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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร กับลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย          
ต่อเดือน (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ               
ใช้บริการกระเป๋าออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษานี้ด าเนินการวิจัยแบบส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรผู้หญิงวัยท างานอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ใช้บริการ
กระเป๋าเงินออนไลน์ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (One-way analysis of variance และ 
Brown- Forsythe) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน 
มีระดับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคุณลักษณะของนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับ                 
การตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ คุณลักษณะของนวัตกรรม กระเป๋าเงินออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were to (1) compare the decision-making on using online wallet 
service among working women in Bangkok by using their personal characteristics, including age, education 
level, occupation, marital status and average monthly income, (2) to investigate online marketing mix 
factors correlating to the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, 
and (3) to examine factors of innovation’s characteristics correlating to the decision-making on using 
online wallet service of working women in Bangkok. This research used a survey approach by employing a 
questionnaire as a tool to collect data. The samples were 400 working women in Bangkok, whose age 
above 20 years old, who are using online wallet service and currently reside in Bangkok. The statistics 
used in the data analysis consisted of Independent sample t-test, One-way analysis of variance, Brown-
Forsythe, and Pearson Correlation. The results revealed that working women in Bangkok with different 
demographic characteristics (such as age, occupation, marital status and average monthly income) 
showed the different levels in the decision-making on using online wallet service, with statistically 
significant level at .01. In addition, there was a strong positive correlation between online marketing mix 
and the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, with the level of 
statistical significance at .01. Also, it found that characteristics of innovation were positively and strongly 
correlated to the decision-making on using online wallet service of working women in Bangkok, with 
statistically significant level at .01. 
 
Keywords: Online Marketing Mix, Characteristics Of Innovation, Online Wallet 
 

บทน า 
เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตได้เข้ามา             

มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านการเงิน มีการคิดค้นรูปแบบใหม่ในการใช้งาน E-Finance เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือ 
“ฟินเทค” (FinTech) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานประจ าปี 2561) ในขนะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้
สนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ ให้ผู้ใช้
ได้รับความปลอดภัยในการใช้เงิน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ร่วมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งช่วยในการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินให้เกิดความก้าวหน้า น าไปสู่การสร้างมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้กับสินค้าและบริการ ผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (จิญาดา แก้วแทน, 2557) 
 กระเป๋าเงินออนไลน์ หรือ E–Wallet บางครั้งเรียกว่า Mobile Wallet / Digital Wallet คือ เทคโนโลยีทางการเงิน
รูปแบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบการช าระค่าสินค้า เป็นบริการผ่านแอปพลิเคชันหรือโซลูช่ันด้วยบัตรเครดิต หรือเงิน
สดโดยที่ไม่ต้องติดตอ่กับธนาคารโดยตรง เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ แทนที่กระเป๋าสตางค์ โดยที่ ไม่ต้องพก
เงินสดอีกต่อไป โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็นตัวกลางในการติดต่อและเช่ือมต่อระบบให้กับร้านค้าเมื่อมีการอนุมัติให้ใช้
บริการผ่านมือถือ ในส่วนผู้ใช้สามารถจัดการด้วยตนเองได้ทั้งเรื่องของการช าระสินค้า และการสะสมคะแนนในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้
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นั้นเป็นสมาชิกอยู่ตามเง่ือนไขของแอปพลิเคชันเจ้าของนั้น (เวทย์ นุชเจริญ , 2559) ซึ่งนับว่ากระเป่าเงินออนไลน์ มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้คนในสังคมคนยุคใหม่ ถือว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ไม่ว่า
จะเป็น การช็อปปิ้ง การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ซึ่งต้องการความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ไปพร้อมกัน 
(TNN thailand, 2562)  
 จะเห็นได้ว่ากระเป๋าเงินออนไลน์มีความน่าสนใจ ในการใช้งานเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้
จ่ายได้อย่างสะดวก และปลอดภัย แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 มาจนถึงปี 
พ.ศ. 2563 พบว่า แม้จะมีจ านวนบัญชีผู้ใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ถือว่ามีการเติบโตในอัตราที่ต่ ามาก เนื่องจาก
เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 8 ล้าน บัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่เติบโตมากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการเติบโตของการท าธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งการเติม และการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าที่ลดลงกว่าในปี พ.ศ. 2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการกระเป๋า
เงินออนไลน์ จะมีจ านวนมากขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันด้วยการกระตุ้นการใช้ในรูปแบบการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้ในปัจจุบัน เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มผู้ ใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) เป็นผู้หญิง 46% 
และผู้ชาย 54% (TNN thailand, 2562) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากผู้หญิงมีอัตราการซื้อ
สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์สูงกว่าผู้ชายมากถึง ร้อยละ 67 (Thai SME Research, 2557) จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้หญิง
ที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ มีการใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นมากกว่าการใช้กระเป๋าเงิน
ออนไลน์ (E-wallet) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในการศึกษาเชิงลึกว่าเพราะเหตุใดเพศหญิงจึงมีการใช้ กระเป๋าเงินออนไลน์              
(E-wallet) น้อยกว่าเพศชาย โดยการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาเฉพาะการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ในเพศหญิง 
 ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีความนิยมในการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการใช้จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ไม่เติบโตเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน
กลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกระเป๋าเงินออนไลน์ในอุตสาหกรรมสังคมไร้เงินสด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กับ
ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของ E-Wallet ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าออนไลน์ของผู้หญิง
วัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่แตกต่างกัน 
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 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน                
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 
คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอก

ถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของบุคคล ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) น ามาใช้เป็นกรอบการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้หญิงวัยท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ศึกษา ประกอบด้วย 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยผลการวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจ
ซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงน าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มาใช้                      
ในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์แต่ละลักษณะ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
กระเป๋าออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด เป็นทฤษฎีว่าด้วย เครื่องมือทางการตลาด หลายหลายรูปแบบที่องค์การธุรกิจ
ผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งจูงใจผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การซื้อสินค้าและบริการ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ อณัฐพล ขังเขต (2553) มาใช้ เป็นกรอบการศึกษา 
โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 6 ส่วน (6P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) และ
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่ามีผลการวิจัยที่ยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยผลการวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู 
(2559) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาใช้ในการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าออนไลน์  

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม โดยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ท่ีถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง ส าหรับการศึกษานี้ศึกษาการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ท่ีน ามาใช้             
ในการท าธุรกรรมทางด้านการเงิน ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของ Roger (2003) น ามาใช้เป็นกรอบการศึกษาคุณลักษณะของ
นวัตกรรมที่ผู้ยอมรับ โดยประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 
(Compatibility) คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และ
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) และจากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของนวัตกรรมมีผลต่อการยอมรับของผู้ใช้ โดยงานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวีการ (2559) ได้การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย             
ด้านคุณลักษณะของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า คุณลักษณะของนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร นอกจากนี้ผลการวิจัยของ วิยะดา ไทยเกิด (2557) 
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เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า คุณลักษณะของ
นวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อ การตัดสินใจจองที่พักออนไลน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงน ามาใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรรมกระเป๋าเงินออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋า
ออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดย
ล าดับขั้นตอนการตัดสินใจประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Search) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
(Post Purchase Behavior) กระบวนการตัดสินใจนั้นมีหลายขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา หรือ ข้อมูลที่จะน ามา
ท าการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าก่อนที่จะท าการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นผู้ตัดสินใจจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกด้วยการใช้หลักการและเหตุผลจากประสบการณ์ที่ตนเองมีเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดและมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการตัดสินใจนั้น ๆ โดยจะใช้แนวคิด
ทฤษฎีของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) พร้อมทั้งน ามาปรับใช้ในการศึกษาท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญต่อการ
เลือกใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มผู้หญิงวัยท างานอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่ีใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา คือ ประชากรผู้หญิงวัยท างานอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจ านวนมาก และผู้วิจัยไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค่าความ
แปรปรวนสูงสุดคือ  p = 0.5 และ q = 0.5 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 5% และก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95%               
เพื่อน ามาค านวณหาจ านวนประชากร (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2555) ดังนี ้
 
