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บทคัดย่อ  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทย 

2) เปรียบเทียบการใช้Alipay และ WeChat Pay ในการช าระเงิน 3) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ และ 4) ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ บริการ ความตั้งใจใชต่้อ 

ความพึงพอใจ และประโยชน์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งผา่นการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม ใน 5 จงัหวดัในประเทศไทย ส ารวจขอ้มูลคนจีนในประเทศไทย

จ านวน 400 คน ใชส้ถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 

1) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทย คือ ใช้ทุกวนั ตนเองมีอิทธิพลต่อการใช้      

ใชใ้นการโอนเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชช้ าระเงินเก่ียวกบัค่าครองชีพ เกม ห้างสรรพสินคา้ อาหาร และ

บนัเทิง ตามล าดบั 2) ชาวจีนใช้ Ali Pay มากกว่า WeChat Pay  3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระ

เงินออนไลน์ เรียงตามล าดับคือ ใช้ในการท างาน ส่วนลดกิจกรรม อิทธิพลของแบรนด์ ป้องกันอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 4) ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ บริการ ความตั้งใจใช้ต่อ 

ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก  

 

 

 

 

 

 



1.ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นประเทศเพื่อนบา้นดงันั้นคนจีนส่วนใหญ่จะเขา้มาใน ประเทศไทย

ดว้ยการมาท างานในประเทศไทย ท่องเท่ียวในประเทศไทยและตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย เน่ืองจากจ านวน

ประชากรของจีนในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณในการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนใน

ประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด คือ การใช้

การช าระเงินผา่น Alipay และ WeChatpay  

“ Thailand Merchants Bank และ  Alipay (Alipay) ร่ วม มือกัน เ ปิด  SCB Easy  Pay-Mam Manee 

Money Solution เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัร้านคา้ปลีกชาวไทย โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่

ท่ีมาเท่ียวในประเทศไทยจะใช ้QR code ในการช าระเงิน จึงมีการโปรโมท QR code หรือ การบริการช าระ

เงินผ่านการสแกนคิวอาร์โคด้ในพื้นท่ีของแหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะร้านคา้ปลีกหลกัๆ 

ซ่ึงเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน เช่น ไชน่าทาวน์และหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัรายใหญ่”  อภิพนัธ์ รอง

ประธานธนาคารไทยพาณิชยก์ล่าว (Chinese Study Abroad.2020) 

“ ลูกคา้ชาวจีนตอ้งการใช ้WeChatpay มากข้ึนเร่ือย ๆ หลงัจากท่ีไดท้  าการเช่ือมต่อ กบั WeChatpay 

ท าให้ลูกคา้ชาวจีนไดส้ัมผสัถึงความสะดวกสบายในการการจบัจ่ายใช้สอยเพื่อซ้ือสินคา้ เช่นเดียวกบัใน

ประเทศจีน นักท่องเท่ียวไม่ต้องกังวลกับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ การค านวณอัตรา

แลกเปล่ียน รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ ท าให้ลูกคา้ชาวจีนรู้สึกสะดวกสบายเหมือน อยู่ท่ีบา้น (ประเทศจีน)” กวง

เหว่ยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดของร้านปลอดภาษี KingPower ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

กล่าว ( Chinese Study Abroad.2020)  

" จากสถิติท่ีเผยแพร่โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทยไดก้ลายเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับ 

Alipay ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละถือเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ Alipay  ในโลก ขอ้มูลล่าสุด

จาก WeChatpay แสดงให้เห็นว่าปริมาณธุรกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนมากถึง 6 

เท่าในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การช าระเงินขา้มพรมแดนดว้ย WeChatpay ช่วยให้นกัท่องเท่ียวชาวจีน

สามารถช าระเงินด้วย WeChatpay ในต่างประเทศได้อีกด้วย ร้านคา้จะได้รับเงินสกุลท่ีมีการแลกเปล่ียน

อตัราเงินต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ เพื่อขจดัปัญหาในการแลกเปล่ียนสกุลเงินและการแลกเงินสด นอกจากน้ี

ยงัเป็นท่ียอมรับทั้งจากนกัท่องเท่ียวและพอ่คา้  

 

 



เน่ืองจากคนจีนใช ้Alipay และ WeChatpay ในการช าระเงิน กนัอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย แต่

ยงัมีอีกหลายค าถามท่ีตอ้งการหาค าตอบจากงานวจิยัน้ีเพื่อน าค าตอบไปปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการต่อไป  

1.1ค าถามการวจัิย 

1.1.1 พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

1.1.2 การใช ้Alipay และ WeChatpay แตกต่างกนัหรือไม่ 

1.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงินออนไลน์แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัใด 

1.1.4 การรับรู้ท่ีมีต่อระบบ คุณภาพ ความตั้งใจใช้ต่อความพึงพอใจและประโยชน์ อยู่ใน

ระดบัใด 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการช าระเงินออนไลนของชาวจีนในประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทย ระหว่าง Alipay 

และWeChatpay 

1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวจีนในประเทศไทยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ช าระเงินออนไลน์ 

1.2.4 เพื่อศึกษาการรับรู้ของชาวจีนในประเทศไทยเก่ียวกบัระบบ บริการ ความตั้งใจใช้

ความพึงพอใจและประโยชน์ 

1.3 ขอบเขตการวจัิย  

1.3.1 ขอบเขตประชากรและพื้นท่ี ประชากรคือชาวจีนในประเทศไทย จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ นกัเรียนต่างชาติ นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจจีน และชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  

1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาเน้ือหา: 

1) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของผูบ้ริโภคและการใช้Alipay และ

Wechatpay       

2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงินออนไลน์ 

3) ระบบ บริการ ความตั้งใจใช ้ความพึงพอใจ และประโยชน์ 



1.3.3. ขอบเขตเวลาเก็บแบบสอบถามตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 2 เมษายน 2564  

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลาย

ประการดงัน้ี   

1.4.1 ผลการวิจยัสามารถน าไปช่วยพ่อคา้ชาวไทยเขา้ใจวิธีการช าระเงินออนไลน์ท่ีชาวจีน

