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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay 4)ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ประชากรเป้าหมายท่ีศึกษา
คือ ประชาชนชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 และมีการใชแ้อพพลิเค
ชนั Alipay โดยใชข้นาดตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 16-25 ปี มีอาชีพเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และมีรายไดน้้อยกว่า 
15,000 บาท ส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ด้วยค่าสถิติ Pearson,s Correlation Coefficient (r) พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และทศันคติกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเค
ชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ทศันคติ, แอพพลิเคชนั AliPay , COVID-19 
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Abstract 
This research aimed to 1) study the generalization of the sample 2) study the relationship 

between marketing mix factors and AliPay application behavior 3) study the relationship between 
technology acceptance and AliPay application behavior 4) study the relationship Between attitudes 
and behavior of using AliPay applications, the target population studied was: Chinese citizens who 
lived in Bangkok during COVID-19 and used the Alipay application using a sample size of 400 
people. 

The study of the general characteristics of the samples with descriptive statistics showed 
that most of them were female, aged 16-25, having occupation as most of the undergraduate 
students. And income less than 15,000 baht. The relationship study with the Pearson, s Correlation 
Coefficient (r) statistic found that the marketing mix factor. Technology adoption And attitudes to 
AliPay application behavior among Chinese residents of Bangkok during COVID-19 incidence 
were not significantly correlated at 0.05 level 
Keywords: Application Behavior, Marketing Mix, Technology Acceptance, Attitude, AliPay 
Application, COVID-19 
 

บทน า 

ตามปริมาณธุรกรรมท่ีไม่ใช่เงินสดทัว่โลกตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2021 ในปี 2018 พบวา่ตลาด 
E-Wallet ทัว่โลกเติบโตเร็วข้ึนโดยมีปริมาณธุรกรรมรวม 41.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น
ประมาณ 8.6% ของธุรกรรมท่ีไม่ใช่เงินสดทัว่โลก นอกจากน้ีผูค้นเร่ิมคุน้เคยกบัวิธีการช าระเงิน
ดิจิทลัใหม่ ๆ มากข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินมือถือการช าระเงินแบบ
ไม่ตอ้งสัมผสัผ่านโทรศพัท์มือถือระบบการช าระเงินในแอปสกุลเงินดิจิทลัเป็นตน้ จากขอ้มูลการ
ส ารวจส ามะโนประชากรล่าสุดคาดวา่ประชากรไทยในปี 2562 จะอยูท่ี่ 66.6 ลา้นคนโดยชาวจีนคิด
เป็น 14% ประมาณ 9.3 ลา้นคน 

AliPay เป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการโอนเงินซ้ือของออนไลน์ ก่อตั้งโดยอาลีบาบาในปี 2547 
เพื่อส่งเสริมการชอ้ปป้ิงออนไลน์และการช าระเงินส าหรับเวบ็ไซตใ์นประเทศ / ภูมิภาคการคา้หลกั
อ่ืน ๆ AliPay ครอบคลุมมากกวา่ 70 ประเทศหรือภูมิภาคร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตหา้งสรรพสินคา้
ร้านสะดวกซ้ือร้านคา้ปลอดภาษีเป็นตน้นอกจากน้ี AliPay ยงัให้บริการเช่ารถในต่างประเทศจอง
สายการบินและโรงแรมและส่วนลดภาษีในต่างประเทศส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน AliPay เป็น
หน่ึงในแพลตฟอร์มการช าระเงินอิสระท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน การท าธุรกรรมในแต่ละวนัของ



 

 

คนจีนส่วนใหญ่ท าด้วย AliPay เม่ือเทียบกบัวิธีการช าระเงินอ่ืน ๆ ได้กลายเป็นวิธีการช าระเงิน
ดิจิทลัท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในประเทศจีน AliPay เป็นแพลตฟอร์มการช าระเงินท่ีเช่ือมต่อ
ร้านคา้และลูกคา้ชาวจีน ตวัเลือกการช าระเงิน AliPay จะช่วยเพิ่มจ านวนร้านคา้ในไทยท่ีรับ AliPay 
และเช่ือมโยงร้านคา้ไทยกบัลูกคา้ชาวจีนได้ดีข้ึน แมว้่ากลุ่มผูใ้ช้เกือบจะเป็นชาวจีนซ่ึงเป็นกลุ่ม
ชาวต่างชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด แต่พฤติกรรมของชาวจีนก็ส่งผลกระทบต่อนกัธุรกิจไทย AliPay ครอบคลุม
ร้านค้าและศูนย์การค้ามากมายในประเทศไทยเช่น 7-11, Central World, King Power เป็นต้น 
AliPay ช่วยให้ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือสามารถช าระเงินไดโ้ดยไม่ตอ้งดึงกระเป๋าสตางคอ์อก การช าระ
เงินจะด าเนินการโดยรหสัตอบกลบัด่วน (หรือรหสั QR) หรือการช าระเงินดว้ยบาร์โคด้ท าให้ผูใ้ช้
สามารถท าธุรกรรมไดอ้ยา่งง่ายดายภายในไม่ก่ีวินาที ชาวจีนในประเทศไทยสามารถใช ้AliPay เพื่อ
ช าระเงินในสกุลหยวนเม่ือซ้ือสินคา้ในร้านคา้ในไทยและระบบการช าระเงินจะช าระกบัผูค้า้ปลีกใน
สกุลเงินไทยโดยอตัโนมติั 

