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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั ณิชา อยูป่ระเสริฐ 
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อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ญาณพล แสงสนัต์  

  
การวิจยัครัง้นีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟน

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส่วนสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์
ความแตกต่างการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติการวิเคราะห์
แบบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบพหุคูณ  และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001 ขึน้ไป มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ  Mobile Wallet 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มรีะดบัทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี  มี
ความถ่ีในการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 22 ครัง้ต่อเดือน ใช้บริการ True Money Wallet เพื่อช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการท่ี
ร้านสะดวกซือ้ เน่ืองจากมีความสะดวกในการใช้งานไม่ต้องพกเงินสดใ ช้จ่ายทุกท่ีทุกเวลา โดยมีร้านค้าแนะน าให้ใช้
บริการและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนตัดสินใจใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 .01 และ .05 ตามล าดับ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการใช้
บริการ Mobile อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 11.9 ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการ
มคีวามสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมคี่าความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันระดบัต ่า 
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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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กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็น
อย่างดีย่ิงจากอาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี  ้ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตัง้แต่เร่ิมด าเนินการ
จนกระทัง่ได้สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ ผู้ วิจยัจึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้ วิจัยขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี 
รักษ์ชชีูพ อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์ณรงค์ ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงสาร
นิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปลา่สารนิพนธ์ รวมถึงกรุณาให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจแบบสอบถาม ซึ่งให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับปรุงสารนิพนธ์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิจยัในครัง้นี ้

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีในคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  และบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้และแนวคิดต่างๆ อนัท าให้ผู้ วิจัย
ได้น าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันีไ้ด้อย่างส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาอนัมีค่าใน
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีสว่นช่วยให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จ 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจท่ีส าคัญย่ิง  และ
ขอขอบคณุเพ่ือน วิชาเอกการตลาดนอกเวลารุ่นท่ี 18 ทกุคน ท่ีคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจตลอด
การท าสารนิพนธ์ สดุท้ายนีข้อขอบพระคณุผู้มีสว่นช่วยเหลือทกุท่านท่ีผู้ วิจยัมิได้เอย่ถึงมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในโลกการเ งิน ส่งผลต่อทัศนคติ                  

และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยี ก่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการทาง
การเงินต่างๆท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ 
โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีสามารถท าได้ทุกท่ี ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย    
ผา่นอปุกรณ์สมาร์ทโฟน รวมไปถึงกระแสของสงัคมโลกท่ีก าลงัพฒันาเข้าสูก่ารเป็นสงัคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ท่ีผู้บริโภคจะใช้เงินสดน้อยลง เปลี่ยนมาใช้บตัรเครดิต หรือ Mobile Banking 
เพ่ือการช าระค่าสินค้าและบริการมากขึน้ ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจยคุดิจิทลั 

จากข้อมลูสถิติธุรกรรมการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558 พบว่า
ปริมาณและมลูค่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอปุกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผ่านทาง
เครือข่าย(E-Payment) มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยสัดส่วนปริมาณการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ ให้บริการท่ีเป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงินอยู่ท่ีร้อยละ 64.10   
และ 35.90 ตามล าดบั นอกจากนีก้ารเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยงัท าให้โอกาสในการช าระเงิน
เพ่ือซือ้สินค้าหรือบริการผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ตามไปด้วย จากเดิมท่ี ใช้เงินสด       
ถกูแทนท่ีด้วยการจ่ายเงินแบบใหมท่ี่เรียกวา่ “Mobile Wallet”  หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ สอดคล้อง
กบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) ท่ีสง่เสริมให้เกิดการใช้งาน  Mobile Wallet อย่างแพร่หลาย  

ส าหรับ Mobile Wallet บางครัง้เ รียกว่า E wallet หรือ Digital wallet คือ กระเป๋าเงิน
ดิจิทัลท่ีอยู่บนโทรศพัท์มือถือ ซึ่งผู้ ใช้บริการสามารถ รูด โอน จ่าย ค่าสินค้าและบริการผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นของผู้ ให้บริการซึ่งเป็นตวัเช่ือมต่อกับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิตของผู้ ใช้     
ซึ่งจะถกูรวมไว้ท่ีเดียว ตวัอย่างผู้ให้บริการ Mobile Wallet เช่น  Airpay, mPay, PayPal, LINE Pay 
ฯลฯ ซึ่งนอกจากความสะดวกสบายจากการไม่ต้องพกเงินสดแล้ว Mobile Wallet ยังสามารถ      
ลดคา่ใช้จ่ายได้ทัง้ระบบ กลา่วคือ ผู้ ใช้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้จากคา่ธรรมเนียมในการโอนท่ีถกูกว่า
หรือไม่มีค่าบริการในการท าธุรกรรมทางการเงินเลย ส าหรับฝ่ังร้านค้าก็สามารถลดต้นทุน          
ด้านการดแูลและบริหารเงินจากการใช้เงินสดลดลงได้ 
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จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า Mobile Wallet ยังมีแนวโน้มขยายตวัได้อีกมาก สืบเน่ือง
จากประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทลั ทัง้นีผู้้ใช้ Mobile Wallet ทัง้ในฝ่ังของผู้บริโภค
และร้านค้าเองตา่งต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
จับจ่ายใช้สอยเป็นไปได้ง่ายท่ีสุด ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ ให้บริการ Mobile Wallet      
ด้วยกันเอง จึงจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ รวมถึงท าความเข้าใจในเร่ืองการยอมรับ    
และการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ความตัง้ใจในการใช้งานระบบ ส่ิงอ านวยความสะดวก     
ในการใช้งาน และทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการได้ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งาน Mobile Wallet     
ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  ทัง้นีผ้ลวิจัยท่ีได้นัน้จะช่วยให้ผู้ ให้บริการ  Mobile 
Wallet ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไปใช้เพ่ือวางแผนหรือพัฒนากลยุทธ์         
ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
ความมุ่งหมายของงานวจิยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย ความคาดหวัง           
จากการใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกใน           
การใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์   
ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ                   
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวจิัย 

1. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนและ
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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2. ผู้ ใช้บริการทัง้ลูกค้าและร้านค้าสามารถน าความรู้และผลการศึกษาในปัจจัยต่างๆ
ประกอบการพิจารณาในการใช้บริการ Mobile Wallet ได้ 

3. ผลการศึกษาวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมลูและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจ     
ท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ผา่นสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่ม
ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น กา ร วิ จั ย โ ดย อาศัย สูต รค า น วณแบบ ไม่ ท ร าบจ าน วนปร ะช าก ร                                       
(กลัยา วานิชย์บัญชา, 2545) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 5 จะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และเพ่ิมจ านวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง       
เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดของข้อมลู ดงันัน้ขนาดตวัอย่างรวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

กลุม่ตวัอย่างจากกลุม่เขตเศรษฐกิจของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่มเจ้าพระยา กลุม่ตากสิน 
กลุม่ลมุพินี และกลุม่วิภาวดี (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2556) โดยเจาะจงเลือกเขตท่ีมีจ านวน
ประชากรเป็นจ านวนมากท่ีสุดในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เขตคลองเตย เขตจอมทอง เขตวัฒนา                  
และเขตจตจุกัร (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2558)     

ขัน้ท่ี2  วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตวัอย่าง
ในเขตท่ีเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี1 ทัง้หมด 4 เขต เขตละ 100 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ท่ี3 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
ข้อมลูจากผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ท่ีเตม็ใจและยินดีให้ข้อมลู
จนครบตามจ านวนท่ีต้องการ 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 ต ่ากวา่ 18 ปี 
1.1.2.2 18-25ปี 
1.1.2.3 26-35ปี 
1.1.2.4 36-60 ปี 
1.1.2.5 มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.1.3.3 หม้าย/ หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี 
1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.4 ธรุกิจสว่นตวั 
1.1.5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................... 

