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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างการ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบสมการถดถอย
เชิงซ้อนแบบพหุคูณ และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 ข้ึนไป มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ Mobile Wallet โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับ
ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 22 ครั้งต่อเดือน ใช้
บริการ True Money Wallet เพื่อช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานไม่ต้อง
พกเงินสดใช้จ่ายทุกที่ทุกเวลา โดยมีร้านค้าแนะน าให้ใช้บริการและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ให้บริการแต่ละ
รายก่อนตัดสินใจใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 .01 และ .05 ตามล าดับ การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความถี่ในการใช้บริการ Mobile อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 11.9 
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ Mobile Wallet อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ า 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ กระเป๋าเงินดิจิทัล ผู้ใช้สมาร์ทโฟน  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the acceptance and usage of technology and user attitudes in the 
service marketing mix related to service usage behavior towards Mobile Wallet application in the Bangkok 
metropolitan area. The sample in this research consisted of four hundred consumers in the Bangkok 
metropolitan area who used the Mobile Wallet application. A questionnaire was used for data collection 
and the statistics for data analysis included percentage, average, standard, t-test, one-way analysis of 
variance, multiple regression and the Pearson product moment correlation coefficient. The results of the 
research were as follows: Most of the consumers were male, aged between twenty-six and thirty-five 
years old, single, held a bachelor’s degree, worked as a private company employees; and had an average 
monthly income of more than 50,001 THB. They demonstrated overall acceptance and technology usage 
in terms of Mobile Wallet applications at a very good level. They had overall attitudes to the service 
marketing mix on Mobile Wallet applications at a good level. They used Mobile Wallet applications for an 
average of twenty-two times per month, with the purpose of making payments with a True Money Wallet 
for goods and services at convenience stores. The reason was the ease of use. As a result, consumers do 
not have to carry cash, they could use a Mobile Wallet application anytime. They also got advice from 
stores and they could compare services before making decisions. The results of hypothesis testing were 
as follows: Consumers of different genders, ages, and occupations had a different level of frequency, and 
usage of the Mobile Wallet application with a statistical significance of .01, .01 and .05 levels, respectively. 
The acceptance and usage of technology had an impact on the frequency of using Mobile Wallet 
application with a statistical significance of .01 levels which could be explained by 11.9 percent. Attitudes 
to the service marketing mix on Mobile Wallet applications related to frequency of Mobile Wallet 
application usage with a statistical significance of .01, the correlation was positive at a low level. 
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บทน า 
 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในโลกการเงินส่งผลตอ่ทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสเทคโนโลยี ก่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงินต่างๆที่จะช่วยอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงินที่สามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมไปถึงกระแสของสังคมโลกท่ีก าลังพัฒนาเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่ผู้บริโภค
จะใช้เงินสดน้อยลง เปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิต หรือ Mobile Banking เพื่อการช าระค่าสินค้า และบริการมากขึ้น ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

จากข้อมูลสถิติธุรกรรมการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558 พบว่าปริมาณและมูลค่าการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผ่านทางเครือข่าย(E-Payment) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สัดส่วนปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน  และมิใช่สถาบันการเงินอยู่ที่ร้อยละ 
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64.10   และ 35.90 ตามล าดับ นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยังท าให้โอกาสในการช าระเงินเพื่อซื้ อสินค้าหรือ
บริการผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากเดิมที่ใช้เงินสดถูกแทนที่ด้วยการจ่ายเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า 
“Mobile Wallet”  หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน  Mobile Wallet อย่าง
แพร่หลาย  
 ส าหรับ  Mobile Wallet บางครั้ งเรียกว่า E wallet หรือ Digital wallet คือ กระเป๋ าเงินดิจิทั ลที่ อยู่ บน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ รูด โอน จ่าย ค่าสินค้าและบริการผ่านทางแอพพลิเคช่ันของผู้ให้บริการซึ่งเป็นตัว
เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิตของผู้ใช้    ซึ่งจะถูกรวมไว้ที่เดียว ตัวอย่างผู้ให้บริการ Mobile Wallet เช่น  
Airpay, mPay, PayPal, LINE Pay ฯลฯ ซึ่งนอกจากความสะดวกสบายจากการไม่ต้องพกเงินสดแล้ว Mobile Wallet ยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งระบบ กล่าวคือ ผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จากค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีถูกกว่าหรือไม่มีค่าบริการใน
การท าธุรกรรมทางการเงินเลย ส าหรับฝั่งร้านค้าก็สามารถลดต้นทุนด้านการดูแลและบริหารเงินจากการใช้เงินสดลดลงได้ 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า Mobile Wallet ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก สืบเนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้า
สู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ทั้งนี้ผู้ใช้ Mobile Wallet ทั้งในฝั่งของผู้บริโภคและร้านค้าเองต่างต้องการความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว และระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปได้ง่ายที่สุด ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่าง  ผู้ให้บริการ 
Mobile Wallet ด้วยกันเอง จึงจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ รวมถึงท าความเข้าใจในเรื่องการยอมรับ   และการใช้
เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ความตั้งใจในการใช้งานระบบ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และทัศนคติส่วนประสม
การตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านกระบวนการ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งาน Mobile Wallet 
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ผลวิจัยที่ได้นั้นจะช่วยให้ผู้ให้บริการ  Mobile Wallet ผู้ประกอบการร้านค้า
หรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เพื่อวางแผนหรือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. เพื่อศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน ความคาดหวังในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัยและเป็นแนวทางในการค้นหา

ค าตอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน 
 2. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน ความคาดหวังในความพยายาม 
อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 3. ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้อธิบายว่า ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นลักษณะส าคัญและเป็นสถิติที่วัดได้ของประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย                 
ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้บุคคลที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันไปด้วย โดยวิเคราะห์จาก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) ได้
น าเสนอทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
หรือ UTAUT) โดยเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรม  พบว่ามี 4 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention) และการใช้งานระบบ(Use Behavior) ได้แก่ ความคาดหวังจากการใช้
งาน ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ดารณี พานทอง (2542) ได้จ าแนกการแสดงออกทางทัศนคติเป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย ทัศนคติในทางบวก คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับความพอใจ ทัศนคติในทางลบคือการ
แสดงออกหรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่มีความรู้มาก และการไม่แสดงออกทางทัศนคติ 
หรือมีทัศนคติเฉยๆ คือ มีทัศนคติเป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ใน
เรื่องนั้นๆมาก่อน การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติในทิศทางบวก ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวก หากมีทัศนคติใน
ทิศทางลบ ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบและหากผู้บริโภคมีทัศนคติเฉยๆ ผู้บริโภคจะไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์
ทางการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการเลือกตลาดเป้าหมายและการจัดท าส่วนประสมทางการตลาดของบริการ เนื่องจาก
ลกัษณะพิเศษของบริการท าให้การสร้างส่วนประสมทางการตลาดต้องเพิ่มจาก 4Ps เป็น 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการให้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้หลัก 6Ws และ 1H ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในรูปแบบข้อมูลผ่าน
ค าถาม  6Ws และ 1H ประกอบด้วย Who, What, Where, When, Why และ How เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 
7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupations, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, Outlets และ Operations รวม
ไปถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับค าตอบพฤติกรรมผู้บริโภค 

ข้อมูลเกี่ ยวกับ Mobile Wallet Mobile Wallet คือ กระเป๋ าเงินดิจิทัลที่ อยู่บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งเป็น 
Application ที่รวมบัตรเครดิต เครดิต บัญชีธนาคาร รวมทั้งการเติมเงินสดไว้ในกระเป๋า เพื่อใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทน
เงินสด ในช่วงแรกที่ Mobile Wallet เริ่มใช้ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ถูกพัฒนาโดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ 
เช่น True Money, AIS mPay เนื่องจากร้านค้าที่รองรับระบบการช าระเงินด้วย Mobile Wallet นั้นยังมีจ านวนน้อย แต่
ต่อมา Mobile Wallet ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตมือถือเช่น Apple Wallet  Andriod Pay และ 
Samsung Pay และยังเพิ่มบริการทางการเงินเข้าไป มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายและครอบคลุมร้านค้าที่มากกว่าเดิม 
ช่วยเพิ่มโอกาสและจ านวนผู้ใช้ให้มากข้ึนตามไปด้วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นจึงใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเขตเศรษฐกิจ

ของพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มตากสิน กลุ่มลุมพินี และกลุ่มวิภาวดี (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร , 
2556) โดยเจาะจงเลือกเขตที่มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2558) 

ขั้นที่ 2  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างในเขตที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 
ทั้งหมด 4 เขต เขตละ 100 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการ Mobile 
Wallet ที่ก าหนดไว้ในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ที่เต็มใจและยินดีให้ข้อมูลจนครบ 400 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ทั้งนี้ข้อมูลได้มีการปรับปรุง ดัดแปลง มาจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถามออกมาเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค าถามจ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet 
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน โดยมีจ านวนค าถาม 14 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน โดยมีจ านวนค าถาม 17 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ค าถามเพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H โดยมีค าถาม
จ านวน 7 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าที สถิติ            
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบพหุคูณ และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
62.20 มีอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.20 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.70 มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าหรือ
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เท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.50 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ความคาดหวังจากการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้าน
ความคาดหวังจากการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านความคาดหวังในความพยายามอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  ด้านอิทธิพลของสังคมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี                
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน พบว่า 
ความถี่ในการใช้บริการ Mobile Wallet ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการต่ าสุด 1 ครั้ง/เดือน และ

ความถี่ในการใช้บริการสูงสุด 100 ครั้ง/เดือน โดยความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 22 ครั้ง/เดือน 
Mobile Wallet ทีใ่ช้งานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมี Mobile Wallet ที่ใช้บริการในปัจจุบันมากท่ีสุดคือ  

True Money Wallet จ านวน 299 คนคิดเป็นร้อยละ 74.75 รองลงมาคือ Rabbit Line Pay จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.00 Air Pay จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 M Pay จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 Blue Pay จ านวน 4 คน            
คิดเป็นร้อยละ 1.00 Samsung Pay จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ Apple Pay จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ประเภทบริการ Mobile Wallet ที่ใช้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ Mobile Wallet ในการท าธุรกรรม
ประเภท บริการช าระเงินค่าสินค้า/บริการ มากที่สุด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 รองลงมาเป็นบริการโอนเงิน 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 บริการจองตั๋วหนัง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และบริการเติมเงินมือถือ/เกม 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 

เหตุผลหลักที่ เลือกใช้ Mobile Wallet ผู้ตอบแบบสอบถามมี เหตุผลหลักที่ เลือกใช้  Mobile Wallet คือ              
ความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องพกเงินสดใช้จ่ายทุกที่ทุกเวลาจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาเป็น 
ประโยชน์ของการใช้ Mobile Wallet ที่มากกว่าการใช้เงินสด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ความหลากหลายของ
ร้านค้าที่รองรับระบบการช าระเงินผ่าน Mobile จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และความนิยมของการใช้บริการ 
Mobile Wallet มีมากข้ึน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ผู้ที่แนะน าให้ใช้บริการ Mobile Wallet ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการจากร้านค้ามากที่สุด 
จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตัวเอง จ านวน              
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ครอบครัว จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และเพื่อนสนิทจ านวน 31 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 7.75 

สถานที่ที่ใช้บริการ Mobile Wallet มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อ
มากที่สุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ที่พัก
อาศัย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และที่ท างาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 



8 

 

ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Wallet ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขั้นตอนก่อนการตัดสินใจใช้
บริการ Mobile Wallet โดยศึกษาและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ให้บริการแต่ละรายมากที่สุด จ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาตัดสินเลือกใช้บริการ Mobile Wallet ที่เหมาะสมที่สุดจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.00 ขอค าแนะน าจากครอบครัว/เพื่อนสนิท/คนรู้จักท่ีใช้บริการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และขอรายละเอียด
บริการ Mobile Wallet จากผู้ให้บริการที่สนใจ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้