ในปี 2018 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยได้กลายเป็นส่วนส าคัญของ GDP ของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและเกือบ 80% เป็นรายจ่ายจากต่างประเทศ การบริโภคของชาว
จีนได้ส่งเสริมการพฒันาของประเทศไทยเป็นอย่างมากและมีส่วนท าให้ GDP ของประเทศไทย
เพิ่มข้ึน ผลกระทบอยา่งมาก เน่ืองจากการขยายตวัของระบบการช าระเงินผ่านมือถือของจีนท าให้
ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบในเชิงบวกเช่นกนั หน่ึงในแพลตฟอร์มการช าระเงินผา่นมือถือของจีน
คือ AliPay ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชนัการช าระเงินบนมือถือยอดนิยมโดยมีส่วนแบ่ง 54.5% ในช่องการ
ช าระเงินผา่นมือถือ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา AliPay ไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วโดยร่วมมือกบัร้านคา้ปลีก
มากกวา่ 10,000 แห่งทัว่ประเทศไทยซ่ึงปรากฏในร้านคา้เกือบทั้งหมดในประเทศไทย 

ในยุคดิจิทลัท่ีพฒันาอยา่งรวดเร็วผูค้นอยูใ่นสังคมไร้เงินสด พวกเขาไดรั้บความนิยมอย่าง
มากในการใช้บริการและการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางทัว่โลกและการใช้จ่ายผ่าน
แอพพลิเคชัน่มือถือ เป็น AliPay ท่ีช่วยให้การช าระเงินสะดวกและปลอดภยัยิ่งข้ึนระบบการช าระ
เงินน้ีสามารถติดตั้ งได้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวจีนในประเทศไทย คนจีนอยูเ่มืองไทยไดส้บายข้ึนกวา่เดิม ท่ีส าคญัท่ีสุด
บริการ AliPay ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม  

ในปี 2019 AliPay มีผูใ้ช้มากกว่า 1 พนัล้านคนทั่วโลก จากการส ารวจพฤติกรรมการ
ผูบ้ริโภคในต่างประเทศของ AliPay ประเทศไทยกลายเป็นประเทศท่ีใช ้AliPay ในการช าระเงินใน
ต่างประเทศมากท่ีสุด ในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวจีนโดยอนัดบัสองรองจากฮ่องกงและการผูบ้ริโภคต่อ
หวัอยูท่ี่ 1,153 หยวน (ประมาณ 5,400 บาท) และนอกจากน้ียงัให้บริการขอคืนภาษีส าหรับชาวจีน



 

 

ในปี 2019 เงินคืนภาษีทั้งหมดของ AliPay เพิ่มข้ึน 180% และส่วนลดภาษีต่อหวัสูงถึง 1,022 หยวน 
(ประมาณ 4,780 บาท) 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของประชาชนชาวจีนท่ีมีพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั 

AliPay ท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้

แอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-
19  

3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิ             
เคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19  

4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ของ
ชาจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 

 

สมมติฐานของการวจิัย 
1) (H1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของ

ชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
2) (H2) การยอมรับเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนท่ี

อาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
3) (H3)  ทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน  AliPay ของชาวจีนท่ีอาศัยอยู่

กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
 

ขอบเขตการวจิัย 
งานวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากชาวจีนท่ีใชแ้อพพลิเคชนั AliPay และ COVID-19 เกิดมา 1 ปี 

 

ประโยชน์ทีค่าดวาจะได้รับ 
1) ท า ให้ทราบพฤ ติกรรมการใช้แอพพลิ เคชัน  AliPay ของชาว จีน ท่ีอาศัยอยู่

กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 



 

 

2) ท าให้ทราบปัจจัยและเข้าใจ เหตุผลท่ีการจ่ายเ งิน AliPay จึง เป็นท่ียอมรับใน
กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 

3) ผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน AliPay สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงประสบการณ์ของผูใ้ชผ้า่นพฤติกรรมการช าระเงินดา้นผูใ้ช ้

4) สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนแกไ้ขและปรับปรุงกลยทุธ์การ
ส่ือสารการตลาดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

5) นกัวชิาการสามารถสร้างความรู้เชิงวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับนวตักรรม 
 

แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทเีกีย่วข้อง 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการผู้บริโภค 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2550:18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการ

ตดัสินใจ การซ้ือ การใชแ้ละการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั
ต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552:241) ได้กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน
การคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

วุฒิสุขเจริญ (2555 อ้างถึง Kardes, Cronley and Cline, 2011) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรม ผูบ้ริโภคอา้งถึงกิจกรรมของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการใชแ้ละการก าจดั
สินคา้และบริการรวมถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์จิตใจและพฤติกรรมต่อสินคา้และบริการ เกิดข้ึนก่อน
การใช้งานระหว่างการใช้งานและหลังกิจกรรมดังนั้ น Riphok จึงรวมกิจกรรมต่างๆเข้าไว้ใน
กิจกรรมเช่นขอ้มูลการวิจยั การเปรียบเทียบความคุม้ค่าราคาและความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์ 
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถ่องแทใ้นทุกกิจกรรม เป็นผลให้แผนการ
ตลาดและการก าหนดกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือกระบวนการคน้หาขอ้มูลการซ้ือและการประเมินสินคา้หรือบริการ 
ตามความหมายน้ีสามารถจ าแนกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

1. แสดงพฤติกรรมของมนุษยไ์ปท่ีร้านเพื่อซ้ือสินคา้ซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการตามความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับส่ือการตรวจสอบความ
ตอ้งการการคน้หาข่าวสารการจบัจ่ายและการสนทนาเชิงบวก 

ประเภทของผูบ้ริโภคสามารถจ าแนกได ้4 กลุ่มดงัน้ี 
1. ผูบ้ริโภคส่วนบุคคลและองคก์ร 

1.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลมักจะซ้ือสินค้าไปใช้ในครัวเรือนของเขาหรือซ้ือไปเป็น
ของขวญัใหก้บัคนรัก การซ้ือและใชน้ี้ตอ้งเป็นบุคคลสุดทา้ย มิไดน้ าไปผลิตหรือขายต่อ 

1.2 องค์กรในท่ีน้ีคือหน่วยงานท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการแสวงหาผลก าไร
หรือไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการส าหรับธุรกิจของตนเอง 
 2. ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพและผูบ้ริโภคในจินตนาการ 

 2.1 ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงคือผูท่ี้ซ้ือสินคา้หรือบริการจากร้านคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.2 การซ้ือผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพหมายถึงผูท่ี้พร้อมท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ แต่ยงัไม่ได้

รับแรงจูงใจหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเพียงพอ 
 2.3 ผูบ้ริโภคท่ีหลอกลวงคือผูท่ี้ไม่ตอ้งการสินคา้หรือบริการในปัจจุบนัและอนาคต 

3. ผูบ้ริโภคภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 
3.1 ผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมหมายถึงองคก์รท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อขายต่อหรือผลิต

รวมถึงผูค้า้ส่งผูค้า้ปลีกผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือหน่วยงานของรัฐ 
3.2 ผูบ้ริโภคในครัวเรือนหมายถึงผูท่ี้มีสิทธิซ้ือสินค้าหรือบริการส าหรับแม่บา้นและ

สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ 
4. ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ 

 4.1 น่ีคือบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีนกัการตลาดตอ้งติดต่อเน่ืองจากมีหลายปัจจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัผลิตภณัฑข์องตน 

แบบจ าลองบูรณาการเป็นการรวบรวมแนวคิดด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
กระบวนการบริโภคแบ่งออกเป็นส่ีขั้นตอน: 

1. การตัดสินใจซ้ืออันท่ีจริงผูบ้ริโภคควรตรวจสอบค าถามและข้อกังวลก่อนจากนั้ น
หลังจากตรวจสอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องแล้วผูบ้ริโภคจะก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินตวัเลือกและตดัสินใจเลือก 



 

 

2. การจดัซ้ือเป็นกระบวนการในการซ้ือสินคา้หรือบริการรวมถึงการเลือกแหล่งซ้ือและ
วธีิการช าระเงิน 

3. การใช้งานเป็นขั้นตอนของการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ท่ี
ตอ้งการ 

4. การประเมินการบริโภคเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการบริโภคโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์และบริการ เป็นไปตามความคาดหวงัไม่วา่ผูบ้ริโภคจะ
พอใจหรือไม่ก็ตาม 

5. กระบวนการบริโภคทั้งส่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่อไปน้ี: 
1) ปัจจยัทางจิตใจ หมายถึงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะภายในของแต่ละคน ผูค้น