1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.6.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
1.1.6.5 40,001 – 50,000 บาท  
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1.1.6.6 50,001 บาทขึน้ไป  
1.2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

1.2.1 ความคาดหวงัจากการใช้งาน 
1.2.2 ความคาดหวงัในความพยายาม 
1.2.3 อิทธิพลทางสงัคม 
1.2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

1.3 ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ 
1.3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.3.2 ด้านราคา 
1.3.3 ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.3.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด 
1.3.5 ด้านกระบวนการ 

2. ตัว แป รตาม  (Dependent Variables)  ไ ด้ แก่  พฤติ ก ร รมกา ร ใ ช้ บ ริ ก า ร                        
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  หมายถึง การท าความเข้าใจในเทคโนโลยี         
และการใช้ Mobile Wallet  

3. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) คือ ระดบัความเช่ือ
ของ แต่ละบุคคลว่า Mobile Wallet ท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพ่ิมผลของการท าธุรกรรมท่ีดีขึน้          
ท าให้ได้สิ่งท่ีดีเหนือกวา่คนอ่ืน ได้รับความสะดวกสบายในการช าระคา่สินค้าหรือบริการท าธรุกรรม
ได้หลากหลายและถกูต้องดีกวา่การพกเงินสดหรือท าธรุกรรมผา่นธนาคาร  

4. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) คือ ระดบัความง่ายในการใช้
งาน Mobile Wallet โดยผู้ ใช้บริการไม่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ ใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก ซบัซ้อน รวมถึงไมต้่องใช้ความพยายามในการใช้งานมากนกั 
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5. อทิธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ ระดบัความเข้าใจของแตล่ะบคุคลถึง การ
ใช้บริการ Mobile Wallet โดยได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างหรือบรรทัดฐานของกลุ่มนโยบาย
จากภาครัฐ และการใช้ Mobile Wallet ช่วยเพ่ิมภาพลกัษณ์หรือสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้ของผู้ใช้ได้ 

6. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Condition) คือ ระดบัความเช่ือ
ของบุคคลว่า Mobile Wallet สามารถท างานบนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ ใ ช้                      
มีความสามารถควบคมุระบบ Mobile Wallet ได้ ระบบของ Mobile Wallet มีความสอดคล้องกับ
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ รวมถึง Mobile Wallet นัน้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้  

7. ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ความคิดเห็นต่อการใช้บริการ 
Mobile Wallet ซึ่งได้จ าแนกตามสว่นประสมทางการตลาดบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 

8. ด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง องค์ประกอบ หรือคุณลักษณะของ  Mobile Wallet                 
ท่ีให้ลกูค้าสามารถใช้บริการทางการเงินผา่นสมาร์ทโฟนได้ 

9. ด้านราคา หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทัง้ในรูปของตัวเงิน เช่น ค่าธรรมเนียม            
ในการใช้บริการ คณุคา่ท่ีผู้ใช้บริการได้รับเมื่อเทียบกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเสียไป 

10. ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางในการเข้าถึงระบบ Mobile Wallet 
เช่น แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ระบบอินเทอร์เน็ต  

11. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารข้อมูลเร่ืองบริการของ Mobile 
Wallet ไปยังผู้ ใ ช้ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด                         
ในการซือ้สินค้าและบริการ 

12. ด้านกระบวนการให้บริการ  หมายถึง กระบวนการในการให้บริการของ         
Mobile Wallet เร่ิมตัง้แต่การลงทะเบียน ติดตัง้การใช้งาน และการช่วยเหลือในการใช้บริการ                             
เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ 

13. Mobile Wallet หรือ กระเป๋าเงนิออนไลน์ หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินแบบใหม่
ท่ีถกูพฒันาจากการน าเอาระบบดิจิทลัมาใช้ในการบันทึกข้อมลูช่องทางการช าระเงินทัง้หมดไว้ใน
สมาร์ทโฟน เช่น บัญชีธนาคาร บัตร ระบบจะตัดเงินจากบัญชีท่ีผกูไว้ ใบเสร็จดิจิทัลก็จะส่งเข้า
โทรศพัท์ทนัที โดยสามารถเก็บประวตัิการจ่ายเงินเพ่ือน ามาบริหารจดัการได้ ขณะเดียวกนัร้านค้า
จะเก็บประวตัิข้อมูลการสัง่ซือ้ของลูกค้าได้เช่นกัน รวมถึงการจัดท าโปรโมชั่นส่งคูปองส่วนลด               
มาให้ลกูค้าประจ าของร้านผา่น  Mobile Wallet เพ่ือจงูใจในการซือ้สินค้าครัง้ถดัไป 
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14. สมาร์ทโฟน (Smartphone) หมายถึง โทรศพัท์มือถือท่ีเพ่ิมเติมความสามารถเข้ามา
นอกเหนือจากการใช้โทรเข้า  - โทรออกเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต                   
ติดตัง้แอพพลิเคชัน่ตา่งๆและ Mobile Wallet เพ่ือใช้ท าธรุกรรมทางการเงินได้ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวจิัย 

1. ผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ                     
Mobile Wallet แตกตา่งกนั 
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2. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน             
ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                  
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเส ริมการตลาดและด้านกระบวนการ ให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟน     
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมการตลาดบริการ 
5. แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
6. ข้อมลูเก่ียวกบั Mobile Wallet 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541)  ได้ให้ค าจ ากัดความ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญกับ   
นักการตลาด เ น่ืองจากมีความสัมพัน ธ์กับความต้อ งการใช้ห รือซื อ้สิน ค้ าและบริการ                         
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืน            
จะหมดไป 

ยบุล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีท่ีใช้
หลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล โดยพฤติกรรมของมนษุย์จะเกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอก 
สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Ball-Rokeach 
(1996) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล  บุคคลท่ีมี
พฤติกรรมคล้ายคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุม่เดียวกนั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้อธิบายว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
เป็นลักษณะส าคัญและเป็นสถิติท่ีวัดได้ของประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย                 
ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีบุ้คคลท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาท่ี
แตกตา่งกนัไปด้วย  โดยตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงันี ้
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1. เพศ (Sex) ถือเ ป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ บ่ งบอกถึ ง                       
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั เพราะปัจจบุนัตวัแปรด้านเพศสง่ผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมอย่างมาก โดยเพศท่ีแตกต่างกันมกัจะมีความคิด ทัศนคติค่านิยม การรับรู้              
และการตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) สามารถใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ หรือศึกษาความต้องการ           
ในสินค้าของผู้บริโภคได้ เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัมีความต้องการเลือกซือ้สินค้า
หรือใช้บริการแตกตา่งกนัตามไปด้วย 

3. สถานภาพสมรส (Marital Status) มีผลต่อวิธีคิด ทัศนคติ ความจ าเป็น                 
หรือแนวทางการตัดสินใจ โดยสถานภาพสมรสมีลกัษณะ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส                
การแตกแยกของชีวิตสมรส (การตาย/การแยกกันอยู่ /การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ ทัง้นี ้
ประเภทของสถานภาพสมรสถือประเดน็ส าคญัในการศกึษาเก่ียวกบัสถานภาพสมรสของประชากร 
โดยองค์การสหประชาชาติได้รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรสไว้ดงันี ้

3.1 สถานภาพโสด 
3.2 สถานภาพสมรส 
3.3 สถานภาพหม้ายและไมส่มรสใหม ่
3.4 สถานภาพหย่าร้างและไมส่มรสใหม ่
3.5 สถานภาพสมรสแตแ่ยกกนัอยู่โดยไมถ่กูต้องตามกฎหมาย 

4. รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ ( Income Education and Occupation) 
เป็นตวัชีว้ดัการมีหรือไม่มีความสามารถในการซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค รวมไปถึงรูปแบบ
การด าเนินชีวิต อาชีพ การศกึษา รสนิยมสว่นตวั โดยสามารถรวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์
อ่ืนๆเพ่ือช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจนย่ิงขึน้ได้ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้ ระดบัการศกึษา และอาชีพ ใช้ในการวางแผน ก าหนดกลยทุธ์ สร้างความต้องการหรือจงูใจ
ให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of 
acceptance and use of technology: UTAUT) 

Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) ได้น าเสนอทฤษฏีรวมของการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) 
โดยเป็นทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรม  พบว่ามี 4 ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
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พฤติกรรมความตั ง้ ใ จ ท่ี จะใ ช้งานระบบ (Behavioral Intention)  และการใ ช้ งานระบบ                            
(Use Behavior) ได้แก่  

1. ความคาดหวงัจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นการก าหนดระดบั
ความเช่ือของแตล่ะบคุคลว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถท าให้เกิดผลประโยชน์และบรรลผุลส าเร็จ    
ในการท างาน ซึ่งพฒันาจากปัจจยัท่ีเป็นแนวทางท่ีเก่ียวข้องจาก 5 ทฤษฎี ดงันี ้

1.1 การรับ รู้ประโยชน์  (Perceived Usefulness) จากทฤษฏีการยอมรับ                
การใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) คือ ระดบัความเช่ือด้านประโยชน์         
ของผู้ใช้วา่การใช้เทคโนโลยีจะสามารถเพ่ิมให้ผลของการท างานท่ีดีขึน้ 