บริการ(ครั้ง/เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศชายมีพฤติกรรม
การใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) มากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ ากว่า18-25ปี มี
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 26-35ปี และผู้ใช้บริการที่มีอายุ 36-60 ปี 

สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ใน
การใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้าน
ความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้
บริการ (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet มากกว่า
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet           
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน ความคาดหวังในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังที่ได้จากการใช้งานด้านความคาดหวังในความพยายาม 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน            
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 
11.90 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยใช้สถิติ
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สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยทัศนคติส่วนประสม
การตลาดบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ากับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมดีขึ้นจะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้นในระดับต่ า  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน  
 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกันในด้านความถี่ในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศชายมีความถี่ในการใช้บริการมากกว่าเพศหญิง ท้ังนี้เนื่องจากเพศชายเป็นเพศท่ี
ชอบความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย โดยมักจะใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความถี่ในการใช้
บริการ Mobile Wallet มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) และงานวิจัยของ Francisco 
(2013) 
 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกันในด้านความถี่ในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการอายุ 
26-35 ปี และ 36-60 ปี ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปีมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี นิยมความสะดวกสบาย            
มีความกล้าที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงินเพื่อให้ท าธุรกรรมต่างๆได้ ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ปณิศา มีจินดา (2554) และงานวิจัยของ ณัฐปภัสร์ ดาราพงษ์ (2560)  
 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ไม่แตกต่างกันในด้านความถี่ในการ
ใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากสถานภาพที่ปรากฏตามกฎหมายอาจไม่สะท้อนพฤติกรรม           
ที่แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553) 
 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ในด้านความถี่ในการใช้
บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาใด                  
ก็มีความคุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอทั้งในการใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  ส อดคล้องกับงานวิจัยของ             
อโนมา แซ่ตั้ง (2554) 
 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกันในด้านความถี่ในการใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความถี่ในการใช้บริการ
มากกว่าข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเป็นวัยที่ยังไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตนเองแต่มีความต้องการท าธุรกรรมทางออนไลน์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) และงานวิจัยของ นารีรัตน์ หาญถาวรกิจ (2557) 
 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ในด้านความถี่ในการใช้
บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากความถี่ในการใช้บริการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความจ าเป็นของผู้ใช้แต่ละราย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gia-Shie Liu (2016) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวังจาก การใช้งาน ความคาดหวังใน
ความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านความคาดหวังที่ได้จากการใช้งาน ด้านความคาดหวังใน
ความพยายาม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแสโลก
ออนไลน์ผลักดันให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยีในโลกการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการท า ธุรกรรมที่ท าได้ง่าย 
รวดเร็วและสะดวกสบาย สอดคล้องกับทฤษฎีของ Venkatesh et al (2003) และงานวิจัยของ บุณยาพร จ านงค์ฤทธิ์ (2561)   
 ส าหรับผลการวิจัยครั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านอิทธิพลทางสังคมนั้นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม             
การใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี            
ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติ 
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
 ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสม
การตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดดีขึ้น จะมีการพฤติกรรมและ การใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้
บริการ(ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้นในระดับต่ า เนื่องจากในปัจจุบันสามารถท าธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง ผู้ใช้บริการจึงมัก
เปรียบเทียบช่องทางที่ผู้ใช้จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หากมีรายการส่งเสริมการตลาดที่ดึงดูดใจก็จะกระตุ้นให้เกิดการใช้
บริการมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Lovelock (2002) และงานวิจัยของ มณฑิตา หิรัญวาทิต (2559) 
 ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้ สมาร์ทโฟนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาด
บริการด้านกระบวนการดีขึ้น จะมีการพฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) 
เพิ่มขึ้นในระดับต่ าเนื่องจากผู้ให้บริการมีการพัฒนา Mobile Wallet ให้มีขั้นตอนท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกสบายต่อการใช้งาน 
จึงท าให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2556) และงานวิจัยของ นารีรัตน์ หาญถาวรกิจ 
(2557) 
 ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนมีทัศนคติส่วนประสมการตลาด
บริการด้านราคาดีขึ้น จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้น
ในระดับต่ า เนื่องจาก Mobile Wallet ไม่มีค่าธรรมเนียมและประหยัดเวลา ผู้ใช้บริการจึงเลือกใช้ Mobile Wallet ท า
ธุรกรรมทางการเงิน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551) และงานวิจัยของ สุรจักษ์ คูมณีจิรกุล (2560) 
 ด้านช่องทางการให้บริการ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการ สมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสม
การตลาดบริการด้านช่องทางการให้บริการ ดีขึ้น จะมีพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้
บริการ(ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้นในระดับต่ า เนื่องจาก Mobile Wallet เป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ ทุก
เวลา โดยไม่ต้องพกเงินสด ท าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Stern, El-Ansary, and 
Coughlan (1996) และงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ สินธัญญาธรรม (2558) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาด
บริการด้านผลิตภัณฑ์ดีขึ้น จะมีพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้น
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ในระดับต่ า เนื่องจาก Mobile Wallet มีรูปแบบการท าธุรกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ผู้ใช้บริการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) และงานวิจัยของ ยุคลธร ธัญญะเศรษฐ์ (2559) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 
1. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเพศชาย เนื่องจากชอบความรวดเร็ว และ

