่อมรถ/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า          

          3) ปุ๋ย/ เคมีภณัฑ์/อาหารสัตว/์พนัธ์ุพืช        4) เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตร     

          5) ขายรถยนต/์รถจกัรยานยนต์                   6) วสัดุก่อสร้าง 

          7) สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั              8) ยา/เวชภณัฑ ์             

          9) อาหาร/เคร่ืองด่ืม                                    10) แฟรนไชส์        

          11) เส้ือผา้                                                  12) อ่ืนๆโปรดระบุ ................... 

ขอ้ 6. รายได/้ปี 

       รายได ้  1)   ต ่ากวา่  100,000  บาท  

                    2)   100,001  – 500,0000  บาท  

                    3)  500,001  – 1,000,000  บาท              

                    4) 1,000,000    บาทข้ึนไป 

ขอ้ 7.ลกัษณะความเป็นเจา้ของ 

          1)  บุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของ             2)  หา้งหุน้ส่วนสามญั 

          3)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั                         4)  บริษทัจ ากดั 

          5)  สหกรณ์                                        6)  วสิาหกิจชมชน 

 

 

 

ส าหรับผู้วจัิย 

Nature  

 

 

 

 

 

 

Income  

 

 

 

 

Owner  

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที ่2  ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้ง 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ส าหรับ
ผู้วจัิย 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-payment) เป็นระบบการ
ช าระเงินท่ีรัฐบาลก าลงัต่อตา้น 

   

2. กระทรวงการคลงั มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์(E-payment)   

   

3. ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment)                      
เป็นกระบวนการช าระเงินระหวา่งผูจ่้าย/ผูโ้อนเงินไปยงัผูรั้บเงินท่ี
เกิดข้ึนผา่นส่ือ และ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  บตัรเครดิต  บตัรเด
บิต  บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  การช าระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต  และการ
ช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

   

 4. เงินอิเล็กทรอนิกส์(E-money)  หมายความวา่  บตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผูใ้หบ้ริการออกใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการซ่ึงจะระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม  โดยมี
การช าระเงินใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการไวล่้วงหนา้ เพื่อน าไปใชช้ าระค่าสินคา้  
ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดแทนการช าระดว้ยเงินสด และไดมี้การบนัทึก
มูลค่าหรือจ านวนเงินท่ีช าระไวล่้วงหนา้ 

   

5.การช าระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet Payment) เป็นการช าระค่า
สินคา้หรือโอนเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใชบ้ริการผา่น
โทรศพัทมื์อถือและผา่นคอมพิวเตอร์เพื่อช าระเงินใหก้บัร้านคา้ 

   

6.การช าระเงินดว้ยการสแกนQR Code  ร้านคา้ไม่ตอ้งช าระค่าบริการ    

7. การสร้าง QR Code ในการช าระเงินตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหก้บั
ธนาคารเดือนล่ะ 100 บาท  

   

8. QR Code จะตอ้งผกูกบัพร้อมเพย์    

9. QR Code สามารถสแกนช าระเงินขา้มธนาคารได ้    



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ส าหรับ
ผู้วจัิย 

10. เคร่ือง EDC คือ อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ี
เรียกโดยทัว่ไปวา่เคร่ืองรับบตัร หรือเคร่ืองรูดบตัร 

   

11.การติดตั้งเคร่ือง EDC ร้านคา้จะตอ้งเสียค่าติดตั้งใหก้บัธนาคาร    

12.การรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (Credit Card) ผา่นเคร่ือง EDC
ร้านคา้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหธ้นาคารร้อยละ 2-3 ของยอดขาย 

   

13.การช าระเงินดว้ยบตัรเดบิต (Debit Card)ผา่นเคร่ือง EDC ร้านคา้
ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  

   

 

ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการช าระเงินของสถานประกอบการ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัการช าระเงินของสถานประกอบการของท่าน 

             1.วธีิการรับช าระเงินจาการขายสินคา้และบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                     1)  มีระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-payment 

                             1.1)  QR code   

                             1.2) เคร่ืองรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) 

                    2) เงินสด     

             2.ถา้ไม่มีการรับช าระผา่นระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(E-payment) ใหร้ะบุเหตุผล         

        เพราะ……………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………… 

 

ส าหรับผูว้จิยั 

Use  

 

 

 

 

Use  



 

ประวตัผู้ิเขยีน 
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