ไดรั้บการรับรู้การเรียนรู้ความเช่ือความชอบและแรงจูงใจบุคลิกภาพค่านิยมและชีวติ 
2) ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม หมายถึงปัจจยัแวดล้อมส่วนบุคคลเช่นครอบครัว

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดา้นสังคมและวฒันธรรม 
3) ปัจจยัทางการคา้ หมายถึง การด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นส่วนผสมระหวา่งการตลาด

การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์องคก์รและการจดัการความสัมพนัธ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผูบ้ริโภคเก่ียวพนักบัศาสตร์อ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับการรับรู้การเรียนรู้แรงจูงใจทัศนคติและ
บุคลิกภาพ นกัการตลาดใชส่ิ้งเหล่าน้ีเพื่อสร้างความตอ้งการสินคา้หรือบริการของตนเอง 

2. เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์แห่งการใช้จ่าย ทดแทนการประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือ
เพื่อใหไ้ดค้วามพึงพอใจสูงสุด 

3. มานุษยวทิยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาการอยูร่่วมกนัในสังคม การเลียนแบบค่านิยมและ
วฒันธรรมบางอย่างถูกส่งต่อจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

4. จิตวทิยาสังคมเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมของคนกลุ่มหน่ึง ผูท่ี้ไดรั้บความ
เคารพจากผูน้ าทางความคิดและผูอ่ื้น 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ร่วมกนั 

ในการบริหารการตลาด เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย กลยุทธ์ท่ีส าคญ ั4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) การตั้งราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิ การตลาด (Promotion)  



 

 

 1) ผลิตภณัฑ ์(Product)  
 หมายถึง สินคา้และบริการ นกัการตลาดจะตอ้งเขา้ใจว่าลูกคา้ไม่ได้ตอ้งการท่ีจะซ้ือตวั

สินคา้หรือบริการเท่านั้น แต่ลูกคา้ตอ้งการซ้ือคุณประโยชน์ท่ีเฉพาะเจาะจงจากขอ้เสนอของผูข้าย
จากการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดว้ย ซ่ึง สามารถจ าแนกประเภทของผลิตภณัฑไ์ด ้ดงัน้ีคือ 

1.1) ผลิตภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการจาก
การซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

1.2) ผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน (Basic Product) หมายถึง เปล่ียนประโยชน์หลกัของนามธรรม
ท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้ห้เป็นวธีิท่ีสามารถน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

1.3) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้โดยทัว่ไปคาดหวงั
จากการซ้ือของพวกเขา 

1.4) ผลิตภณัฑเ์สริม (Augmented Product) หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑข์องผูข้าย
แตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืนคือรายไดซ่ึ้งจะเพิ่มผลประโยชน์ในแง่ของคุณภาพเกินกวา่ท่ีจะไดรั้บ 

1.5) ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปได ้(Potential Product) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีเพิ่มเขา้มาใน
ผลิตภณัฑคื์อท าใหผ้ลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้กินกวา่ท่ี
ลูกคา้คาดหวงัมากกวา่ 1 รายเหนือคู่แข่งซ่ึงไม่เพียง แต่จะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เท่านั้น แต่
ยงัสามารถสร้างความประหลาดใจใหก้บัลูกคา้ไดอี้กดว้ยซ่ึงส่ิงน้ี ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปไดเ้ป็น
ส่วนประกอบท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑท่ี์จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

2) ราคา (Price) 
หมายถึง การจดัการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนประจ าการก าหนดก าไรจากการคา้ การจดัท า

สัญญาสินเช่ือ และหาวธีิลดตน้ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงินเวลาความพยายามและประสบการณ์
ของลูกคา้ในอดีตท่ีไม่พอใจกบับริการ ความส าคญัความส าเร็จของกิจกรรมทางการตลาดมีดงัน้ี 

2.1) ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดประเภทเดียวท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัผูข้าย 
2.2) ราคามีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัผลประโยชน์และคุณภาพ

ของบริการท่ีผูข้ายเสนอ 
2.3) ราคาส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริการในสายตาของลูกคา้การก าหนดราคา

ตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางการตลาดอ่ืน ๆ ดว้ยเพราะการตดัสินใจดา้นราคาจะส่งผลต่อทุกส่วน
ของส่วนผสมทางการตลาด ไม่วา่จะเป็นการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาดและ
พนกังานบริการเป็นตน้ 

 
 



 

 

3) การจดัจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง การตดัสินใจวา่จะส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้ไดท่ี้ไหนเม่ือใดและอยา่งไรโดย

ช่องทางการจดัส่งอาจถูกใชโ้ดยผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการโดยตรง หรือช่องทางออ้มผา่นตวัแทนของผู ้
ใหบ้ริการและหวัใจส าคญัของกลยทุธ์การจดัจ าหน่ายคือ 

