
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงนิ 
ผ่านโมบายล์แอปพลเิคช่ันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน

โมบายล์แอปพลิเคชั่น 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของการช าระเงินผ่านโมบายล์
แอปพลิเคชัน่ 3) เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของ
ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคท่ีเคยการช าระเงินผ่านโมบายล์
แอปพลิเคชัน่และอาศยั ท างาน หรือศึกษา อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่า t-test กับ ค่า ANOVA และ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ไม่แตกต่าง
กนั ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์)Product) รองลงมาคือดา้นราคา)Price) ดา้นกระบวนการ
)Process) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ )Physical Evidence) ดา้นช่องทางการใชง้าน)Place) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด)Promotion) และดา้นบุคลากร )People) ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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1.บทน า 
ในยุคปัจจุบนั เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท าให้ผูค้นใชส้มาร์ทโฟน

เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน โทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงจ าเป็นและส่ิงส าคญัส าหรับมนุษย ์ซ่ึงค าศพัท์
‘การช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ’ ปรากฏข้ึนเร่ือยๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  

โดยเฉพาะในประเทศจีน แนวโน้มของการออกจากบา้นโดยไม่พกอะไรติดตวันอกจาก
โทรศพัท์มือถือก าลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงท าให้จีนกา้วกระโดดสู่ผูน้ า 'สังคมไร้เงินสด'ท่ี
สร้างพฤติกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว ซ่ึงตั้ งแต่ผู ้สูงอายุจนถึงเด็กทั้ งหมดใช้การช าระเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือเป็นจ่ายเงินแทนเงินสดในการซ้ือของต่างๆ ตั้งแต่อาหารไปจนถึงตัว๋เคร่ืองบิน ท า
ให้คนจีนรู้สึกสะดวกสบาย ขอ้มูลจากรายงาน 2019 Global Payment โดย Merchant Machine ระบุ
ว่าชาวจีนกว่าร้อยละ 47 มีการใชง้านแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินดิจิทลั ซ่ึงน าโดย WeChat Pay และ 
Alipay เพื่อช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ตั้งแต่การจบัจ่ายในหา้งสรรพสินคา้ ไปจนถึงการจ่ายค่า
แท็กซ่ีและค่าอาหารในร้านริมทาง โดยเม่ือตน้ปี 2019 มีจ านวนผูใ้ชง้าน WeChat Pay และ Alipay 
กวา่ 1 พนัลา้น active user นอกจากน้ียงัมีผูใ้หบ้ริการอีกหลายรายทัว่โลกท่ีไดรั้บความนิยม ไม่วา่จะ
เป็นบริการจากธนาคารพาณิชย ์หรือ บริษทัรายใหญ่ เช่น PayPal, Apple Pay, Google Pay, Samsung 
Pay, ไปจนถึงสตาร์ทอพัและผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ รวมไปถึงกระเป๋าเงินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแอปพลิเค
ชนัอ่ืน เช่น กระเป๋าเงินในแอปพลิเคชนัเรียกรถแทก็ซ่ี เป็นตน้ )bangkokbank innohub,บลอ็ก,2562) 

 ส าหรับประเทศไทย ในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมานั้น รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลงัและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดริ้เร่ิมผลกัดนัแนวคิด National e-Payment ข้ึนมาเพื่อให้สังคมไทย
เปล่ียนจากสังคมเงินสดมาเป็นเงินอิเลก็ทรอนิกส์เตม็รูปแบบ )โอบนิธิ วชิรานุวงศ,์ 2561) เร่ิมเป็นท่ี
กล่าวถึงมากข้ึนจากการท่ีธนาคารพาณิชย์ได้พัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชัน )Mobile 
Application) ส าหรับการโอนเงิน รับเงิน และช าระเงิน )นนัทนี ลกัษมีการคา้, 2561) 

 จากนั้น มีแอปพลิเคชนัดา้นระบบการช าระเงิน )payment) มากข้ึน การช าระเงินส าหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น Mobile Banking, E-Wallet, 
Paypal, True Money, Rabbit LINE Pay, BluePay, AirPay เป็นตน้ 

 การขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแพร่หลายมากข้ึนไปยงัร้านคา้ต่างๆ ในวง
กวา้ง เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการ digital payment ไดส้ะดวก
ข้ึน โดยปัจจุบนัมียอดการติดตั้งเคร่ืองรับบตัรกวา่ 8 แสนเคร่ือง และมีการติดตั้งมาตรฐาน Thai QR 
Payment ท่ีร้านคา้ทัว่ไปและร้านคา้ online กว่า 3 ลา้นจุดทัว่ประเทศ )ขอ้มูลเดือนธันวาคม 2561) 
ซ่ึงช่วยให้ร้านคา้ขนาดเล็ก อาทิ ร้านคา้ในตลาด หาบเร่ แผงลอยมอเตอร์ไซครั์บจา้ง สามารถรับ



ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดด้ว้ยตน้ทุนต ่า อีกทั้ง ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งไดป้ระกาศยกเลิกการ
คิดค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น การโอนเงิน การช าระบิล ตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคม 2561 เป็นตน้มา ท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง และ
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้ digital payment มากข้ึน)แผนกลยุทธ์ระบบ
การช าาระเงิน ฉบบัท่ี 4,2562-2564) 

แมว้่ายุค"สังคมไร้เงินสด"ก าลงัเติบโตข้ึน ปริมาณการใช้ digital payment ของไทยส่วน
ใหญ่มาจากกลุ่มผูใ้ชใ้นวงจ ากดั โดยจากการส ารวจพฤติกรรมการช าระเงินของประชาชนในปี 2560 
ของ ธปท.5 พบว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการใช ้digital payment มาจากผูใ้ชเ้พียงร้อยละ 30ของ
กลุ่มตวัอยา่ง และยงัมียอดการใชเ้งินสดสูงถึงร้อยละ 93 ของธุรกรรมการใชจ่้ายทั้งหมด โดยเหตุผล
ท่ียงัมีการใชเ้งินสดอยูม่าก คือ ความเคยชิน รู้สึกวา่ใชง่้าย และไม่ทราบวา่มีตน้ทุนจากการใชเ้งินสด 
นอกจากน้ี กลุ่มคนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้digital payment ดงันั้น จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีบริการและช่องทางการใช ้digital payment ท่ีสะดวกแพร่หลายใน
ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน และขยายฐานผูใ้ช ้digital payment ให้เพิ่มมากข้ึน รวมถึงสร้างการรับรู้และ
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ)แผนกลยทุธ์ระบบการช าาระเงิน ฉบบัท่ี 4,2562-2564) 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงิน
ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางให้การพฒันาการช าระเงินผ่าน
โมบายล์แอปพลิเคชั่นในอนาคต อีกส่วนหน่ึงคือ ช่วยให้นักการตลาดรับทราบพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่
และสามารถใชผ้ลการศึกษาน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการขยาย Mobile Payment Applicationอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ท าใหผู้บ้ริโภคในกรุงเทพมหานครสามารถยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงิน
ผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ไดแ้ละผูท่ี้ใชง้านเพิ่มข้ึนดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่  
2.2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล  
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยใีน

การช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 



 

3. สมมติฐานงานวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการยอมรับ

เทคโนโลยใีนการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีในการ

ช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการช าระเงินผ่าน

โมบายลแ์อปพลิเคชัน่ 
4.2 ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ัง

น้ีไปแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

5. ขอบเขตงานวจิยั 
 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่าน

โมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยการช าระ
เงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่และอาศยั ท างาน หรือศึกษา อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส าหรับวิธีการ
วิจัย เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณ )Quantitative Research)  เก็บข้อ มูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ )Survey Research) โดยมีระยะเวลาของการส ารวจ
ในช่วงเดือนกนัยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ) Quantitative Research ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม )Questionnaire) สร้างข้ึนจากการสอบถามเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ )Check list) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรตามคือ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี

ขอ้มูลในตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท )Likert’s 



Scale) ค  าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 

7. ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 312 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.0 มีอาย ุ20 - 30 ปี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8   

 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก )  = 4.18, S.D. = 0.53) และเม่ือ
พิจารณารายดา้น เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ)์Product)อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ดา้นราคา)Price)อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ)Process)อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ )Physical Evidence)อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านช่องทางการใช้งาน
)Place)อยู่ในระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด)Promotion)อยู่ในระดบัมาก และดา้นบุคลากร 
)People)อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 
 ) n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  