ใชซ่ึ้งสะดวกส าหรับร้านคา้ไทยในการลงทะเบียนรับสินคา้ออนไลน์และสะดวกส าหรับ พ่อคา้ชาว

ไทยในการซ้ือขายสินคา้ใหก้บัชาวจีน 

1.4.2 ส าหรับนกัวิจยันกัศึกษาหรือผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ี ได้

จากการวจิยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อต่อยอดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   

1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  

1.5.1. การช าระเงินออนไลน์หมายถึงธุรกิจท่ีธนาคารให้บริการช าระเงินกองทุนออนไลน์

ส าหรับผูข้ายและผูซ้ื้อในการท าธุรกรรมผา่นเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซบนอินเทอร์เน็ต  

1.5.2. พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์คือการใชว้ิธีการช าระเงินของบุคคลท่ีสามและผูใ้ช้

สามารถช าระเงินออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พฤติกรรมแสดงออกมาในเร่ืองบริการท่ีใช ้สถานท่ี

ใช ้ เหตุผลท่ีใช ้ความถ่ีในการใช ้เวลาท่ีใช ้จ  านวนท่ีใชแ้ละผูมี้อิทธิพลต่อการใช  

1.5.3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ารช าระเงินออนไลน์ หมายถึงปัจจยัท่ีดึงดูดให้ใช้

การช าระเงินออนไลน์ ไดแ้ก่ 

- ส่วนลดกิจกรรมมากมาย 

- ใชใ้นการท างาน  

- อิทธิพลของแบรนด ์

- ป้องกนัอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึน  

      - คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

1.5.4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จไดแ้ก่ระบบและบริการท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชต่้อ ความ

พึงพอใจและประโยชน์ท่ีไดรั้บ  



2. แนวคิด และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1 แนวคิดและสถานะการพฒันาของการช าระเงินออนไลน์   

สถาบนัการช าระเงินออนไลน์เป็นองคก์รการช าระเงินและการช าระเงินรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ี

ผ่านมา การช าระเงินออนไลน์คือการช าระเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยใช้สถาบนัท่ีไม่ใช่

ธนาคารซ่ึงมีความน่าเช่ือถือผ่านการใช้การส่ือสารทางเครือข่ายและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีมีการท าสัญญาลง

นามในขอ้ตกลงกบัธนาคารท่ีมีฐานขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละรูปแบบวิธีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ 

การช าระเงินของธนาคารเรียกอีกอย่างว่าการช าระเงินผ่านมือถือ ในขั้นตอนการท าธุรกรรมการช าระเงิน

ออนไลน์ ผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้และใชบ้ญัชีท่ีแพลตฟอร์มออนไลน์จดัหาใหเ้พื่อช าระค่าสินคา้ ผูข้ายจะไดรั้บแจง้

เก่ียวกบัการช าระเงินจากผูซ้ื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่วนการส่งมอบสินคา้ ผูซ้ื้อสามารถเลือกรับสินคา้

ก่อนได ้และหลงัจากท่ีไดรั้บสินคา้แลว้เงินถึงจะถูกโอนไปยงับญัชีของผูข้าย ส่ือการช าระเงินหลกัในสังคม

ปัจจุบนัมีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1. การช าระเงินทางอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 2. การช าระ

เงินผา่นมือถือโดยใช้โทรศพัท์มือถือ 3. การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตของธนาคารหรือบตัรเติมเงิน ปริมาณ

การท าธุรกรรมในวธีิการช าระเงินแบบท่ีสามนอ้ยกวา่สองวธีิแรก（hu xuan ,wang li yuan .2019 ）  

ข้อดีของการช าระเงินออนไลน์   

1. ความสะดวก  

เหตุผลหลกัท่ีท าให้การช าระเงินออนไลน์เป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชนคือความสะดวกและรวดเร็ว

ขอ้ไดเ้ปรียบหลกัคือการช าระเงินออนไลน์สามารถท าลายขอ้ จ  ากดั ของเวลาและพื้นท่ีไดไ้ม่วา่เม่ือไรและท่ี

ไหนตราบใดท่ีมีเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ สามารถใชโ้ทรศพัทเ์พื่อช าระค่าธรรมเนียมต่างๆไดช่้วยประหยดั

ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมประหยดัค่าเดินทางและเวลาในการจ่ายค่าธรรมเนียมและไม่จ  าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงการด าเนินการก็ง่ายและการใชง้านสะดวกจึงดึงดูดจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว ของผูใ้ช ้ 

2. ความปลอดภยั  

เงินสดหายง่ายหรือกระเป๋าสตางคถู์กขโมย ดว้ยการช าระเงินออนไลน์เงินจะถูกเก็บไวใ้น WeChat 

หรือ Alipay เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการโจรกรรมแมว้า่จะถูกขโมยโทรศพัทมื์อถือจะตอ้งไดรั้บการปลดล็อก

และเงินจะอยู่ในบญัชีกองทุนซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะถูกขโมย ในขณะเดียวกนัส าหรับธนบตัรปลอมท่ีผูค้น

เกลียดชงัในการท าธุรกรรมประจ าวนัแน่นอนวา่การช าระเงินออนไลน์สามารถก าจดัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ

เพราะไม่ใชเ้งินสด  

 



3. การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  

เงินกระดาษเป็นส่ือการท าธุรกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดก่อนท่ีวิธีการช าระเงิน  ออนไลน์จะถูกใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายและมีการใช้กนัอย่างแพร่หลายตลอดเวลา อย่างไรก็ตามธนบตัรจะสูญหายหรือเสียหายในการ

หมุนเวียนดงันั้นธนาคารจ าเป็นตอ้งส่งคืนธนบตัรเป็นระยะเพื่อท าลายและเปล่ียนเป็นธนบตัรใหม่ ส่ิงน้ีจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและส้ินเปลืองทรัพยากรอยา่งไม่ตอ้งสงสัย ในขณะเดียวกนัเม่ือมีการ