1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) จากแบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ 
(Motivation model หรือ MM) คือ แรงจงูใจวา่ผู้ ท่ีใช้เทคโนโลยีในการในการท างานจะท าให้เกิดผล
งานท่ีมีคา่และท าให้ได้รับในสิ่งท่ีดีกวา่ผู้ อ่ืน 

1.3 ความเหมาะสมกับงาน ( Job-fit) จากแบบจ าลองการใช้ประโยชน์                      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล (Model of PC utilization หรือ MPCU) คือ ความสามารถของระบบ
สารสนเทศท่ีแต่ละบุคคลเช่ือว่าการใช้ระบบสารสนเทศจะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้  
เ ช่ น  ลดระยะ เ วลาการท างาน  การ เ พ่ิ มคุณภาพของผลลัพ ธ์  การ เ พ่ิมประสิท ธิผล                                         
และการเพ่ิมปริมาณ 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับมากขึน้ (Relative Advantage) จากทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) คือ การรับรู้ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่นัน้
สามารถใช้งานได้ดีกวา่ท่ีเคยมีมาก่อน 

1.5 การคาดหวงัผลลพัธ์ (Outcome Expectations) จากจากทฤษฎีปัญญาทาง
สงัคม (Social Cognitive Theory หรือ SCT) คือ ความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นความคาดหวงัจากการท างานและความคาดหวงัสว่นบคุคล  

2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) คือ ระดับความง่าย              
ในการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยนีพ้ัฒนาจากปัจจัยท่ีเป็นแนวทางท่ีเก่ียวข้อง                     
จาก 3 ทฤษฎี ดงันี ้

2.1 การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) จากทฤษฏีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) คือ ระดบัความเช่ือของบคุคลวา่การใช้
เทคโนโลยีไมต้่องใช้ความพยายามสงูในการใช้งานมากนกัสามรถเข้าถึงได้ง่าย 
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2.2 คว ามซั บ ซ้ อน  (Complexity) จ ากแบบจ าลอ งก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์                              
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (Model of PC utilization หรือ MPCU) คือ ระดบัของการท าความ
เข้าใจถึงเทคโนโลยีนัน้มีความยากหรือง่ายตอ่การใช้งาน 

2.3 ความง่ายต่อการใช้งาน (Ease of Use) จากทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) คือ ระดบัของการรับรู้ท่ีท าให้ผู้ ใช้รู้สึกว่า
นวตักรรมนัน้ใช้งานได้ง่าย  

3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ ระดับการเข้าใจของแต่ละบุคคล                  
ถึงความส าคญัท่ีจะเช่ือวา่ควรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการท างาน ปัจจยันีพ้ัฒนาจากปัจจยัท่ีเป็น
แนวทางท่ีเก่ียวข้องจาก 3 ทฤษฎีดงันี ้

3.1 บรรทัดฐานของบคุคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm) 
จากทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) คือ
พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลนัน้มีอิทธิพลจากพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลต่อบุคคล
เหลา่นัน้ 

3.2 ปัจจัยทางสงัคม (Social Factors) จากแบบจ าลองการใช้ประโยชน์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC utilization หรือ MPCU) คือ สมัพันธภาพระหว่างบุคคล              
ท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมและการได้ปฏิบตัิตอ่กนัในสถานการณ์ของแตล่ะสงัคม 

3.3 ภาพลกัษณ์ (Image) จากทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of 
Innovation Theory หรือ DOI) คือ ระดับของการใช้นวัตกรรมท่ีท าให้ช่วยเพ่ิมภาพลักษณ์             
หรือสถานะภาพทางสงัคมท่ีดี  

4. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Condition) คือ ระดบัความเช่ือ
ของบุคคลว่าสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออปุกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มีส่วนจะช่วยสนับสนุน                
ในการใช้งาน ปัจจยันีพ้ฒันาขึน้จากปัจจยัท่ีเป็นแนวทางท่ีเก่ียวข้องจาก 3 ทฤษฎี คือ 

4.1 Perceived Behavioral Control จากทฤษฎีพฤติกรรม ตามแผน (Theory of 
Planned Behavior หรือ TPB) คือการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ โดยเกิดจากความเช่ือมั่นของผู้ ใช้งานท่ีใช้วัดระดับความสามารถของบุคคล 
ความสามารถในการควบคุมและความพร้อมของทรัพยากรท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ความรู้                 
และความสามารถ 

4.2 เง่ือนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Condition) จากแบบจ าลอง
การใช้ประโยชน์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (Model of PC Utilization หรือ MPCU) คือ ปัจจัย  
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ท่ีเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกทางด้านสภาพแวดล้อมรวมถึงการสนับสนุนทางด้านอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้เ กิดความง่ายในการท างานระดับความพร้อมของทรัพยากร                               
ท่ีถกูน าไปใช้ประโยชน์ 

4.3 ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ ใช้งาน (Compatibility) จากทฤษฎี               
การแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) คือ ระดบัของการเข้าใจ
ในเทคโนโลยีวา่มีความสอดคล้องกบัความต้องการหรือประสบการณ์ของกลุม่ผู้ใช้งาน 

ทัง้นีพ้ฤติกรรมความตัง้ใจท่ีจะใช้งานระบบ (Behavioral Intention) มีอิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบ (Use Behavior) ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎี TAM 
โดย Davis (1989) ได้ให้ค านิยามว่า หมายถึง แผนส าหรับการใช้งานและพฤติกรรมการใช้งาน 
หมายถึง การวดัผลการกระท าหรือการปฏิบตัิยองรายละเอียดการใช้งานระบบ โดยมีตวัแปรเสริม
และตวัแปรผนัจ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสมคัรใจในการใช้งาน 
โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ตามแบบจ าลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี(UTAUT) 
 

ที ่ม า  : Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User acceptance of 
information technology. page 447 
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แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคต ิ
ความหมายของทัศนคต ิ
ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงด้านจิตใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ต่อการตอบสนองสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ในลกัษณะท่ีชอบหรือไมช่อบ (Assel, 1998)  
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของทศันคติ วา่เป็น การแสดงความรู้สกึภายใน

ของบคุคลท่ีมีความโน้มเอียงจากผลของกระบวนการทางจิตวิทยา พอใจหรือไมพ่อใจตอ่ตราสินค้า
หรือบริการ  

สรุปได้ว่า ทัศนคติ คือความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคล              
กับแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมตอบโต้ต่อสิ่งท่ีบุคคลนัน้ได้รับมา ซึ่งสามารถเป็นได้ทัง้ทางบวก            
แ ล ะ ท า ง ลบ โ ด ย  Schiffman and Kanuk (2010) ไ ด้ แ บ่ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ข อ ง ทั ศ น คติ                                    
ออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ความเช่ือของบุคคล
ท่ีเกิดจากการได้รับความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆทัง้ท่ีชอบและไมช่อบ หากบคุคลนัน้
มีความรู้หรือเช่ือว่าสิ่งนัน้ดี มกัจะมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งนัน้ ในทางกลบักัน หากบุคคลนัน้มีความรู้           
หรือเช่ือว่าสิ่งนัน้ไม่ดี ก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งนัน้ ซึ่งความเช่ือท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวข้อง           
กบัอารมณ์ความรู้สกึท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะสะท้อนความรู้สึกในใจท่ีแตกตา่งกนัไปตามบคุลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล ท่ีสามารถเป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ โดยสามารถแสดงออกมาในรูปของ
ความกลวั ความชอบ หรือ ความเกลียด 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavior Component) คือ พฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีมีผลมาจากความรู้ ความคิดและความรู้สกึ 
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ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบของทศันคติ 
 

ประเภทของทัศนคต ิ
ดารณี พานทอง (2542) ได้จ าแนกการแสดงออกทางทศันคติเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ทัศนคติในทางบวก คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางท่ีดี หรือยอมรับ            
ความพอใจ  

2. ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม                       
ในทางท่ีไมพ่อใจ ไมด่ี ไมย่อมรับ ไมม่ีความรู้มาก  

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ คือ มีทัศนคติเป็นกลาง
อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ            
มาก่อน 