3.1) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง  ความง่ายและสะดวกในการให้บริการ
เน่ืองจากตอ้งผลิตและบริโภคบริการพร้อมกนั ลูกคา้จะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการ
ดว้ย 

3.2) ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ เน่ืองจากไม่สามารถให้บริการได้ ดงันั้นผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการจะตอ้งพร้อม
ใหบ้ริการลูกคา้เสมอเม่ือพวกเขาตอ้งการ 

 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
หมายถึง การส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC) มีบทบาทส าคญั หลายประการดงัน้ีคือ 
4.1) การใหข้อ้มูลข่าวสารความรู้และขอ้เสนอท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ 
4.2) การจูงใจใหลู้กคา้เป้าหมายเห็นประโยชน์ของสินคา้และบริการ    
4.3) การแจง้เตือนลูกคา้การส่ือสารการตลาดจะสร้างการจดจ าสินคา้และบริการให้กบั

ลูกคา้ไดดี้ข้ึน 
ในดา้นการตลาดองค์กรจ าเป็นตอ้งจดัหาข่าวสารความรู้และค าแนะน าท่ีจ  าเป็น สินคา้

และบริการแก่ลูกคา้โดยเฉพาะลูกคา้ใหม่ เก่ียวกบัคุณสินคา้และบริการมีประโยชน์อย่างไรจะซ้ือ
หรือให้บริการไดท่ี้ไหนเม่ือสามารถซ้ือได ้ระยะเวลาในการให้บริการรวมถึงวิธีการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพการส่ือสารน้ีอาจกระท าผ่านบุคคล
หรือผา่นส่ือต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี ้
 

 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)     ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing 
Mix) 

1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าน่าย 
4. โปรโมชัน่ 
(ดดัแปลงของ คุณิตา เทพวงค,์2558) 

  

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Adoption) 

1.ประโยชนใ์นการใชง้าน 
2. ความง่ายในการใชง้าน  
3. ความเส่ียงในการใชง้าน  
(ดดัแปลงของ นุชนาฏ สุทธิวงษ,2561) 

 

ทัศนคต ิ(Attitude) 

1.ความมัน่คงและระบบป้องกนัความ
ปลอดภยัท่ีดี  
2.ความสะดวกรวดเร็วสามารถใชบ้ริการ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
(ดดัแปลงของ คุณิตา เทพวงค,์2558) 

 

ระเบียบวธิีวจิัย 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากการน าแอพพลิเคชัน AliPay เขา้มาในประเทศไทยและ

จ านวนชาวจีนท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศไทยท าให้วิธีการช าระเงินแบบไม่ใช้เงินสดในประเทศไทยมี
ความสมบูรณ์มากข้ึน เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมของชาวจีนท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชนั AliPay ใน
กรุง เทพมหานครนักวิจัยระบุว่ าประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค ร้ัง น้ี คือชาวจี ท่ีอาศัยอยู่
กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

พฤติกรรมการใช้แอพพลเิคชัน 

AliPay  

1.การเลือกซ้ือสินคา้ซ ้ า 

2.สถานท่ีซ้ือสินคา้ซ ้ า 

3.ความถ่ีต่อวนั 

4.ช่วงระยะเวลาท่ีใช ้

5.ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 

H1 

H2 

H3 



 

 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้ชาวจีนอย่างน้อย 400 คนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้แอพ
พลิเคชนั AliPay และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรผูใ้ช้แอพพลิเคชนั AliPay ของชาว
จีนอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตร Taro Yamane ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบั
ความทนทานต่อ 0.05 สูตร 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามค าถามปลายเปิดผสมปลายเปิด

จ านวน 1 ชุด รวมจ านวน 400 ชุดโดยแบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 5 ส่วนคือ  
1) แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ

การศึกษาในครอบครัวโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกค าตอบจากตอบท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
2) แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่

กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 และโดยค าถามส่วนน้ีมีประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 ดา้น  
 2.1) การเลือกซ้ือสินคา้ซ ้ า 
 2.2) สถานท่ีซ้ือสินคา้ซ ้ า 
 2.3) ความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ในการซ้ือสินคา้ต่อวนั  
 2.4) ช่วงระยะเวลาท่ีใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ในการซ้ือสินคา้ 
 2.5) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ 

3) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเค
ชัน AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 โดยมีประกอบไป
ดว้ยปัจจยั 4 ดา้นคือ 
   3.1) ผลิตภณัฑ์ 

 3.2) ราคา 
 3.3) องทางการจดัจ าน่าย  
 3.4) โปรโมชัน่ 

4) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั 
AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 โดยมีประกอบไปด้วย
ปัจจยั 3 ดา้นคือ 