ซ้ือขายเงินกระดาษก็จะมีแบคทีเรียจ านวนมากซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย ์การช าระเงินออนไลน์

ไม่ใชเ้งินกระดาษซ่ึงสามารถหลีกเล่ียงปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบและดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม  

4. ง่ายต่อการจดัการ  

ซอฟตแ์วร์การช าระเงินออนไลน์สามารถแสดงรายละเอียดของรายจ่ายลงทุนและรายไดส้ าหรับผูใ้ช้

อย่างชดัเจนซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกในสถิติของผูใ้ช้เก่ียวกบับญัชีและการบริโภคและเป็นประโยชน์

อยา่งมากส าหรับการควบคุมการใชก้ารจดัการและการวางแผนเงินของผูใ้ชอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

ข้อเสียของการช าระเงินออนไลน์คือ 

1. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการช าระเงิน 

โทรศพัทมื์อถือเป็นผูใ้ห้บริการท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการช าระเงินออนไลน์ดงันั้นความปลอดภยัของ

โทรศพัท์มือถือจึงเก่ียวข้องโดยตรงกับความปลอดภยัในการช าระเงิน ภยัคุกคามท่ีใหญ่ท่ีสุดต่อความ

ปลอดภยัของโทรศพัทมื์อถือคือมา้โทรจนัและไวรัสการฝังไวรัสในโทรศพัท์มือถือดว้ยวิธีต่างๆอาชญากร

สามารถขโมยเงินในบญัชีผูใ้ชซ่ึ้งเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของการช าระเงินออนไลน์ 

2. ความเส่ียงขอ้มูลร่ัวไหล 

เม่ือผูบ้ริโภคบริโภคพวกเขาจะทิ้งขอ้มูลและขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองไวใ้ห้ผูข้ายและซอฟตแ์วร์

การช าระเงินดงันั้นขอ้มูลและขอ้มูลของผูบ้ริโภคจ านวนมากจะถูกควบคุมอย่างเช่ียวชาญ หากผูข้ายขาย

ขอ้มูลขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อหาก าไรหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัซอฟต์แวร์การคา้และการท า

ธุรกรรมร่ัวไหลและถูกขโมยจะท าให้เกิดความเส่ียงอย่างมากต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคอย่างไม่ตอ้ง

สงสัยและยงัเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค   

 

 



3. ความเส่ียงในการช าระเงินท่ีมัน่คง  

เน่ืองจากการช าระเงินออนไลน์ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยโทรศพัทมื์อถือเม่ือโทรศพัทมื์อถือหมดจึง

ไม่มีวิธีการช าระเงินใด ๆ นอกจากน้ีเครือข่ายยงัไม่เสถียรเม่ือเกิดภยัธรรมชาติคร้ังใหญ่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัของเครือข่ายจะมีปัญหาในการท าธุรกรรมของคนทั้งสังคมหากไม่มีเงินสดส ารองส่ิงน้ีจะ

อนัตรายมากและอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางสังคมอยา่งร้ายแรง .  

4. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมการช าระเงินออนไลน์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการพาณิชยส์กุลเงินการรักษาความปลอดภยั

และดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีท่ีหลากหลายและมีแผนกการจดัการจ านวนมากดงันั้นจะเกิดปรากฏการณ์

ของการก ากบัดูแลหลายฝ่าย การควบคุมดูแลหลายหัวจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบมีแนวโน้มท่ีจะมีการ

ก ากบัดูแลซ ้ าและยงัมีจุดบอดในการควบคุมดูแลอีกดว้ย ปัจจุบนัการก ากบัดูแลภายในประเทศของแผนกการ

ช าระเงินออนไลน์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธนาคารกลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์และแผนกอ่ืน ๆ แต่ขอบเขตความรับผิดชอบยงัไม่ชัดเจนนักและยงัคงมี

ปรากฏการณ์ของการขาดการก ากบัดูแลและการก ากบัดูแล   

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

2.2.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบ Alipay และ WeChatpay สถานะการพฒันาของ Alipay 

และ WeChatpay  ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา   

นบัตั้งแต่เปิดตวั Alipay ไดท้  าลายการผูกขาดของสถาบนัการเงินแบบดั้งเดิมในดา้นการช าระเงิน

ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบมากมายในดา้นความสะดวกและความปลอดภยั ในแง่ของขนาดผูใ้ชต้ามการเรียกเก็บเงิน

ระดับประเทศของ Alipay ส าหรับปี 2016 ท่ีเผยแพร่โดย Alipay ในเดือนมกราคม 2017 ผูใ้ช้ Alipay มี

จ านวนถึง 450 ลา้นคนในปีท่ีผา่นมาซ่ึงมากกวา่ 270 ลา้นคนเป็นผูใ้ชง้าน ในแง่ของพื้นท่ีการใชง้าน Alipay 

ไม่เพียง แต่พอใจกบัการช าระเงินซ้ือสินคา้ออนไลน์เท่านั้น แต่ยงัแผ่ขยายไปยงัทุกดา้นของชีวิตด้วยการ

พฒันาพฤติกรรมการช าระเงินของผูใ้ชท้  าให้ร้านคา้ค่อยๆเขา้ถึงแพลตฟอร์ม Alipay ตอนน้ี Alipay ยงัขยาย

ไปสู่สาขาโลจิสติกส์ประกนัภยัการกุศลและสาขาอ่ืน ๆ อีกดว้ยตอนน้ี Alipay ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการ

ช าระเงินระดบัประเทศ(Liu Huijing; Ding Yufeng .2018)   

เก่ียวกบั WeChatpay  แมว้่า WeChatpay จะเร่ิมตน้ช้าลงในช่องการช าระเงิน Tencent เพิ่งเปิดตวั 

WeChatpay  อย่างเป็นทางการในปี 2556 เม่ือเทียบกับ Alipay ในปี 2547 อย่างไรก็ตามการช าระเงิน 

WeChatpay  ไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ีสองของปี 2013 ส่วนแบ่งการตลาดของ Tenpay อยู่ท่ี 