การท่ีผู้ บริโภคมีทัศนคติในทิศทางบวก ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ทางบวก หากมีทัศนคติ ในทิศทางลบ ผู้ บ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ                        
และหากผู้ บริ โภคมีทัศนคติ เฉยๆ ผู้ บริโภคจะไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ  นอกเหนือจากนี  ้                        
Walter (1978) ได้แบ่งประเภทของทศันคติออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเช่ือ (Beliefs) คือ ส่ิงท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือได้รับการสนับสนนุจากข้อมลู 
ท่ีมีน า้หนักมาก จนท าให้เกิดความเอนเอียงในการยอมรับ โดยความเช่ือส่วนใหญ่จะมีเหตผุล        
ท่ีถาวร ซึ่งมีหรือไมม่ีความส าคญัก็ได้ 

ความรู้ ความ
เข้าใจ 

(Cognitive) 

ความรู้ สกึ 
(Affective) 

พฤติกรรม 
(Behavioral) 

ตวักระตุ้น  
(เช่น สินค้า 
สถานการณ์ 
โฆษณา วตัถุ

ท่ีเป็น
เป้าหมายหรือ

บคุคล) 

ทศันคต ิ
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2. ความคิดเห็น (Opinions) คือ สิ่งท่ีไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของความแน่นอน               
อาจเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างท่ีเป็นข้อสรุปของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้บริโภค ซึ่งความคิดเห็น
เป็นสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

3. ความรู้สึก (Feeling) คือ สิ่ง ท่ีมี พืน้ฐานมากจากอารมณ์โดยธรรมชาติ                 
ซึ่งเป็นต้องมีข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกนัมาสนบัสนนุ 

4. ความโอนเ อียง  ( Inclination) คือ บางส่วนของทัศนคติของผู้ บ ริ โภค                           
ท่ีอยู่ในสภาวะท่ีไมส่ามารถตดัสินใจได้ 

5. ความมีอคติ  (Bias) คือ อคติห รือความเสี ยหายในทางตรงกัน ข้าม                     
กบัข้อเท็จจริง ซึ่งเกิดจากความเช่ือภายในจิตใจของผู้บริโภค 

เน่ืองจากทัศนคติสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ทางบวก ทางลบ หรือไม่เ กิดขึน้ เลย                    
รวมทัง้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางทศันคติเกิดขึน้ได้ ซึ่งทัศนคติเกิดขึน้จากปัจจยั 5 ประการ ดงันี ้

1. การจู งใจทาง ร่างกาย (Biological Motivations) คือ ทัศนคติ ท่ี เ กิดขึ น้                     
เมื่อบุคคลก าลังด าเนินการสนองความต้องการของตนเอง ภายใต้ความต้องการพืน้ฐาน                  
ทางด้านร่างกาย โดยบคุคลจะสร้างทัศนคติท่ีดีก็ต่อเมื่อสิ่งนัน้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้ ในทางกลับกันจะสร้างทัศนคติท่ีไม่ดีเมื่อสิ่งนัน้ขัดขวางไม่สามารถตอบสนอง                
ความต้องการของตนเอง 

2. ข้อมูลข่าวสาร ( Information) คือ ทัศนคติท่ีเกิดจากการรับข้อมูลข่าวสาร               
ของแต่ละบุคคล ซึ่งชนิด ขนาด และแหล่งท่ีมาของข่าวสารจะแตกต่างกันออกไป ด้วยกล ไก                
ของการเลือก การมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ โดยบุคคลจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางส่วน               
และเกิดการเก็บไปคิดจนเกิดเป็นทศันคติ 

3. การเข้าเก่ียวข้องกบักลุม่ (Group Affiliation) คือ ทศันคติบางอย่างของบคุคล
ท่ีอาจเกิดจากกลุ่มต่างๆท่ีบุคคลเก่ียวข้องอยู่ ซึ่งเป็นได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว
เ พ่ือน กลุ่มสังคมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านีจ้ะถ่ายทอดข้อมูลบางส่วนให้กับบุคคล                                
จนเกิดเป็นทศันคติ 

4. ประสบการณ์ (Experience) คือ ทัศนคติท่ีเกิดจากตีค่าจากประสบการณ์             
ของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ หากเคยได้รับประสบการณ์ท่ีดี ก็จะท าให้เกิดทศันคติท่ีดี 

5. ลักษณะท่าทาง (Personality) คือ ทัศนคติ ท่ี เ กิดจากลักษณะท่าทาง                    
หลายประการของตวับคุคล ซึ่งจะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของแตล่ะบคุคล 
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สรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคล การเข้าใจทัศนคติ                
ของผู้บริโภคจึงท าให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งเปรียบเสมือน                 
ตวัท านายการซือ้สินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคในอนาคตได้ 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้ให้ความหมายค าว่า บริการ ว่าเป็นกระบวนการ               
สร้างคณุค่า (Value)ท่ีไมส่ามารถจับต้องได้แก่ลกูค้า เก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจ             
ท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ของธรุกิจ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัขององค์กร 

โดยธรุกิจบริการนัน้ มีคณุลกัษณะ 4 ประการ ท่ีท าให้แตกตา่งจากธรุกิจอ่ืน คือ 
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น จับต้อง                 

หรือทดลองใช้ก่อนซือ้หรือช าระเงินได้ ดังนัน้จึงต้องมีการวิเคราะห์การให้คุณค่าของลูกค้า           
ในบริการของธรุกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาแบบแผนการด าเนินงานตอ่ไป 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) ธุรกิจจะเสนอบริการให้แก่ลูกค้า              
และเกิดการใช้บริการทันที ไม่สามารถแยกออกจากผู้ ให้บริการหรือให้ผู้ อ่ืนมารับบริการแทนได้                 
ผู้ให้บริการต้องมีการสร้างคณุภาพปรับปรุงการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก รวมถึงจัดการ
ความต้องการซือ้ในธรุกิจบริการ 

3. สามารถเปลี่ยนแปลงได้  (Variability)  เ น่ืองมากจากความเ ก่ียวข้อง                      
ด้านอารมณ์ของทัง้ผู้ ให้บริการและตัวลูกค้าเอง ธุรกิจจึงต้องเน้นรักษามาตรฐานของคณุภาพ                
ในบริการให้คงท่ีมากท่ีสดุ และพยายามสร้างมาตรฐานให้เหนือกวา่คูแ่ขง่ 

4. ไม่ส ามารถ เก็บ ไ ว้ ไ ด้  (Perishability)  บ ริกา รไม่ส ามารถ เก็บ รั กษา                               
หรือเป็นสินค้าคงคลังได้ เมื่อธุรกิจได้ท าการเสนอบริการให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถรอ                   
หรือเลื่อนไปใช้บริการในเวลาอ่ืน 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการ จะเพ่ิมเติมจากส่วนประสมการตลาดโดยทั่วไป                   
ซึ่งจะประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการสง่เสริมทางการตลาด หรือท่ีเรียกว่า 
4P’s แต่ธุรกิจบริการนัน้จะเ พ่ิมเติมอีก 3P’s ได้แก่  พนักงาน สิ่งต่างๆภายในส านักงาน                           
และกระบวนการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีลกูค้าใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจใช้บริการ 

อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2551) ได้กลา่วถึง กลยทุธ์ทางการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการเลือก
ตลาดเป้าหมายและการจัดท าส่วนประสมทางการตลาดของบริการ เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของ
บริการท าให้การสร้างสว่นประสมทางการตลาดต้องเพ่ิมจาก 4Ps เป็น 7Ps โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า (Goods) หรือการบริการ (Service)                   
ท่ีผู้ ให้บริการส่งมอบไปยังผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค    
ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ (Tangible Product) 
และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ ( Intangible Product) โดยการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์               
ต้องค านึงถึงปัจจยั ดงันี ้

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือการสร้าง            
ความแตกต่างทางการแข่งขนัหมายถึง สินค้าหรือการบริการท่ีมีความแตกต่างจากผู้ ให้บริการ             
รายอ่ืนในตลาด ซึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์นัน้เป็นของผู้ผลิตรายใด               
หรือเพ่ือเป็นการสร้างความโดดเดน่ในการแขง่ขนั 

1.2 องค์ประกอบหรือคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ (Product Component) หมายถึง 
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประโยชน์ รวมทัง้รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้
ส าหรับน าเสนอและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถกูต้อง 

1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) หมายถึง การก าหนด
ต าแหน่งหรือจดุยืนให้แก่ผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบถึงคณุคา่ (Value) ท่ีชดัเจนและแตกตา่ง
จากคูแ่ขง่รายอื่นในตลาด  

1.4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ (Product Development) หมายถึง การสร้างใหมห่รือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใ ห้ดีขึน้  ทัง้ ในเ ร่ืองคุณภาพ คุณสมบัติ  และลักษณะทางกายภาพ                             
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคให้ได้ดีขึน้ 