ระดับความคดิเห็น 

ดา้นผลิตภณัฑ)์Product) 4.40 0.59 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา)Price) 4.32 0.63 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการใชง้าน)Place) 4.03 0.74 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด)Promotion) 4.03 0.75 มาก 

ดา้นกระบวนการ)Process) 
 

4.28 0.62 
 

มากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากร )People) 3.95 0.77 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ )Physical Evidence) 4.28 0.67 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 0.53 มาก 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย )   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) ของระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 



  ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคช่ันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 พบว่า ความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด )  = 4.34, S.D. = 0.56) และเม่ือ
พิจารณารายดา้น เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย พบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน
)Perceived Usefulness) รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความง่ายของการใชง้าน )Perceived Ease of Use) 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช)้Attitude toward use) และดา้นความตั้งใจใช ้)Intention to use) ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 2 

) n = 400 ) 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี

  

ระดับความคดิเห็น 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน)Perceived 
Usefulness) 

4.36 0.61 มากท่ีสุด 

ดา้นการรับรู้ความง่ายของการใชง้าน)Perceived 
Ease of Use) 

4.35 0.64 มากท่ีสุด 

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช)้Attitude toward use) 4.34 0.61 มากท่ีสุด 
ดา้นความตั้งใจใช ้)Intention to use) 4.33 0.66 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่รวม 4.34 0.56 มากทีสุ่ด 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย )  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) ของการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงิน
ผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระ
เงินผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่แตกต่างกนั พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในทุกดา้น   

 สมมติฐานท่ี 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีใน
การช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า ส่วน



ประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักบัการยอมรับเทคโนโลยใีน
การช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ในภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ดงัตารางท่ี 3  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ)์Product) 0.670** 0.000 ค่อนขา้งสูง 
ดา้นราคา)Price) 0.635** 0.000 ค่อนขา้งสูง 
ดา้นช่องทางการใชง้าน)Place) 0.508** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด)Promotion) 0.573** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการ)Process) 0.759** 0.000 ค่อนขา้งสูง 
ดา้นบุคลากร )People) 0.525** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ )Physical Evidence) 0.739** 0.000 ค่อนขา้งสูง 
ภาพรวม 0.796** 0.000 ค่อนข้างสูง 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กบั การยอมรับเทคโนโลยี
ในการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ภาพรวม 
 

8. อภปิรายผล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  8.1 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงินผ่านโมบายล์
แอปพลิเคชัน่ไม่แตกต่างกนั อาจเพราะในยคุปัจจุบนัน้ีเป็นสังคมไร้เงินสด ท าให้บุคคลแต่ละคน 
ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้สามารถเขา้ถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไดอ้ย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ซ่ึงทุกคนสามารถใชบ้ริการการช าระเงินผ่านโมบายล์
แอปพลิเคชัน่ได ้เพราะวา่สงัคมไร้เงินสดกลา้ยเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคยคุน้ีไป
แลว้ 

  8.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการยอมรับเทคโนโลยีในการ
ช าระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก การช าระเงิน
ผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่อยา่งรวดเร็วและประหยดัเวลา ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการใชง้าน



เพิ่มเติมหลงัจากท าการดาวน์โหลด โดยท าให้ผูใ้ชง้านสะดวกสบาย สามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุก
เวลา ขั้นตอนการใชง้านง่ายและมีรูปแบบมีความทนัสมยั มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายการ
ช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่อยา่งสม ่าเสมอ เช่น ใหส่้วนลดตามเทศกาลต่างๆ มีส่วนลดท า
ใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยใีนการช าระเงินผา่นโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ 

 

9. ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกาคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1. การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างควรการศึกษาให้คลอบคุลมทุกอายุในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้สามารถสะทอ้นความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระเงิน
ผ่านโมบายลแ์อปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากในงานวิจยัน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งของนกัศึกษา จึงมีควรการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มอายอ่ืุนๆ  

2. ควรมีการศึกษาในการเก็บขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์ นอกจากการเก็บแบบสอบถามผ่าน 
Google Forms เพื่อไดข้อ้มูลในเชิงลึกของผูบ้ริโภคมากข้ึน  

3. ควรมีการศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะของการตลาดแบบดิจิตอล 
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