 



 

 

   4.1) ประโยชน์ในการใชง้าน 
 4.2) ความง่ายในการใชง้าน 
 4.3) ความเส่ียงในการใชง้าน 

5) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay 
ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 โดยมีประกอบไปดว้ยปัจจยั 3 
ดา้นคือ 
   5.1) ความมัน่คงและระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีดี 

 5.2) ความสะดวกรวดเร็วสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของประชาชนชาวจีนท่ีมีพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ท่ี

อาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ข้อน้ี  ผู ้วิจ ัยวิ เคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ประกอบดว้ยค่า จ  านวน ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2)  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้แอพ
พลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19  
 วตัถุประสงคข์อ้น้ี วดัดว้ยค่าสถิติความสัมพนัธ์ Pearson,s Correlation Coefficient (r) 

 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
3) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั 

AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19  
วตัถุประสงคข์อ้น้ี วดัดว้ยค่าสถิติความสัมพนัธ์ Pearson,s Correlation Coefficient (r) 
 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

4) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของ
ชาวจีนท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19  
วตัถุประสงคข์อ้น้ี วดัดว้ยค่าสถิติความสัมพนัธ์ Pearson,s Correlation Coefficient (r) 
 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 

 



 

 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 206 คนคิด

เป็นร้อยละ 51.5 มีอายุ 16-25 ปีมีจ านวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 262 คนคิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 
59.8 มีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทจ านวน 198 คนคิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
ระดบั 15,000-30,000 บาทจ านวน 126 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay 
ของชาวจีนทีอ่าศัยอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกดิ COVID-19 

จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คนพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร
ในช่วงการเกิด COVID-19 (r=0.453)อยู่ในระดบัปานกลาง แอปพลิเคชัน่ AliPay มีความปลอดภยั
ไดม้าตรฐานและทนัสมยัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.329)อยูใ่น
ระดบันอ้ย แอปพลิเคชัน่ AliPay มีการออกแบบให้น่าใชง้านและเป็นเอกลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.415)อยูใ่นระดบัปานกลาง แอปพลิเคชัน่ AliPay มีการ
ปรับปรุงเวอร์ชัน่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay (r=0.393)อยู่ในระดบั
น้อย แอปพลิเคชั่น AliPay มีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดท่ีดีหลายช่องทางมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.393)อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน 
AliPay ของชาวจีนทีอ่าศัยอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกดิ COVID-19 

จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนพบวา่การยอมรับเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด 
COVID-19  (r=0.367)อยู่ในระดับน้อย  แอปพลิเคชั่น  AliPay ได้รับความสะดวกรวดเ ร็ว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิ เคชัน  AliPay (r=0.187)อยู่ในระดับน้อย ท่ี สุด 
แอปพลิเคชัน่ AliPay ใช้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาแบบทนัทีกบัร้านคา้ ต่าง ๆมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคชัน  AliPay (r=0.237)อยู่ในระดับน้อย  แอปพลิเคชั่น  AliPay ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น AliPay ได้อย่างง่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน  AliPay 
(r=0.222)อยู่ในระดบัน้อย AliPay เขา้ถึงขั้นตอนในการใช้ Alipay เป็นเร่ืองง่ายมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay (r=0.208)อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด แอปพลิเคชั่น AliPay ใช้



 

 

รหสัผา่นก่อนเขา้เคร่ืองเพื่อป้องกนัขอ้มูลส่วนตวัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั 
AliPay (r=0.178)อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด แอปพลิเคชั่น AliPay มีความเส่ียงท่ีขอ้มูลจะมีโอกาสถูก
ขโมยโดยกลุ่มผูไ้ม่หวงัดีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.204)อยูใ่น
ระดับน้อยท่ีสุด แอปพลิเคชั่น AliPay อาจติดปัญหาการช าระเงินขัดข้องระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.207)อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาว
จีนทีอ่าศัยอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกดิ COVID-19 

จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนพบวา่ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 
(r=0.278) อยู่ในระดบัน้อย แอปพลิเคชัน่ AliPay ใช้บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมงมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay (r=0.218)อยู่ในระดับน้อย แอปพลิเคชั่น AliPay มีความ
ปลอดภยั ท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay 
(r=0.235)อยู่ในระดับน้อย แอปพลิเคชั่น AliPay มีระบบแจ้งเตือนทุกคร้ังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay (r=0.191)อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด แอปพลิเคชั่น AliPay มี
บริการท่ีครอบคลุม ครบถว้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.229)อยู่
ในระดบันอ้ย แอปพลิเคชัน่ AliPay การโฆษณาส่งเสริมการตลาดหลายช่องทางมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay (r=0.217)อยูใ่นระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนที่

อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกดิ COVID-19 
จาการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay 

ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 มีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบั
ปานกลาง อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 4 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ แอพพลิเคชนั AliPay มีความปลอดภยัไดม้าตรฐานและทนัสมยั แอพพลิเคชนั AliPay มีการ
ออกแบบให้น่าใช้งานและเป็นเอกลกัษณ์ แอพพลิเคชัน AliPay มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและแอพ
พลิเคชนั AliPay มีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดท่ีดี แอพพลิเคชนั AliPay เน่ืองจากมีการโฆษณา
ส่งเสริมทางการตลาดท่ีดีหลายช่องทางผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Xue Yang 



 

 

(2017) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคชาวจีนทางออนไลน์ 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัส าคญัมาก
ท่ีสุดโดยปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ดว้ย ในดา้นการก าหนดราคาเช่นราคาท่ี
ต ่ากวา่และเหมาะสมและการส่งเสริมการขายส าหรับการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึง
อธิบายไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยั
อยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 มีสัมพนัธ์กนั 

 ดังนั้นผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน AliPay ควรพฒันาหรือมีการออกแบบแอพพลิเคชัน 
AliPay ให้น่าใชง้านและเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน เพื่อเป็นสร้างความน่าเช่ือถือของการใชง้านระบบ
สารสนเทศเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแอพ
พลิเคชนั AliPay รับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

การยอมรับเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนที่อาศัยอยู่
กรุงเทพมหานครในช่วงการเกดิ COVID-19 

จาการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชนั AliPay ของ
ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 มีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย 
อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
มีความรู้สึกว่า การใช้แอพพลิเคชนั AliPay สามารถใช้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาแบบทนัที (เรียลไทม์) กบั
ร้านคา้ต่างๆและสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน AliPay ได้อย่างง่ายส่งผลต่อการใช้งานว่ามี
ประโยชน์จากการใช้งานซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี Davis 
(1998) การท่ีผูบ้ริโภคจะยอมรับเทคโนโลยีต้องมีผลมาจากเทคโนโลยีท่ีมีการออกแบบมาเพื่อ
ผูใ้ช้งานโดยตรงและตอ้งมีความง่าย แต่ถา้เทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายก็ไม่สามารถทดแทนความไม่มี
ประโยชน์ของเทคโนโลยีไดท้ศันคติของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์
และรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้นเช่นรู้สึกอยากใช้
หรือไม่อยากใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสัญชยั อุปเดีย (2554) ท างานวิจยั
เร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระ
เงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จากประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครการทดสอบมีผล
ออกมาวา่ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดา้นการยอมรับเทคโนโลยเีก่ียวกบัการ
รับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งานและการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้านผลการศึกษา พบว่า การตดัสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีระดบันยัส าคญั 0.05 ยงัน้ีพบว่าปัจจยัการรับรู้
เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตา้นการรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงิน
ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชย์



 

 

อิเล็กทรอนิกส์ด้านความไวว้างใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีระดบันยัส าคญั 0.05 

ทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน AliPay ของชาวจีนที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร
ในช่วงการเกดิ COVID-19 

จาการศึกษาพบวา่ ทศันคติกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่
กรุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 มีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัน้อย อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ใช้บริการ
แอปพลิเคชัน่ AliPay ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีความปลอดภยั เพราะเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ มีระบบแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการท ารายการ มีบริการท่ีครอบคลุม ครบถว้น เน่ืองจาก 
มีการโฆษณาส่งเสริมการตลาดหลายช่องทาง ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของคุณิตา 
เทพวงค ์(2558) ท าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking 
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวดัชลบุรี  เรียงจากมากไปน้อยพบว่าพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้ค  าแนะน าการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking น่าเช่ือถือ 
แอปพลิเคชัน่มีบริการท่ีครอบคลุมครบถว้นน่าเช่ือถือและการใช้บริการแอพพลิเคชัน่มีระบบแจง้
เตือนทุกคร้ังท่ีมีการท ารายการในบญัชีน่าเช่ือถือ แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภยัเพราะเป็นของ
ธนาคารท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ สามารถใช้บริการแอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking ได้
ตลอด 24 ชั่วโมงรับรู้เร่ืองแอพพลิเคชั่นเน่ืองจากมีการโฆษณาส่งเสริมทางการตลาดท่ีดีหลาย
ช่องทางสามารถติดต่อกบั Call Center ของธนาคารไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการใชง้านคิดวา่การสมคัร
ใชบ้ริการแอพพลิเค Bualuang mBanking ไม่ยุง่ยาก จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ส่วนประสม
ทางการตลาด การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยแีละทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่ 
Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตจงัหวดัชลบุรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงอธิบายได้ว่าของชาวจีนท่ีอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าทัศนคติกับ
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ดงันั้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ AliPay ให้สามารถบริการท่ี
ครอบคลุมครบถว้นตลอดจนการพฒันาให้แอพพลิเคชัน่ AliPay มีระบบแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการท า
รายการในบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผูป้ระกอบกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยส าหรับการท าธุรกิจผ่านช่องทางกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์หรือ AliPay สามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี 
1) ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่