1.5 กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) และ สายผลิตภณัฑ์         
(Product Line) หมายถึง กลุม่ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิและคณุลกัษณะใกล้เคียงกนั ท่ีผู้บริการ
น าเสนอแก่ผู้บริโภค 

2. ราคา (Price) หมายถึง คณุคา่ของผลิตภณัฑ์ คา่บริการหรือค่าธรรมเนียมท่ีเข้ารับ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคยอมแลกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการนัน้ โดยผู้บริโภคมกัพิจารณาราคาท่ีจ่าย
ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าท่ีได้รับ หากคณุคา่สงูกว่าราคา ผู้ ใช้บริการจะตดัสินใจซือ้ในทันที ดงันัน้
การก าหนดราคาจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน ได้แก่  

2.1 ต้นทนุบริการและคา่ใช้จ่ายในการบริการเพ่ือน ามาซึ่งผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2.2 คณุคา่ท่ีผู้ใช้บริการรับรู้ในสายตาของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 
2.3 การแข่งขนักับคูแ่ข่งรายอ่ืน โดยต้องก าหนดราคาให้สามารถท าการแข่งขนั

และเหนือกวา่คูแ่ขง่ได้ 
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3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางหรือสถานท่ี ท่ีผู้ ให้บริการ                
สง่มอบสินค้าหรือการบริการให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งช่องทางการ
จดัจ าหน่ายจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นัน้ต้องสะท้อนผา่นความสะดวกสบายสามารถใช้บริการได้ 
24 ชัว่โมงและความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับ เช่น การเพ่ิมช่องทางในการช่วยแก้ปัญหาในการใช้
บริการ ดงันัน้ผู้ ให้บริการต้องค านึงถึงการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การใช้ชีวิตของกลุม่เป้าหมาย   

4. การส่ ง เ ส ริมการตลาด  (Promotion) เ ป็น เค ร่ืองมื อในการช่ วยสื่ อสา ร                          
ไปยังผู้ ใช้บริการ เชือ้เชิญ จูงใจให้เกิดความต้องการหรือรับรู้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์           
ในการใช้ซึ่งมีวิธีการหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีช่วยในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย                            
โดยการ เลื อกใ ช้ เค ร่ืองสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ( Integrated Marketing 
Communication) ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การใช้พนักงานขาย (Personal Selling)              
การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) การให้ขา่วหรือประชาสมัพนัธ์ (Public Relations)   

5. บคุลากร (People) หมายถึง คนท่ีมีสว่นร่วมในกระบวนการให้บริการ ซึ่งรวมถึง
พนกังานของกิจการ ลกูค้าท่ีมาใช้บริการ และลกูค้ารายอื่นท่ีมาใช้บริการด้วย พนกังานของกิจการ
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญทัง้ในการผลิตบริการและการให้บริการ รวมทัง้ยังช่วยสร้าง                         
ความแตกตา่ง (Differentiation) ให้กับธรุกิจโดยการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์  ซึ่งท าให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนั ซึ่งการได้มาซึ่งบคุลากรท่ีมีคณุภาพต้องอาศยักระบวนการคดัเลือก 
(Selection) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนาพนกังานให้มีความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 
ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจในการบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ใช้บริการ          
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการ สถานท่ีท่ีลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กันและองค์ประกอบท่ีจับต้องได้ต่างๆ                    
ซึ่งท าหน้าท่ีท่ีช่วยอ านวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนัน้ เช่น ความสะอาดของสถานท่ี                     
สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหรือสื่อสารงานบริการ ซึ่ งสามารถสะท้อนคุณภาพ                  
ของการบริการ และเกิดทศันคติในทางบวกแก่ผู้ใช้บริการ 

7. กระบวนการการใ ห้บริการ (Process)  หมายถึ ง  ขั น้ตอน กระบวนการ                      
ในการให้บริการ ระเบียบ รวมทัง้วิธีการท างาน ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างและการน าเสนอบริการ
ให้กับลกูค้า ดงันัน้ผู้ ให้บริการจึงต้องมีการออกแบบกระบวนการให้มีวิธีท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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สร้างการรับรู้เพ่ือให้ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการ สามารถให้บริการอย่างถูกต้อง                     
จนน าไปสูก่ารสง่มอบท่ีรวดเร็วสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ใช้บริการ 

ส าหรับงานวิจยันีจ้ะศกึษาในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการสง่เสริม
การตลาด และด้านกระบวนการ ส่วนในด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ จะไม่ได้
น าเสนอในงานวิจัย นี  ้ เ น่ืองจากการใ ช้บ ริการ Mobile Wallet ไม่มีองค์ประกอบทัง้  2 นี  ้                            
เข้ามาเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
สภุาภรณ์ พลนิกร (2548) ได้ให้ค าจ ากัดความวา่ พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษา

บคุคล กลุม่ หรือองค์กร รวมถึงกระบวนการตา่งๆท่ีใช้ในการเลือก การปฏิเสธ การได้มา การได้รับ
ประสบการณ์หรือแนวคิดโดยรวมเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของกลุ่ม
หรือบคุคลและศกึษาผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้บริโภคและสงัคม 

Blythe (2013) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ีแปรผนัและเป็นผล
ของการกระท าร่วมกนัขององค์ประกอบหลายประการ คือ ทศันคติของผู้บริโภค ปัจจยัสว่นบุคคล 
และสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดขึน้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การท่ีบคุคลได้กระท าเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) 
การใช้ (Use) และการก าจัดส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของตน 

ส รุปไ ด้ว่า  พฤติก รรมของผู้ บ ริ โภค  คื อ  การแสดงออกของแต่ละบุคคล                                       
ท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
รวมทัง้กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีสง่ผลให้เกิดพฤติกรรมการซือ้และการบริโภค 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กลา่วว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู้บริโภคนัน้ก็เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองต่อ
พฤติกรรมความต้องการของผู้ บริโภคได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด สอดคล้องกับ แนวคิดของ                     
ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ได้กลา่วถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้
หลกั 6Ws และ 1H ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถรู้ถึงข้อมลูเชิงลึกของผู้บริโภคในรูปแบบข้อมูลผ่าน
ค าถาม  6Ws และ 1H ประกอบด้วย Who, What, Where, When, Why และ How เพ่ือค้นหา
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ค า ตอบ  7 ป ระ กา ร  ห รื อ  7Os ซึ่ ง ป ร ะ กอบ ด้ วย  Occupations, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasion, Outlets และ Operations รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือให้สอดคล้องกบัค าตอบพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งแสดงรายละเอียดตาราง ดงันี ้
 
ตาราง 1 แสดงค าถาม 6Ws และ 1H เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม 6Ws 1H ค าตอบท่ีต้องการ กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target 
market?) 

กลุม่เป้าหมายตาม
ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์
ภมูิศาสตร์ จิตวิทยา 
หรือ พฤติกรรม
ศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วย กลยทุธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการ
สง่เสริมการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร  
(What does the consumer 
buy?) 

เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภค
ต้องการจาก
ผลิตภณัฑ์  
เช่น คณุสมบตัิหรือ 
องค์ประกอบตา่งๆ 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ซึ่ง 
ประกอบด้วย 
1. ผลิตภณัฑ์หลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
3. ผลิตภณัฑ์ควบ 
4. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ 
 ความแตกตา่งด้านการแขง่ขนั 

3. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

แหลง่ท่ีผู้บริโภค
สามารถหาซือ้
ผลิตภณัฑ์ได้ 

กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย บริษัทน า
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดเป้าหมายโดย
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอย่างไร 

4. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer 
buy?) 

ช่วงเวลาและความถ่ี
ในการซือ้ของ
ผู้บริโภค 

ใช้กลยทุธ์สง่เสริมการตลาด เช่น จะ
ท าการสง่เสริมการตลาดเมื่อใดจึง
สอดคล้องกบัโอกาสในการซือ้ 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

ค าถาม 6Ws 1H ค าตอบท่ีต้องการ กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
5. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้  
(Why does the consumer 
buy?) 

วตัถปุระสงค์ของ
ผู้บริโภคในการซือ้
สินค้าไมว่า่จะ
ตอบสนองปัจจยั 
ด้านสงัคม จิตวิทยา 
ร่างกาย เป็นต้น 

1. กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
2. กลยทุธ์การสง่เสริมตลาด 
3. กลยทุธ์ด้านราคา 
4. กลยทุธ์ด้านช่องทาง                   
การจดัจ าหน่าย 

6. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจซือ้  
(Who participates in the 
buying?) 