5.7% เท่านั้นและส่วนแบ่งการตลาดของการช าระเงินของบุคคลท่ีสามของ Tenpay ใน "รายงานข้อมูล 

WeChatpay" เวอร์ชนัปี 2016 เกิน 20% ในปี 2016 ในบรรดาผูใ้ช้ท่ีเคยใช้การช าระเงิน WeChatpay  อตัรา

การใชซ้องจดหมาย WeChatpay  สูงถึง 84.7%(Liu Huijing; Ding Yufeng .2018)  

2.2.2. เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดของ Alipay และ WeChatpay  

จากมุมมองของอุตสาหกรรมการจดัอนัดบัธุรกรรมโดยรวมของตลาด การช าระเงินผ่านมือถือ

ส าหรับการช าระเงินของบุคคลท่ีสามมีแนวโน้มท่ีมัน่คง Alipay และ Tencent Finance อยู่ในอนัดบัท่ีหน่ึง

และสองตามล าดบัและทั้งสองรวมกนัคิดเป็น 92.65% ของตลาดโดยเพิ่มข้ึน  จากไตรมาสก่อนหน้า จาก

ฐานข้อมูลพื้นฐานในปี 2018 Alipay ครองอนัดับหน่ึงในส่วนแบ่งการตลาดการช าระเงินผ่านมือถือถึง 

53.58% และ Tencent Finance อยู่ในอนัดบัท่ีสอง ตามรายงานขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดของ Alipay ในปี 

2018 อยู่ท่ี 53.58% และ Tenpay (รวมถึง WeChatpay) อยู่ในอนัดบัท่ีสองท่ี 39.53% ทั้งสองครองตลาดการ

ช าระเงินผ่านมือถือของจีนถึง 93.11% ในเดือนมิถุนายน 2019 Alipay และพนัธมิตรกระเป๋าเงินทอ้งถ่ินได้

ให้บริการผูใ้ช้ทัว่โลกมากกว่า 1.2 พนัลา้นคนและกลายเป็นแอปท่ีไม่ใช่โซเชียลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  (xie 

hong chen,2018)  

2.2.3 เปรียบเทียบฟังกช์นัและประสบการณ์ของ Alipay และ WeChatpay  

Alipay ใหบ้ริการพื้นฐาน 6 อยา่ง ไดแ้ก่ การใชง้านดว้ยการพิสูจน์ตวัตนดา้นความปลอดภยัของการ

ช าระคืนการโอนและให้บริการท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 30 รายการส าหรับการช าระค่าบริการรวมถึง

ค่าธรรมเนียมการจดัการ การหาผูใ้ชท่ี้จะซ้ือของในต่างประเทศ และผูใ้ชท่ี้เดินทางระหวา่งประเทศ การขอ

คืนภาษี ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา Alipay ไดเ้พิ่มบริการดงัต่อไปน้ี National H&M สามารถใช้ Alipay ได ้ซ่ึง

สถานีขนส่งกว่า 2,000 แห่งทัว่ประเทศสามารถใช้ Alipay เพื่อซ้ือตัว๋ได ้Alipay สามารถคน้หาสถานีชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้าและสามารถเร่ิมชาร์จได ้ชาวหนานจิงสามารถใช้ Alipay โดยสารระบบขนส่งสาธารณะใน

เซินเจ้ิน ผูค้นสามารถสแกนใบหนา้เพื่อตรวจสอบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ นัง่แท็กซ่ีในญ่ีปุ่นและร้านสะดวก

ซ้ือ Lawson ทัว่ญ่ีปุ่นไดส้ามารถใช้ Alipay, 12315 เพื่อร้องเรียนเก่ียวกบัสิทธิและรับใบรับรองการสมรส

แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตรงกบัใบรับรองทางกายภาพ(xie hong chen,2018)  

ตรงกนัขา้มกบั WeChatpay  ฟังกช์นัพื้นฐานของ WeChatpay คือการแชทการเพิ่มเพื่อน เป็นฟังกช์ัน่

เคร่ืองส่งรับวิทยุแบบเรียลไทม์ โปรแกรม WeChatpay  มินิแพลตฟอร์มของบุคคลท่ีสาม โปรแกรมมินิ

ใกล้เคียงเป็นต้น นอกจากน้ียงัมีบริการเพิ่มเติมอีก 11 บริการ ได้แก่ e-line ความเร็วสูงการช าระเงิน 

WeChatpay  การถอนเงินสด WeChatpay  เสียง WeChatpay  ฟังก์ชั่นอ่ืน ๆ แพลตฟอร์มสาธารณะระบบ

สกดักั้นบริการในเมืองรายงานขอ้มูลการ์ดครอบครัวและการโอน  



ในทางตรงกันข้ามเม่ือรวมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์ผูใ้ช้ของทั้งสอง Alipay 

ใหบ้ริการท่ีครอบคลุมมากข้ึนและมีฟังกช์นัท่ีเรียกไดว้า่มีอ านาจทุกอยา่ง มีบางมุมในดา้นต่างๆเม่ือ Alipay มี

ฟังก์ชนัมากเกินไป และเม่ือเป็นเร่ืองเล็กน้อยและซับซ้อนท าให้ผูใ้ช้ข้ีเกียจท่ีจะริเร่ิมท าความเขา้ใจท าให้

ฟังก์ชนัท่ีมีค่ามากมายกลายเป็นของประดบัตกแต่ง WeChatpay  ให้บริการนอ้ยลง(xie hong chen,2018) แต่

ในขณะเดียวกนัก็กระชบัและดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาลองใชง้านไดง่้ายข้ึน  

จากการส ารวจผูใ้ช้ส่วนใหญ่เช่ือว่าขอ้ดีดา้นประสบการณ์ท่ีมีต่อ Alipay คือการช าระเงินจ านวน

มากมีความปลอดภยัและสะดวกสบายกว่า รวมถึงการโอนเงินระหวา่งคนแปลกหนา้นั้นสะดวกในแง่ของ