  สูตร   n = p(1 -p)Z2  / e2  
 
  เมื่อ n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   Z  =  ระดับความเช่ือมั่น 
   P  =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่มตัวอย่าง 
   e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
    
   แทนค่าในสูตรนี้ 
   n   =  (.05) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 
                                        =      384.16 หรือ 384 คน 
  
 จากการค านวณเพื่อหาตัวอย่างข้างต้นท าให้ทราบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการส ารวจเท่ากับ 384 ราย และเพิ่ม
จ านวนตัวอย่างอีก 16 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยทางผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขตพื้นที่               
ในกรุงเทพมหานครที่มีการแบ่งพื้นที่ตามนโยบายการพัฒนาเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่มุ่งเน้นในกลุ่มผู้หญิง             
ในวัยท างาน ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ของกรุงเทพมหานครตามการแบ่งพื้นที่ตามนโยบายการพัฒนาเมือง  
  - เขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  เขตปทุมวัน เขตบางรัก               
เขตสาทร และเขตวัฒนา 
  - เขตเศรษฐกิจใหม่ แหล่งจ้างงาน ย่านการค้าบริการ และที่อยู่อาศัยหนาแน่น ประกอบด้วย เขตจตุจักร
เขตบางซื่อ เขตพญาไท และเขตราชเทวี 
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ ได้                 
ในขั้นตอนท่ี 1 แบ่งเป็นท าเลละ 50 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
ตามความเต็มใจของผู้ที่จะให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นไปตามเขตพื้นที่ที่ได้ ในขั้นตอนที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูล จะใช้วิธีการสอบถามก่อนทุกครั้งว่าเป็นผู้หญิงวัยท างานที่ใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าตังหรือไม่ หากตอบว่าใช่จะให้ท า
แบบสอบถาม จนครบจ านวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert scale questions) 5 ระดับ รวมจ านวน 30 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) 5 ระดับ รวมจ านวน 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) 5 ระดับ รวมจ านวน 25 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 30 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 25 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
 4. การตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 
 5. สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐาน มีดังนี ้
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 สมมติฐานที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา   
วานิชย์บัญชา, 2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานุมาส ตัมพานุวัตร, 2551: อ้างอิงจาก Hartung, 2001: 300) 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการส ารวจกลุ่มผู้หญิงวัยท างานอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่ีใช้
กระเป๋าเงินออนไลน์ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5              
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.8 อาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 68.0 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.5 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.04 4.02 3.91 3.90 และ 3.85 ตามล าดับ 
 คุณลักษณะของนวัตกรรม โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้              
ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ และ              
ด้านคุณลักษณะสามารถน าไปทดลองใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.08 4.06 4.04 และ 4.02 ตามล าดับ  
 การตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น              
อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการค้นหาข้อมูล โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.93 3.93 3.92 และ 3.90 ตามล าดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิ นออนไลน์                   
ที่แตกต่างกัน 
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 1.1 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์               
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการ
กระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 1.2 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว ้
 1.3 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 1.4 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 1.5 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ 
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิ งวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดออนไลน์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมการตลาดออนไลน ์

การตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ .730** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านราคา .708** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .606** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านการส่งเสริมการขาย .706** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง .758** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว .663** .000 สูง เดียวกัน 

รวม .811** .000 สูง เดียวกัน 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกด้าน 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
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ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ              
ใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 
 สมมติฐานที่  3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้    
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนวัตกรรมกับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คุณลักษณะของนวัตกรรม 

การตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงิน
ออนไลนข์องผู้หญิงวัยท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

r Sig. 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ .757** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้  .772** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน .812** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ .759** .000 สูง เดียวกัน 
ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ .761** .000 สูง เดียวกัน 

รวม .834** .000 สูง เดียวกัน 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะของนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่              
เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าคุณลักษณะของนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะประโยชน์                
เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และ
ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานครระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์               
ที่แตกต่างกัน 
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 อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มผู้ที่มีอายุ 20 – 30 ปี คือกลุ่มอายุน้อยที่สุดที่ศึกษา มีการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากกว่า 
ทุกช่วงวัย และนอกจากนี้การเปรียบเทียบรายคู่ยังพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า จะมีค่าเฉลี่ยของการใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์มากกว่ากลุ่มที่อายุมากเสมอ เนื่องจากอายุเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลมีความต่างทางความคิด และพฤติกรรม โดยบุคคลที่มี
อายุ 20 – 30 ปี เป็นช่วงที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความคุ้นเคย ท าให้มีการใช้เทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์                  
เพื่ออ านวยความสะดวกมากกว่ากลุ่มที่มีอายมุาก ดังนั้นอายุท่ีต่างกันจึงเป็นผลท าให้การตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ และด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ เนื่องจากบริการกระเป๋าเงินออนไลน์เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย             
ไม่ยุ่งยาก ซึ่งถ้าหากบุคคลเห็นประโยชน์ และความจ าเป็นของการใช้ก็สามารถใช้บริการได้ จึงไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ หรือระดับ
การศึกษาของบุคคล ดังนั้นระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จึงไม่มีความแตกต่างในการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลินิน จารุเธียร  (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มี ผลต่อการ
ตัดสินใจ เลือกซื้อหนังสือไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีค่าเฉลี่ยของการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากที่สุด 
เนื่องจากอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความจ าเป็นในการท าธุรกรรมทางการเงินมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น จึงมีการ ใช้มากกว่า
กลุ่มอาชีพอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล              
ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 
 สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มคนโสดมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากที่สุด เนื่องจาก              
กลุ่มคนโสดภาพรวมจะเป็นกลุ่มที่อายุน้อย มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบน้อย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ              
ทางออนไลน์สูง จึงมีการใช้กระเป๋าเงินออนไลน์สูงกว่าสถานภาพอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี ตันติผาติ และ               
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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 รายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากท่ีสุด 
เนื่องจากช่วงรายได้ 15,001-25,000 บาท จะเป็นกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วัยท างานและเริ่มหารายได้ด้วยตนเอง จึงท าให้มีความถี่
การซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอื่น และการใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ มีสิ่งจูงใจต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้              
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ จึงถูกใช้เป็นช่องทางในการช าระค่าสินค้าและบริการ ดังนั้นจึงท าให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้แตกต่างกันบอก
ได้ถึงช่วงชีวิตในการท างาน ที่มีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิ งวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกด้าน                 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ประสมการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ
กระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายเรื่องที่ผ่านมา 
โดยผลงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านทาง
สังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทุกปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อมาผลการวิจัยของ กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางสาร สกัดจากใบบัวบก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เวชส าอางจากสารสกัดใบบัวบกของผู้บริโภค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถัดมาผลการวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษา
เรื่องการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์ (2560) เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้  
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 
ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีค่า               
Sig. เท่ากับ 0.000 ทุกด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าคุณลักษณะของนวัตกรรม  ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง
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เปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้าน
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธี ที่ดีที่สุดและ              
มีประโยชน์มากกว่า ผลเสียที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งาน ดังนั้นคุณลักษณะของนวัตกรรม จึงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภัสสรา คงชม 