บคุคลหรือกลุม่ตา่งๆ 
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ของ 
ผู้บริโภค 

กลยทุธ์การโฆษณาสง่เสริม
การตลาดโดยใช้กลุม่ผู้มีอิทธิพล 

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขัน้ตอนในการ
ตดัสินใจ 
ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมลู 
3. การประเมนิ 
ผลทางเลือก 

กลยทุธ์สง่เสริมการตลาด โดยใช้ 
1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  
2. การขายโดยพนกังานขาย  
3. การสง่เสริมการขาย  
และหรือ การตลาดทางตรง 

 

ท่ีมา: ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2554). กลยุทธ์การตลาดและวางแผน . 
หน้า 59-60 
 

ข้อมูลเก่ียวกับ Mobile Wallet 
ศนูย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2560)  ได้ระบุว่า 

Mobile Wallet คือ กระเป๋าเงินดิจิทลัท่ีอยู่บนโทรศพัท์มือถือ ซึ่งเป็น Application ท่ีรวมบตัรเครดิต 
เครดิต บญัชีธนาคาร รวมทัง้การเติมเงินสดไว้ในกระเป๋า เพ่ือใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทนเงิน
สด 
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Veedvil (2559) ได้ใ ห้ ข้อมูลเ ก่ียวกับ  Mobile Wallet หรือท่ี เ รียกอีกอย่างหนึ่ งว่า                   
Digital Wallet ไว้ว่า หมายถึง กระเป๋าสตางค์ดิจิตอลบนโทรศพัท์มือถือ หรือเป็นแอพพลิเคชั่น
ส าหรับเก็บบัญชีบัตรเครดิต  ส าหรับในช่วงแรก ท่ี  Mobile Wallet เ ร่ิมใ ช้ในประเทศไทย                       
ยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก ถูกพัฒนาโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น True Money, AIS mPay 
เน่ืองจากร้านค้าท่ีรองรับระบบการช าระเงินด้วย Mobile Wallet นัน้ยังมีจ านวนน้อย แต่ต่อมา 
Mobile Wallet ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตมือถือเช่น Apple Wallet  Andriod 
Pay และ Samsung Pay และยงัเพ่ิมบริการทางการเงินเข้าไป มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย
และครอบคลมุร้านค้าท่ีมากกวา่เดิม ช่วยเพ่ิมโอกาสและจ านวนผู้ใช้ให้มากขึน้ตามไปด้วย 

Lady (2559) ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเทศไทยก าลงัเข้าสู่ยุค  Mobile Payment 
ความจ าเป็นในการพกเงินสดนัน้มีน้อยลง เน่ืองจากคนทั่วโลกเร่ิมเปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิต                 
หรือบัตรเดบิตกันมากขึน้ และได้มีการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนแทนบัตรต่างๆหรือแทน
กระเป๋าสตางค์โดยการให้แคชเชียร์แสกนอ่านรหัสบนหน้าจอหรือรับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ                
NFC ได้เลย 

Yokekung (2559) ได้ระบุว่า Mobile Wallet นัน้ แตกต่างจาก Mobile Banking ตรงท่ี
เป็นบริการท่ีพัฒนามาจาก Fintech คือเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการทางด้านการเงิน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในบริการท่ีธนาคารไมยื่ดหยุ่นเพียงพอ และสามารถตอบสนองความต้องการส าหรับ
คนท่ีไม่อยากใช้บริการธนาคารออนไลน์ เพราะไม่เช่ือมัน่ในความปลอดภัยไม่อยากผูกบัญชี
ธนาคารไว้ โดยบริการของ Mobile Wallet สามารถเติมเงินเข้าไปในระบบในปริมาณขัน้ต ่าตามท่ี
ผู้ใช้ต้องการ สามารถควบคมุจ านวนเงินในกระเป๋าสตางค์ Mobile Wallet ได้ หรือหากอยากจะผกู
บตัรเครดิต หรือเดบิตก็สามารถท าได้เช่นกนั 

ประโยชน์ของ Mobile Wallet ในมุมของผู้บริโภค (Blog ME, 2559)  
สะดวกรวดเร็ว สามารถท าธุรกรรมได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟน ทัง้ยังช่วยลดขัน้ตอน

ยุ่งยากในการใช้บตัรเครดิต สามรถซือ้สินค้าได้โดยไมต้่องกรอกข้อมลูหรือเอกสารใดๆ 
ความปลอดภยั จากการไมต้่องพกพาเงินสดและข้อมลูการท าธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

สามารถตรวจสอบได้ 
จัดการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รายละเอียดการใช้จ่ายทัง้หมดจะถูกส่ง                 

มายงัสมาร์ทโฟนเพ่ือเป็นการรายงานการท าธรุกรรมทางการเงิน 
สิทธิพิเศษ เช่น ขา่วสาร รายการสง่เสริมการขาย ของผู้ให้บริการ 
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ความท้าทายของผู้ให้บริการคือต้องสร้างพนัธมิตรทางธรุกิจให้มากท่ีสดุ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ผู้บริโภคใช้จ่ายผา่น  Mobile Wallet 

การท างานของ Mobile Wallet 
หลกัการง่ายๆ ของ Mobile Wallet คือการเติมเงินเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทลัท่ี

อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือผู้ ใช้ท าการ Link กับบัญชีธนาคาร/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ท่ีต้องการ                     
แล้วน าไปใช้จ่ายได้ตามช่องทางท่ีผู้ให้บริการสนบัสนนุ 

การช าระเงนิผ่าน Mobile Wallet 
สามารถช าระสินค้าได้ทัง้ทางออนไลน์และท่ีจุดช าระเงินของร้านค้าส าหรับการช าระ

คา่สินค้าผา่นเคร่ือง NFC (Near Field Communication) หรือใช้วิธี scan QR Code ท่ีจดุช าระเงิน
ของร้านค้า ราคาสินค้าและบริการจะปรากฏบนหน้าจอมือถือโดยอตัโนมตัิ จากนัน้ท าการเลือก
แหลง่เงินท่ีต้องการช าระทัง้การตดัเงินสดใน Mobile Wallet ตดัจากบญัชีธนาคาร หรือเลือกบัตร
เครดิตท่ีต้องการใช้ โดยผู้ ใช้จะท าการยืนยนั (Verify) การช าระด้วยการใส่รหสัท่ีได้รับจาก SMS 
(OTP), PINCODE ท่ีตัง้ไว้ หรือใช้ลายนิว้มือ (Finger Print) เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภยัใน
การจ่ายเงินอีกชัน้หนึ่ง เมื่อการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ ใช้จะได้รับ Notification บนสมาร์ทโฟน               
ท่ีระบยุอดเงินท่ีช าระ ซึ่งในบางระบบผู้ใช้จะได้รับใบเสร็จในรูปแบบดิจิทลั (e-receipt) 

Mobile Wallet กับบทบาทการช าระเงนิ 
1. ตอบสนองความสะดวกในการจ่ายเงิน Mobile Wallet สามารถใช้ทัง้การช้อปปิง้

ออนไลน์และในร้านค้า โดยผู้ใช้ไมต้่องเตรียมธนบตัรหรือเหรียญเพ่ือใช้จ่ายและไมต้่องเสียเวลารอ
เ งินทอน อีกทัง้ ไม่ต้องรอเซ็น เอกสารกรณีใช้บัตรเครดิตรูดซือ้สิน ค้าหรือใส่ ข้อมูลบัตร                    
เมื่อช าระสินค้าออนไลน์ 

2. มีความปลอดภัยสูง  หลายประเทศท่ีนิยมการใช้  Mobile Wallet เ น่ืองจาก               
มีความปลอดภยัมากกว่าการพกพาเงินสดและบตัรเครดิตท่ีอาจถกูขโมยหรือถูกหลอกเพ่ือเข้าถึง
ข้อมลูในบตัร โดยข้อมลูท่ีเก็บใน Mobile Wallet จะถกูเข้ารหสัไว้อย่างเตม็รูปแบบ (Encrypt data) 
และเมื่อมีการใช้จ่ายจะใช้รหสัการช าระเงินเสมือนซึ่งไมใ่ช่เลขท่ีบตัรจริง อีกทัง้ยงัมีการป้องกนัด้วย 
PIN หรือรหสัลายนิว้มืออีกชัน้หนึ่ง จึงท าให้การเข้าถึงข้อมลูทางการเงินท่ีอยู่ในมือถือท าได้ยากขึน้ 