การปกป้องความเป็นส่วนตวั   

ในแง่ของขอ้เสีย การออกแบบอินเทอร์เฟซนั้นปานกลางและไม่สวยงามเพียงพอ ท าให้การบริการ

ลูกคา้ยงัดูไม่น่าดึงดูดไม่มากพอ มีการส่ือสารระหวา่ง Alipay กบัผูใ้ชร้ายอ่ืนนอ้ยลงนัน่คือประสบการณ์การ

โตต้อบไม่ดีดอกเบ้ียต ่า ประสบการณ์ของ WeChatpay นั้นเรียบง่ายและสวยงามประสบการณ์แบบโตต้อบ

(xie hong chen ,2018)และประสบการณ์ทางสังคมนั้นดีมากขอ้เสียคือผูใ้ช้จะไม่ค่อยปลอดภยัเม่ือจ่ายเงิน

จ านวนมากนอกจากน้ียงัเป็นท่ีน่าสังเกตว่าฟังก์ชันบางอย่างของ WeChatpay  มีสองด้านเช่นฟังก์ชนัการ

ถอนและการลบเพื่อน ผูใ้ชมี้ความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัฟังกช์ัน่ ฯลฯ  

2.2.4 เปรียบเทียบสถานการณ์การใชง้าน Alipay และ WeChatpay  

Alipay เป็นซอฟตแ์วร์การช าระเงินโดยปกติจะข้ึนอยูก่บัการช าระเงิน เม่ือพูดถึงการท าธุรกรรมกบั

คนแปลกหน้าผูค้นมกัต้องการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัมากท่ีสุดดังนั้นจึงใช้ Alipay ท่ีเป็น

ทางการแทน WeChatpay  เม่ือเทียบกับ WeChatpay  แล้ว Alipay  เป็นเหมือนซอฟต์แวร์การช าระเงินท่ี

จริงจงัเหมาะส าหรับการโอนเงินในโอกาสทางการ  

ในฐานะซอฟตแ์วร์การส่ือสาร WeChatpay ไดดึ้งดูดผูใ้ชจ้  านวนมากจากจ านวนผูใ้ชจ้  านวนมากการ

ช าระเงินWeChatpay ได้พฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว เม่ือเพื่อนและญาติต้องการโอนเงินผู ้คนมักชอบเปิด 

WeChatpay  ส่งอัง่เปาเพื่อโอนเงินจ านวนน้อยและใช้การโอนโดยตรงเพื่อโอนเงินจ านวนมากผูค้นมกัจะ

เปิด WeChatpay  เพราะคิดว่าพวกเขาเปิด WeChatpay  เร็วกว่าการเปิด Alipay และสะดวกกว่าในการโอน

เงินผา่นอินเทอร์เฟซการแชท เม่ือเทียบกบั Alipay แลว้ WeChatpay  มีความใกลชิ้ดและคุน้เคยมากกวา่(jiang 

ai mei,2019)  

 

 



2.2.5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช ้Alipay และ WeChatpay  

ในการจดัอนัดบัแบรนด์ผูใ้ห้บริการทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของจีน Alipay มี

ความพึงพอใจสูงถึง 81.6% มากกว่า WeChat Pay อนัดับสองเกือบ 30% นอกจากน้ียงัให้ความกระจ่าง

เก่ียวกบัความรักและความไวว้างใจของผูค้นเก่ียวกบั Alipay อีกด้วยนโยบาย Huabei และการกู้ยืมเงินท่ี 

Alipay ส่งเสริมสามารถรับเงินกูด้อกเบ้ียต ่าโดยไม่มีหลกัประกนัใด ๆ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์การจดัการ

ความมัง่คัง่ท่ีไม่มีเกณฑ์ท่ีท าให้ผูใ้ชช่ื้นชอบและเพิ่มความชอบของผูใ้ชส้ าหรับ Alipay . ความพึงพอใจ.(In 

the palm of your hand. 2018)  

2.2.6 เปรียบเทียบการวเิคราะห์เปรียบเทียบความปลอดภยัของ Alipay และ WeChatpay 

ขั้นแรกให้วิเคราะห์วิธีการป้องกนัความปลอดภยัของ Alipay การป้องกนัด้วยรหัสผ่านสองคร้ัง

รหสัผา่น Alipay และรหสัผา่นแบบไดนามิกของโทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการช าระเงินซ่ึงเป็น

มาตรฐานการรับรองความปลอดภยัระดบัสูงสุดท่ีเขม้งวดท่ีสุดส าหรับสถาบนัการเงินในโลก  

อยา่งไรก็ตาม WeChatpay  ถูกกวาดลา้งไปจากรหสัผา่นและกฎปัจจุบนัมีนอ้ยกวา่ 1,000 (5 รายการ) 

ต่อวนัและไม่สามารถปิดฟังก์ชันน้ีได้ Alipay สามารถควบคุมการเปล่ียนรหัสผ่านจ านวนเล็กน้อยซ่ึง

ปลอดภยักวา่ ฟังก์ชนัการโอนการช าระเงิน WeChatpay  สามารถโอนเงินไปยงับตัรธนาคารท่ีผูกไวก้บัคุณ

เท่านั้น ในขณะท่ี Alipay สามารถโอนเงินไปยงับตัรธนาคารอ่ืน ๆ ไดห้ากถูกขโมยการช าระเงิน WeChatpay  

จะปลอดภยักวา่   

ในความเป็นจริงความปลอดภยัของทั้งสองเทียบกนัได ้แต่ในทางจิตวิทยาของผูใ้ช ้Alipay มีความ

ปลอดภยัมากกว่าประการแรกเน่ืองจาก Alipay ไดรั้บการพฒันามาเกือบสิบปี ผูใ้ช้จึงคุน้เคยกบัการใช้เพื่อ

ช าระเงินและเช่ือว่าระบบรักษาความปลอดภยัมีความเป็นกา้วหน้ามากข้ึน ประการท่ีสอง Alipay มีความ

เช่ียวชาญในดา้นการช าระเงินดว้ยกระเป๋าสตางค์มาโดยตลอดและแนวคิดการออกแบบในช่วงเร่ิมตน้ของ 