สะดวกสบาย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังควรเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยร่วมมือกับสถานศึกษา ขยายฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มของแต่ละโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ต้องวางแผนการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ 
ในด้านความคาดหวังจากการใช้งานของผู้ใช้ ด้านความคาดหวังในความพยายาม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
โดยสื่อสารให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้เงินสด จูงใจให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนความคิดมาใช้ Mobile Wallet ในชีวิตประจ าวัน
บ่อยขึ้น รวมถึงจัดท าช่องทางการติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เพื่อแนะน าบริการหรือช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้
บริการได้ 

3. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet การวางแผนส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางที่เข้าถึงผู้ใช้บริการมากที่สุดผ่าน
แอพพลิเคช่ันโดยตรงหรือส่งผ่าน SMS บนสมาร์ทโฟน เน้นรายการส่งเสริมการขายที่ตอบสนองตรงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

4. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ควรใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องพัฒนากระบวนการให้บริการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน ระหว่างให้บริการ และหลังให้บริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น 

5. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet ต้องน าเสนอประโยชน์ของ Mobile Wallet โดยเน้นการสื่อสารข้อดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆ เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ใช้ปัจจุบันและยังไม่เคยใช้บริการหันมาใช้ Mobile 
Wallet มากขึ้น 

6. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของช่อง
ทางการเติมเงินเข้า Wallet ด้วยการเพิ่มพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับบริการด้านการเงินที่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออ านวย            
ความสะดวกให้แก้ผู้ใช้และเพิ่มการใช้บริการบ่อยครั้งขึ้น 

7. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet สามารถเพิ่มช่องทางการหารายได้ โดยการน าเสนอสินค้าและบริการอื่นๆ ขยาย
ขอบเขตบริการของแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ 

 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี ้
1. ควรศึกษาเรื่องจ านวนเงินที่ผู้ใช้บริการท าธุรกรรมต่อครั้ง นอกเหนือจากความถี่ในการใช้บริการเพียงอย่างเดียว 

เพื่อการวางแผนทางธุรกิจได้ดียิ่งข้ึน 
2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อน าผลงานวิจัยไป

ศึกษาเปรียบเทียบเพิม่เติมและพัฒนาต่อไป  
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3. ควรเพิ่มท าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน 

4. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพถึงความไว้วางใจในการใช้บริการ และความจงรักภักดี ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
น าข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ แก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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โครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ รวมถึงกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ
แบบสอบถาม ซึ่งให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับปรุงสารนิพนธ์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิจัยในครั้งนี ้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ท่ีประสิทธิ์ประสาทความรู้และแนวคิดต่างๆ อันท าให้ผู้วิจัยได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้
อย่างส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่ง และขอขอบคุณเพื่อน 
วิชาเอกการตลาดนอกเวลารุ่นที่ 18 ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดการท าสารนิพนธ์ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้
มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีผู้วิจัยมิได้เอ่ยถึงมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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