3. สิทธิพิเศษส่งตรงได้ ผ่าน Loyalty program ท่ีสามารถจัดเก็บใน Mobile Wallet 
ซึ่งนอกจากข้อมลูขา่วสารโปรโมชัน่ตา่งๆ แล้ว สินค้าท่ีคาดวา่ลกูค้าสนใจซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ
จากประวตัิการซือ้ท่ีผา่นมา ซึ่งจะเป็นการสร้าง Loyalty ให้กบัแบรนด์สินค้าได้ 

4. การจัดการการเงินท าได้ดีขึน้  โดยรายละเอียดทุกการใช้จ่ายจะส่งตรงเป็น                       
e-receipt หรือรายงานสรุปมาท่ี smartphone 
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Mobile Wallet ในต่างประเทศ 
ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป                        

และสหรัฐอเมริกาค่อนข้างคุ้ น เคยกับการใ ช้  Mobile Wallet ในการช าระเ งินเ น่ืองจาก                       
มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภยั ในขณะท่ีบางประเทศใช้ Mobile Wallet เน่ืองจาก
ประชากรท่ีเข้าถึงธนาคารมีน้อยแตเ่ข้าถึงโทรศพัท์มือถือได้เป็นอย่างดี ตวัอย่างประเทศท่ีนิยมใช้ 
Mobile Wallet ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัแทนกระเป๋าเงินแทบทกุอย่าง เช่น อินเดีย จีน และ เคนย่า 

อินเดีย ผู้ ให้บริการรายใหญ่ท่ีสุด คือ Paytm ซึ่งในประเทศอินเดีย Mobile Wallet            
นัน้เป็นท่ียอมรับตัง้แต่ร้านค้าจนถึงแผงลอยระดับฐานราก เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง
ธนาคารและตู้  ATM รวมถึงการท่ีรัฐบาลยกเลิกการใช้ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี ท่ีใช้กันอยู่ใน
ระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูเ่ศรษฐกิจในรูปแบบ Cashless Society อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนั
ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ และธนบตัรปลอม โดยอินเดียได้เร่ิมจากการเสนอสว่นลดหากช าระเงิน
ด้วยระบบดิจิทัล รวมทัง้มีการจัดตัง้การอบรมเทคโนโลยีการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์                     
ให้กบัธรุกิจรายย่อย 

จีน ร้านค้าในเมืองใหญ่ เช่น ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ มีการรับช าระผ่าน  Mobile Wallet                  
อย่างกว้างขวาง มีผู้ ให้บริการหลกั ได้แก่ WeChat และ Alipay ทัง้นีผู้้ ใช้สามารถใช้จ่ายได้ตัง้แต่
ช าระสินค้าออนไลน์ในร้านค้า ร้านอาหาร แผงขายผกัในตลาด การซือ้ตัว๋โดยสาร การใช้จกัรยาน 
ไปจนถึงใส่ซองในพิธีแต่งงาน โดยปัจจยัท่ีท าให้ Mobile Wallet เข้ามาทดแทนเงินสดในประเทศ
จีน เน่ืองจากการรับธนบัตรกลายเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและมีต้นทุนการรับธนบัตรสงูเพราะต้องมี                    
เคร่ืองนบัเงิน นอกจากนีค้นจีนสว่นใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน ไมว่า่จะเป็นรุ่นราคาถกูหรือแพงก็สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและช าระเงินผา่น  Mobile Wallet ได้ รวมถึงลดความยุ่งยากในการตอ่คิว เช่น
การซือ้ตั๋วโดยสารต่างๆผ่านเคร่ืองอัตโนมัติท่ีมี QR Code แทนการต่อคิวซือ้ตั๋วจากพนักงาน                    
ท่ีเคาน์เตอร์ 

เคนยา เร่ิมใช้ระบบการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในช่ือ M-Pesa หรือ Mobile 
Pesa มาตัง้ แต่ ปี  พ.ศ .  2550 จากการใ ห้บริการ โดยเครือข่าย โทนคมนาคมรายใหญ่                                  
อย่าง  Vodafone ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาระบบการเงินของเคนยาท่ีส่วนใหญ่                            
จ่ายคา่สินค้าโดยใช้เหรียญ จึงท าให้มีปัญหาด้านการจดัเก็บ การนบัเหรียญ และมีต้นทนุการผลิต
เหรียญของภาครัฐ นอกจากนีย้ังมีปัญหาส าคญัของประเทศคือการท่ีประชากรไม่สามารถเข้าถึง
บริการของธนาคารได้ ซึ่ง Mobile Wallet จะท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้
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สะดวกขึน้จากโทรศพัท์มือถือของตนเอง ท าให้ผู้ ใช้สามารถฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน และน าเงิน   
ไปซือ้สินค้าหรือบริการได้ 

ปัจจุบันชาวเคนยามากกว่าร้อยละ 50 ใช้ M-Pesa เป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจ าวัน   
ทัง้ซือ้ของกินของใช้ จ่ายคา่เทอม ไปจนถึงจองตัว๋เคร่ืองบิน โดยมียอดการท าธรุกรรมเฉล่ียตอ่เดือน
มากถึง 21 ล้านครัง้ ซึ่งปัจจัยการเติบโตอย่างรวดเร็วมาจากการใช้งานท่ีไม่ซับซ้อน และได้รับ                
การตอบรับอย่างดีในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซือ้ต่างๆ 
เน่ืองจากสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกในขณะท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมไม่มากนัก ซึ่งเหมาะกับ          
บางพืน้ท่ีท่ีไม่สะดวกเร่ืองการเดินทาง หรือสาขาของธนาคารตัง้อยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลท าให้การเบิก
ถอนเงินสดท าได้ไมส่ะดวก 

Mobile Wallet ในประเทศไทย 
ปัจจุบันมีผู้ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ ใ ห้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Money)                  

จากธนาคารแห่งประเทศไทยจานวน 22 ราย ซึ่งมีมากถึง 14 รายท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่งผล             
ท าใ ห้ผู้ บ ริ โภคมีทางเลือก ท่ีหลากหลายในการเ ข้าถึ ง  Mobile Wallet มาก ย่ิงขึ น้  ทั ง้ นี  ้                       
กลุม่ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผู้ให้บริการ
เครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) กลุม่ Fintech และกลุม่ผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

1. กลุ่ มผู้ ใ ห้บ ริ กา ร เค รือข่ าย โทร ศัพ ท์ เคลื่ อน ท่ี /กลุ่ มสื่ อ สาร  ( Telco)                                 
กลุม่ผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นผู้ให้บริการหลกัในตลาด Mobile Wallet ซึ่งประสบ
ความส าเร็จมาจากจดุเร่ิมต้นของการเป็นผู้ให้บริการเติมเงินคา่มือถือผา่น application และขยาย
การให้บริการเพ่ิมมากขึน้ทัง้ในสว่นของการโอนเงิน ช าระคา่สินค้าและบริการ บิลเรียกเก็บตา่งๆ ได้
อย่างสะดวก ซึ่งมีความได้เปรียบในเร่ืองของฐานลกูค้าท่ีมีเป็นจ านวนมาก ได้แก่ TRUE Money 
Wallet จาก TRUE M Pay จาก AIS และ Jaew จาก DTAC  