(2558) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีและ
คุณภาพการของนวัตกรรมส่งผลต่อ  การตัดสินใจเลือกใช้ผู้ ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร ต่อมางานวิจัยของเกตุวดี สมบูรณ์ทวีการ (2559) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม
ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารใน  กลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า คุณลักษณะ                     
ของนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
วิยะดา ไทยเกิด (2557) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
คุณลักษณะการยอมรับนวัตกรรม มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจอง             
ที่พักออนไลน์   
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และคุณลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 1. อายุมีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ที่มีอายุ 20 – 30 ปี คือกลุ่มอายุ           
น้อยที่สุดที่ศึกษา มีการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากกว่าทุกช่วงวัย และนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า จะมี
ค่าเฉลี่ยของการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากกว่ากลุ่มที่อายุมากเสมอ ดังนั้นในการขยายตลาดผู้ใช้งานกระเป๋า               
เงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรพิจารณาที่กลุ่มผู้ใช้ที่อายุน้อยก่อน แล้วจึงพิจารณาเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุสูงขึ้นไปตามล าดับ  
 2. อาชีพมีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย              
มีค่าเฉลี่ยของการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากท่ีสุด เนื่องจากอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความจ าเป็นในการท าธุรกรรม
ทางการเงินมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น จึงมีการใช้มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ดังนั้นในการขยายตลาดผู้ใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพิจารณาด้านอาชีพควรพิจารณากลุ่มผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัว SME ค้าขาย              
เป็นกลุ่มหลัก 
 3. สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มคนโสดมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใช้
บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มคนโสดภาพรวมจะเป็นกลุ่มที่อายุน้อย มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ
น้อย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์สูง จึงมีการใช้กระเป๋าเงินออนไลน์สูงกว่าสถานภาพอื่น ดังนั้นในการ
วางแผนการพัฒนากระเป๋าเงินออนไลน์ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ควรพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มที่มีสถานภาพโสด 
 4. รายได้มีผลต่อการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท              
มีการตัดสินใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์มากท่ีสุด เนื่องจากช่วงรายได้ 15,001-25,000 บาท จะเป็นกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วัย
ท างานและเริ่มหารายได้ด้วยตนเอง จึงท าให้มีความถี่การซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นในการน าเสนอสิ่งจูงใจ
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ต่างๆ ควรพัฒนาอย่างเหาะสมกับผู้ที่อยู่ในช่วงรายได้ 15,001-25,000 บาท ทั้งด้านสิ่งจูงใจต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ให้กับ
ผู้ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ จึงถูกใช้เป็นช่องทางในการช าระค่าสินค้าและบริการ  
 5. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
นักการตลาดและผู้บริหารจึงควรพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 
คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจการใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรน าเสนอนวัตกรรม
กระเป๋าเงินออนไลน์ท่ีตรงกับกลุ่มผู้ใช้ เพื่อให้นวัตกรรมได้ตอบประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์นวัตกรรม
ได้จริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่องนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้จนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  และ
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ  และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์                  
ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 
 

เอกสารอ้างอิง  
กฤษฏิ์ ชนะชัย. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชส าอางจากสารสกัดใบบัวบก  
        ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money). สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563 สืบค้นจาก   
        https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=694&language=TH 
________. (2561). รายงานประจ าปี. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563 สืบค้นจาก  
        https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Pages/AnnualReport2018_box11.aspx 
ลินิน จารุเธียร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
        วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วิยะดา ไทยเกิด. (2557). ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์. ค้นคว้าอิสระ บธ.ม. 
        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
เวทย์ นุชเจริญ. (2559). ETDA เผยผลส ารวจพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซ โชว์ ความพร้อมไทยก้าวขึ้นเป็น 
        เจ้าอีคอมเมิร์ซอาเซียน. สบืค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563 สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/content/thailand- 
        internet-user-profile-2017-and-valueof-e-commerce-survey-in-thailand-2017l-press-conference.html 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
 

https://www.etda.or.th/content/thailand-


14 

 

อณัฐพล ขังเขตต์. (2553). ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเกาหลี 
        ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Kotler, Philip and Kevin Keller. (2006). Marketing Management. 12th ed. Upper Saddle River, NJ:  
        Prentice Hall. 
Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press. 