 

 

กรุงเทพมหานครในดา้นประสมทางการตลาด เน่ืองจากมีโฆษณาทางการตลาดท่ีดีในหลายช่องทาง
ความน่าเช่ือถือของการใช้ระบบขอ้มูลและความนิยมในการใช้งานจึงไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยส าหรับการท าธุรกิจควรให้ความสนใจกบัแอป
พลิเคชนั พฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีมีฟังกช์ัน่ดงัต่อไปน้ี การออกแบบท่ีใชง้านไดจ้ริงไม่ซ ้ าใครยอดเยี่ยม
และทนัสมยัรวมถึงระบบท่ีส่ง SMS แจง้เตือนผา่นแอพพลิเคชัน่ในทุกธุรกรรมซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ
น่าเช่ือถือในการใช้งาน นอกจากน้ีควรขยายระบบขอ้มูลของแอปพลิเคชันให้มีช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์แอปพลิเคชนัมากข้ึน 

2) ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่
กรุงเทพมหานครในดา้นความไวว้างใจและในดา้นการรับรู้ความเส่ียงของผูใ้ชง้านเป็นดา้นท่ีมีความ
เส่ียงมากท่ีสุดท่ีจะสามารถส่งผลถึงทศันคติของผูใ้ชง้านวา่อยากจะใชง้านหรือไม่ผูป้ระกอบกิจการ
ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยส าหรับการท าธุรกิจผา่นช่องทางกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือแอพพลิเค
ชนั AliPay จึงควรมีการให้ขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์โดยน าเร่ืองของระบบป้องกนัความปลอดภยั
ในการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการและการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ดว้ยแอพพลิเคชนั AliPay เป็น
เร่ืองท่ีส าคญัในการให้บริการโดยการท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการเป็นความลบัและความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดปัญหาในระหว่างการช าระเงินไดท้  าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่แน่ใจว่าช าระเงินเรียบร้อย
แลว้หรือไม่ตอ้งท าให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใชง้านเพื่อให้ความน่าเช่ือถือต่อผูใ้ชบ้ริการและ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกปลอดภยักบัการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ในการซ้ือสินคา้ 

3) ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่
กรุงเทพมหานครในดา้นการรับถึงประโยชน์จากการใชบ้ริการและในดา้นการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานมีแนวโน้มตดัสินใจในการใช้บริการมากข้ึนผูป้ระกอบกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ส าหรับการท าธุรกิจผา่นช่องทางกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือแอพพลิเคชนั AliPay จึงควรมุ่งเนน้
ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในการใชบ้ริการในการซ้ือสินคา้ในการปรับปรุงโปรแกรมและซอฟแวร์ใน
การเขา้ถึงระบบให้ไดง่้ายข้ึนยิ่งข้ึนไปและสามารถใช้งานระบบโดยท่ีมือถืออาจจะ Offline ไม่มี 
Internet ในการเช่ือมต่อ แต่มี QR-Code ในรูปแบบใหม่มาแทนในความสะดวกและความง่ายมาก
ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีจากการศึกษาฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีน
ท่ีอาศยัอยูก่รุงเทพมหานครในช่วงการเกิด COVID-19 ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการ
วจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 



 

 

1) แนะน าใหท้  าการศึกษากบักลุ่มประชากร / กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่าง
กนัเช่นอาชีพเจาะลงไปในแต่ละอาชีพและศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อน ามาศึกษาวา่มีความแตกต่าง
จากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ผลท่ีได้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาแอพ
พลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ใน
แต่ละกลุ่มได ้

2) แนะน าให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ีเช่น
ปัจจยัท่ีตดัสินใจแอพพลิเคชนั AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ทราบถึงวา่มี
ความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่และน าผลท่ีได้ไปก าหนดกลยุทธ์ในการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ AliPay ของชาวจีนท่ีอาศยัอยู่กรุงเทพมหานครให้ตรงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มได 

3) ควรใช้ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) และใช้ส ถิ ติแบบพหุตัวแปร 
(Multivariate Statistics) มาวเิคราะห์เพื่อจะไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างและมีความน่าเช่ือถือ 
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