WeChatpay  คือ เคร่ืองมือโซเชียลท่ีมีน ้ าหนกัเบา ในความคิดของผูใ้ชเ้คร่ืองมือโซเชียลมกัไม่ปลอดภยัและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถร่ัวไหลไดง่้ายซ่ึงท าใหผู้ค้นรู้สึกขาดความเช่ือมัน่เน่ืองจากความปลอดภยัท่ีต ่า (You 

Lei. 2017)  

สรุป  

เม่ือพิจารณาขอ้ดีของการช าระเงินแบบหลกัทั้งสองขา้งตน้ตามล าดบัและซ่ึงจะพบวา่ WeChatpay 

และ Alipay ไดก่้อใหเ้กิดสถานการณ์การแข่งขนักนัส าหรับตลาดในประเทศ โดยทั้งสองวธีิน้ีน าหนา้วิธีการ

ช าระเงินอ่ืน ๆ  



จากขอ้มูลในปี 2019 ปัจจุบนั Alipay และ WeChatpay  ครองตลาดการช าระเงินผา่นมือถือของบุคคลท่ีสาม

ในประเทศจีนและธุรกรรมทั้งหมดของทั้งสองตลาดมีสัดส่วนมากกวา่ 90% ในบรรดาพวกเขา WeChatpay  

มีบทบาทส าคญัในชีวิตออฟไลน์โดยมีผูใ้ชถึ้ง 54.9% ท่ีชอบใช ้WeChatpay  ส าหรับการช าระเงินดว้ยรหัส

สแกนมูลค่าเล็กนอ้ยแบบออฟไลน์ Alipay เป็นผูใ้ชท่ี้โดดเด่นมากในแวดวงอีคอมเมิร์ซออนไลน์และผูใ้ช้ท่ี

ชอบใช ้Alipay ส าหรับการช าระเงินดว้ยรหสัสแกนมูลค่ามากกวา่ทางออนไลน์ถึง 64.9% ของความตอ้งการ

ของผูใ้ชใ้นการช าระเงินผา่นมือถือ ในเมืองท่ีพฒันาแลว้และเมืองท่ีก าลงัพฒันามีความแตกต่างของผูใ้ชท่ี้อยู่

ในเมือง โดยชนชั้นสามและชนชั้นท่ีส่ีจะชอบใชก้ารช าระเงินแบบ WeChatpay  ทางออนไลน์และออฟไลน์

โดยคิดเป็น 58.6% และ 72.5% ตามล าดบั ผูใ้ชใ้นเมืองชนชั้นหน่ึงและชนชั้นสองชอบใช ้Alipay ส าหรับการ

ช าระเงินออนไลน์ โดยมีสัดส่วนสูงถึง 72.0%  

3. กรอบแนวคิดการวจัิย  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)            ตวัแปรตาม(Dependent Variable)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายได ้

พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ 

1.บริการท่ีใชช้ าระเงิน 

2.สถานท่ีใช ้      3. ความถ่ีในการใช ้

4. เวลาท่ีใช ้      5. จ านวนเงิน    6. ผูมี้อิทธิพล 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการช าระเงินออนไลน์ 

 
ความคิดเห็นทีม่ีต่อ: 

- ระบบ (System)  

- บริการ (Service) 

- ความตั้งใจใช ้(Intend to use) 

- ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

- ประโยชน ์(Net benefit) 



4. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี  

4.1 ประชากร  

ประชากรคือชาวจีนในประเทศไทย จ าแนกเป้น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัเรียนต่างชาติ นกัท่องเท่ียว นกั

ธุรกิจจีน และชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย   

4.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง  

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือชาวจีนในประเทศไทยใน 4 อาชีพ ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนตวันั้น

ทางผูว้ิจยัจงเลือกใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยการแทนค่าสูตรท าให้ไดข้นาดตวัอยา่งไม่น้อย

กวา่ 385 คน  

4.3 วิธีการสุ่มตวัอย่างการสุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 2 ชั้น 

(Two-stage cluster) โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี 1: โดยการดึงตวัอย่างจาก 5 จงัหวดัใน 72 จงัหวดัในประเทศไทยโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่ายกลุ่ม มีดงัน้ี 1. กรุงเทพมหานคร 2.พระนครศีอยุธยา 3.นนทบุรี 4.ภูเก็ต 5.เชียงใหม่ แห่งละ 

80 ราย รวม 400 ราย   

4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา คน้ควา้จาก

แนวคิดท่ีนักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีได้เขียนไว้เพื่อน ามาเป็ นข้อ มูลในการสร้างแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอน 

ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามไดผ้ลดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยู่ระหวา่ง 

0.761-0.826 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดด้งันั้นถือวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือ  

4.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี   



สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   

1) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยเพศอายรุะดบั

การศึกษาและรายไดต่้อเดือน    

2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีใช้ส าหรับวดัการรับรู้ 

และระดบัอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกช าระเงินแบบ Alipay หรือ  

 

5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 245 คนคิดเป็นร้อยละ 61.30 และเพศชาย 155 คนคิดเป็นร้อยละ 

38.70   

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวน 221 คนคิดเป็นร้อยละ 55.30  ปริญญาตรีมีจ านวน 121 

คนคิดเป็นร้อยละ 30.30 สูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 14.50 

อาชีพนกัเรียนมีจ านวน 207 คนคิดเป็นร้อยละ 51.80 ของทั้งหมด นกัท่องเท่ียวมีจ านวน 71 คนคิด

เป็นร้อยละ 17.80 ของทั้งหมด นีกธุรกิจจีนมีจ านวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 22.80 ของทั้งหมด ชาวจีนท่ีเขา้มา

อาศยัอยูใ่นประเทศไทยมีจ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 7.80 ของทั้งหมด  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน3000 หยวน (สกุลเงินของจีน) มีจ านวน 162 คนคิดเป็นร้อยละ 40.50 ของ

ทั้งหมด 3000-5000 หยวน มีจ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 24.50 ของทั้งหมด 5,000-7000 หยวน  มีจ านวน 

57 คนคิดเป็นร้อยละ 14.30 ของทั้งหมด 7001 หยวน ข้ึนไปมีจ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 16.50 ของทั้งหมด 

ไม่มีรายไดมี้จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.30 ของทั้งหมด  

5.2 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามมาท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง0.761-0.826ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดด้งันั้น

ถือวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือ  

 

 



การวเิคราะเก่ียวกบัพฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของจีนในประเทศไทย  

ตารางที1่. การวเิคราะเก่ียวกบัพฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของจีนในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่คนจีนส่วนใหญ่ใชก้ารช าระเงินออนไลน์ในประเทศไทยทุกวนั 

ส่วนใหญ่เลือกใช ้Alipay มากกวา่ WeChat Pay  คนจีนท่ีใชท้ั้งสองอยา่งก็มีมากถึงร้อยละ 35.80 ผูมี้อิทธิพล

ต่อการใชม้ากท่ีสุดคือตนเอง  

 

 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป จานวน (คน) ร้อยละ 

การช าระเงินออนไลน์ในประเทศไทยบ่อยแค่ไหน   
ใชทุ้กวนั 189 47.3 
สามถึงหา้คร้ังต่อสัปดาห์ 118 29.5 

            ใชเ้ป็นคร้ังคราว 70 17.5 
            แทบจะไม่หรือไม่เคยใช ้ 23 5.8 
รวม 400 100 
คุณมักเลือกการช าระเงินออนไลน์แบบใด   
Alipay 158 39.5 
WeChat Pay 99 24.8 
ใชท้ั้งAlipayและWechat pay 143 35.8 
รวม 400 100 
ผู้มีอทิธิพลต่อการใช้   
ตนเอง 197 49.3 
เพื่อน/ครอบครัว 154 38.5 
พนกังานขาย 49 12.3 
รวม 400 100 



ตารางที ่2. การวเิคราะห์พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของจีนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

 รายการการช าระเงินออนไลน์ 

การเลือกการช าระเงินออนไลน์ 

Alipay WeChatpay ทั้งสองใช ้ รวม 

ค่าครองชีพเช่นซ้ือหนงัสือ 

เส้ือผา้อาหารฯลฯ 

จานวน(คน) 114 28 72 214 

      ร้อยละ 28.5 7.0 18.0 53.5 

การช าระเงินเกมออนไลน์       จานวน(คน) 89 34 59 182 

      ร้อยละ 22.3 8.5 14.8 45.5 

ช าระเงิน/โอนเงิน       จานวน(คน) 118 61 90 269 

      ร้อยละ 29.5 15.3 22.5 67.3 

จ่ายร้านคา้ทัว่ไปหรือหา้ง 
สรรพสินคา้ 

      จานวน(คน) 42 26 78 146 

      ร้อยละ 10.5 6.5 19.5 36.5 

สั่งสินคา้ เช่น อาหาร ตัว๋       จานวน(คน) 40 31 64 135 

      ร้อยละ 10.0 7.8 16.0 33.8 

ช าระค่าบริการบนัเทิง เช่น 
เกมส 

     จานวน(คน) 30 16 45 91 

     ร้อยละ 7.5 4.0 11.3 22.8 

รวม     จานวน(คน) 158 99 143 400 

     ร้อยละ 39.5 24.8 35.8 100 

จากตารางท่ี2. ปัจจยัท่ีมีจ  านวนคนใช้มากท่ีสุดคือ ช าระเงิน/โอนเงิน  ปัจจยัต่อมาคือ ค่าครองชีพ 

เช่น ซ้ือหนงัสือเส้ือผา้อาหารฯลฯ ปัจจยัต่อมาคือ การช าระเงินเกมออนไลน์ ปัจจยัต่อมาคือ จ่ายร้านคา้ทัว่ไป

หรือห้างสรรพสินคา้มีจ านวน ปัจจยัต่อมาคือ สั่งสินคา้ เช่น อาหาร ตัว๋ ปัจจยัท่ีมีจ  านวนคนใชน้อ้ยท่ีสุดคือ 

การช าระค่าบริการบนัเทิง เช่น เกมส์  



ตารางที ่3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ารช าระเงินออนไลน์  

 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ารช าระเงินออนไลน์ 

แบบการช าระเงินออนไลน์ 

Alipay WeChatpay ทั้งสองใช ้ รวม 

ส่วนลดกิจกรรมมากมาย จ านวน(คน) 110 17 54 181 

ร้อยละ 27.5 4.3 13.5 45.3 

ใชใ้นการท างาน จ านวน(คน) 102 46 56 204 

ร้อยละ 25.5 11.5 14.0 51.0 

อิทธิพลของแบรนด์ จ านวน(คน) 70 48 85 203 

ร้อยละ 17.5 12.0 21.3 50.8 

ป้องกนัอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึน จ านวน(คน) 62 38 90 190 

ร้อยละ 15.5 9.5 22.5 47.5 

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม จ านวน(คน) 42 22 30 94 

ร้อยละ 10.5 5.5 7.5 23.5 

รวม จ านวน(คน) 158 99 143 400 

 ร้อยละ 39.5 24.8 35.8 100 

จากตารางท่ี3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ารช าระเงินออนไลน์ในภาพรวมเรียงตามล าดบัจาก

มากไปหานอ้ยคือดงัน้ีคือ 1.ใชใ้นการท างาน  2. อิทธิพลของแบรนด์ 3.ป้องกนัอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึน 4.

ส่วนลดกิจกรรม 5. คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และแต่ละแบรนดมี์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไม่เหมือนกนั 

 

 

 



ตารางที ่4. ระดบัการรับรู้ท่ีมีต่อระบบ บริการ ความตั้งใจใช ้ความพึงพอใจและประโยชน์  

 

  �̅�  ความหมาย      S.D. 

 

ระบบ 

ระบบใชง้านไดต้ลอดเวลา 4.17     มาก                 .939 

ระบบใชง้านง่าย 3.83     มาก               1.011 

ระบบเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว 3.93     มาก                 .989 

ระบบมีความปลอดภยั 4.13      มาก                .951 

 

 

บริการ 

                         รวม 

 

มัน่ใจในการช าระเงิน 

4.015 

 

4.11 

  มาก              0.973 

 

  มาก             1.015 

การใชบ้ริการเขา้ใจง่าย 4.02      มาก               .964 

การบริการสะดวก 3.97       มาก              .964 

ตอบสนองความตอ้งการ 4.06       มาก              .976 

 
 
ความตั้งใจ
ใช้ 

                         รวม               4.04                             
 
ตั้งใจใชต่้อไป 

4.04 

 

4.06 

  มาก              .979 

 

  มาก            1.011 

ตั้งใจใชต้ลอดไป 4.02       มาก              .991 

 
 
ความพงึ 
พอใจ 

                        รวม 

 

พอใจ 

4.04 

 

4.01 

      มาก             1.001 

 

  มาก             1.055 

พอใจและแนะน าต่อ 4.01       มาก               .932 

                        รวม 4.01    มาก             0.994 



 

 

ประโยชน์ 

 
ไดป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

 4.07  

      มาก               .832 

ไดป้ระโยชน์ในงาน 3.87       มาก                .951 

จากตารางท่ี4.การรับรู้ท่ีมีต่อระบบ บริการ ความตั้งใจใชต่้อ ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ

อยูใ่นระดบัมาก 

 

6. อภิปรายผลการวจัิย  

ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ของชาวจีนในประเทศไทย คือ ใช้ทุกว ัน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคแทบทุกคนมีมือถือท่ีสามารถเช่ือมต่อกนัสะดวกเป็นพฤติกรรมท่ีติดเป็นนิสัย  ผล

การศึกษาพบวา่ตนเองมีอิทธิพลต่อการใช ้อาจเป็นเพราะวา่ตนเองเป็นเจา้ของเงินท่ีสามารถตดัสินใจไดเ้อง 

จึงใชใ้นการโอนเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชช้ าระเงินเก่ียวกบัค่าครองชีพ เพราะค่าครองชีพเป้นส่ิงจ าเป็น

ในชีวิตประจ าวนั ต่อมาคือ เกม ห้างสรรพสินคา้ อาหาร และบนัเทิง ตามล าดบัของความจ าเป็นโดยทัว่ไป  

2) ชาวจีนใช ้Ali Pay มากกวา่ WeChat Pay อยา่งไรก็ตามแต่ละแบรนดก์็มีขอ้ดีของตนเอง ซ่ึงจากการศึกษาก้

พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ เรียงตามล าดบัคือ ใช้ในการท างาน ส่วนลด

กิจกรรม อิทธิพลของแบรนด์ ป้องกนัอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง และคุม้ครองส่ิงแวดล้อม 4) ความ

คิดเห็นท่ีมีต่อระบบ บริการ ความตั้งใจใชต่้อ ความพึงพอใจ และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก  

  พฤติกรรมการเลือกการช าระเงินออนไลน์:  

(1) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์มีการใชปั้จจยั ส่วนลดกิจกรรมมากมาย เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

ดงันั้น Alipay จึงจดั ส่วนลดกิจกรรมมากมายในความเป็นจริง 

(2) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ใช้ปัจจยัการช าระเงิน/โอนเงินเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้น 

Alipay จึงเนน้การใชว้ธีิการโอนเงินเป็นหลกั 

(3) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์พบว่าปัจจัย อิทธิพลของแบรนด์ เป็นส่ิงท่ีส าคัญ ดังนั้ น 

WeChat Pay จึงตอ้งมีการเนน้ตราสินคา้เป็นส่วนใหญ่ 

(4) พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ใช ้ช าระเงิน/โอนเงิน เป็นส่ิงท่ีส าคญั ดงันั้น WeChat Pay จึง

มุ่งเนน้จดัท าระบบการโอนเงินใหโ้ดดเด่น   



(5) จากขอ้มูลพบวา่พฤติกรรมการช าระเงินออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ Alipay ตามดว้ย 

WeChat Pay จากการศึกษาพบวา่ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ บริการ ความตั้งใจใชต่้อ ความพึงพอใจ 

และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

1) ระบบ ใชเ้น้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ระบบใชง้านไดต้ลอดเวลา  

2) บริการ ใชเ้น้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความมัน่ใจในการช าระเงิน  

3) ความตั้งใจใช ้ใชเ้น้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ สร้างความรู้สึกใหอ้ยากใชต่้อไป  

4) ความพึงพอใจ ใชเ้น้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การสร้างความพอใจและแนะน าต่อ  

5) การใช้ประโยชน์ ใช้ เ น้ือหาท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การได้ประโยชน์จากการใช้ใน

ชีวติประจ าวนั   

 

7. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  

1) จากการศึกษาพบว่าชาวจีนใช้ทุกวนัดงันั้นผูป้ระกอบการชาวไทยควรเตรียมตรวจสอบระบบ

ตลอดเวลาใหใ้ชง้านไดดี้ 

2) จากการศึกษาพบว่าชาวจีนใช้Ali Pay มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการชาวไทยควรเตรียมความ

พร้อมเพื่อใหร้ะบบสอดคลอ้งกนักบัAli Pay ใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 

3) จากการศึกษาพบวา่ชาวจีนใชช้ าระค่าครองชีพมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการชาวไทยควรเตรียม

สินคา้ท่ีเก่ียวกบัการครองชีพใหม้ากกวา่สินคา้อยา่งอ่ืนในพื้นท่ีท่ีมีคนจีนอาศยั 

4) ผูป้ระกอบการชาวไทยควรจดัระบบและบริการเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารใหดี้ตลอดเวลาเพราะมีการ

ใชบ้ริการทุกวนั 

 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชก้ารศึกษาเชิงลึกในเชิงคุณภาพ หรืออาจขยายพื้นท่ีการศึกษาไปทัว่กลุ่ม

ประเทศอาเซียน หรือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน 
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