2. กลุม่ Fintech เป็นกลุม่ผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) จากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผู้ ให้บริการต่างชาติ                         
โดยส่วนใหญ่เร่ิมจากการเป็นผู้ ให้บริการช าระเงินออนไลน์แล้วพัฒนามาเป็นผู้ เล่นในตลาด 
Mobile Wallet กลยุทธ์หลกัของผู้ ให้บริการกลุ่มนีค้ือการท าให้ผู้ ใช้ดาวน์โหลดและมีการใช้งาน 
รวมทัง้เน้นหนกัไปท่ีการท าโปรโมชัน่ เน่ืองจากผู้บริโภคไมม่ีความภกัดี ซึ่งเมื่อได้เห็นราคาหรือของ
แถมท่ีจงูใจก็พร้อมจะใช้ Mobile Wallet นัน้จ่ายซือ้สินค้าทนัที ทัง้นี ้ผู้ เลน่ในตลาดท่ีโดดเดน่ ได้แก่ 
Rabbit Line Pay, AirPay, PaySbuy, Deep Pocket (T2P), PayPal, Wechat แ ล ะ  Alipay  
เป็นต้น   
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3. กลุ่มผู้ ผลิ ตโทรศัพ ท์ เคลื่ อน ท่ี  SAMSUNG Pay เ ป็นบ ริการช า ระ เ งิน                         
ผา่นโทรศพัท์มือถือโดยผกูกบับตัรเครดิตของธนาคารตา่งๆ ซึ่งเมื่อเช่ือมบตัรเครดิตเข้ากบัโทรศพัท์ 
Samsung แล้ว จะสามารถใ ช้มือถือ Samsung ช าระสินค้าและบริการได้ทันที  จุด เด่น                            
ของ Samsung Pay คือการใช้ท่ีสะดวกเพียงสไลด์นิว้มือขึน้จากหน้าจอเพ่ือเปิดใช้งานแทน                    
การเปิดจาก Application ท าให้จ่ายช าระสินค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้Samsung Pay                     
ยังสามารถใช้กับเคร่ืองรูดบัตรเกือบทุกเคร่ืองในประเทศไทย ทัง้ เคร่ืองรูดบัตร ( EDC)                             
หรือเคร่ือง NFC ในขณะท่ีระบบของ Apple Pay ท่ีก าลงัจะเข้ามาในไทย จะใช้งานได้กับเคร่ือง                 
ท่ีเป็น NFC เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม Samsung Pay ยังมีข้อจ ากัดในด้านรองรับการใช้งานมือถือ 
Samsung เพียงบางรุ่น Apple Pay เป็นบริการลกัษณะเดียวกนักบั Samsung Pay แตเ่พ่ิม option 
ให้สามารถพ่วงกบับตัรเดบิตได้ ซึ่งปัจจบุนั  Apple Pay ยงัไมเ่ข้ามาให้บริการในประเทศไทย  ทัง้นี ้
แม้วา่บริการรับช าระเงินอย่าง  Apple pay หรือ Samsung pay จะได้รับความนิยมในตา่งประเทศ 
แตด้่วยการใช้งานเคร่ือง NFC ในประเทศไทยท่ียงัไม่ได้แพร่หลายครอบคลมุทั่วประเทศ อาจเป็น
ข้อจ ากดัท าให้ผู้ เลน่ทัง้ 2 ราย ยงัไมไ่ด้เข้ามาท าตลาดในไทยอย่างเตม็รูปแบบมากนกั 

 
งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

นารีรัตน์ หาญถาวรชัยกิจ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ
และพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ของผู้ ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร                      
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ ใช้บริการ E-Banking ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ
สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ผลวิจยัพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากับ 34 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน  40,001-50,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ โดยมีทศันคติในระดบัดีมากตอ่ด้านช่องทางการให้บริการมากท่ีสดุ รองลงมามีทศันคติ
ระดบัดีมากด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงินระหว่าง
บญัชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เน่ืองจากสามรถใช้บริการได้อย่างสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับ
ค าแนะน าจากพนักงานธนาคาร ใช้บริการเวลา 18.01 – 24.00 น, ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดือน                     
ในท่ีพักอาศัยผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และขอรายละเอียดบริการจากธนาคารท่ีสนใจ                           



  28 

ก่อนการใช้บริการ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเ พ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรม                        
การใช้บริการด้านความถ่ีต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติตอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการในระดบัต ่า  

พรชนก พลาบูลย์ (2558)  ได้ศึกษาเ ร่ืองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี                          
การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  (PromptPay) ของรัฐบาลไทย โดยกลุ่มตัวอย่าง                    
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีความสนใจหรือตัง้ใจท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย จ านวน 370 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 
20-25 ปี  มี การศึกษาในระดับป ริญญาต รี  อา ชีพข้าราชการ  มี ราย ได้ เ ฉลี่ยต่อเดื อน                                      
15,000 – 25,000 บาท และรู้จักบริการพร้อมเพย์จาก  TV โดยมีระดับความคิดเห็นโดยรวม                       
ต่อการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระดับดีมาก                      
และความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธรุกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาล
ไทยในระดับมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความง่าย                       
ตอ่การใช้งานสง่ผลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการธรุกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ของรฐับาลไทย
มากท่ีสุด รองลงมาคือแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ประโยชน์                       
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ตามล าดบั 

กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ (2559) ได้ศกึษาเร่ืองปัญหาและแรงจงูใจในการใช้งานเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ                  
และชมรมผู้ประกอบการ E-Payment และ E-Money ประเทศไทย โดยวิธีการสมัภาษณ์ และใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ ท่ีใช้บริการ E-Money ในรูปแบบบัตรหรือบนเครือข่าย                    
ท่ีรองรับการซือ้ขายสินค้าจากผู้ขายหลายราย ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู และสถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยัจากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่สถานการณ์
การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมีการแขง่ขนัสงู ซึ่งในด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคนัน้ยังคง
เป็นไปอย่างช้าๆและจ าเป็นต้องใช้เวลาอีกมาก ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งาน คือปัจจัย                        
ด้านการสง่เสริมการตลาดท่ีผู้ประกอบการจะต้องน าเสนอสิทธิประโยชน์ รองลงมาคือความสะดวก
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ในการใช้งาน และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ ได้แก่ กระแสสังคมและภาพลกัษณ์ทางสงัคม ส าหรับ
ผลการวิจัยผ่านแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี 
สว่นใหญ่ศกึษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัศกึษา มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 5,001 – 15,000 บาท 
สว่นใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Mobile Wallet แตใ่ช้งาน E - Money แบรนด์ Rabbit Card 
มากท่ีสดุ ใช้งานสปัดาห์ละ 1 - 2 ครัง้ ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ทศันคติในการใช้งาน 
พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ทศันคติในการใช้งานทางบวกสงูสดุ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
รองลงมาคือ ความปลอดภัยและความไว้วางใจ ภาพลักษณ์ทางสังคม และผลกระทบจาก
ภายนอกเครือข่ายทางตรง ตามล าดบั ส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งานจริง 
พบว่า ผู้ ท่ีมีทัศนคติต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือในระดับสูงจะมี                             
ความน่าจะเป็นในการใช้งานสงูกวา่ผู้ ท่ีมีทศันคติในการใช้งานระดบัต ่า 

มณฑิตา หิรัญวาฑิต (2559) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ                
ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) ของผู้บริโภค                     
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการธรุกรรมทาง
การเงินกบัทางธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย                   
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยกว่าและเท่ากับ 30 ปี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด /หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ส าหรับ                      
การวิ เคราะห์ ข้อมูลเ พ่ือทดสอบสมมติฐาน ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ                          
มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในระดบัสูงด้าน
กระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง      
ก า ร  จั ด จ าห น่ า ย  บุ คล า ก ร  ลั ก ษณะท าง ก ายภาพมี ค ว ามสัมพั น ธ์ ใ น ร ะ ดับ ต ่ า                                                 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  

Roca and Vega (2009) ได้ศึกษาเร่ืองความส าคัญของการรับรู้ถึงความไว้วางใจ                   
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบการซือ้ขายออนไลน์ ( The Importance of 
Perceived Trust, Security and Privacy in Online Trading Systems) ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้
ศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่งได้ศึกษาตอ่เน่ืองมาจากทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตผุล (TRA) และใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ตอ่การซือ้ขายแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวกับ
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การเ งินทางออนไลน์โดยมุ่งเ น้นศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัยการรับรู้ถึ งประโยชน์ ( Perceived 
Usefulness) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ถึงความ
ไว้วางใจ (Perceived Trust) การรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั (Perceived Privacy) การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย (Perceived Security) และเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์                  
และการรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ขณะท่ีการรับรู้                     
ถึงความง่ายในการใช้งานไมม่ีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่เจตนาเชิงพฤติกรรมซึ่งผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ไว้
ว่าเคร่ืองมือในเว็บไซต์มีการใช้งานง่ายซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว นอกจากนัน้การรับรู้                       
ถึงความไว้วางใจมีผลกระทบต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมมากท่ีสุด การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ                    
จากการใช้งานมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไว้วางใจมากกวา่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ส่วนการรับรู้ถึงความปลอดภัยมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไว้วางใจ ในขณะท่ีการรับรู้                       
ถึงความเป็นสว่นตวัไมม่ีผลกระทบตอ่การรับรู้ถึงความไว้วางใจ 

สรุปแนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการวจิัย 
จากแนวคิดและงานวิจัยทัง้หมดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี                

และผลวิจยัทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ใช้ และเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนด
ขอบเขตงานวิจัย และการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย รวมทัง้ให้สอดคล้อง                        
กับสมมติฐานการวิจัยเร่ืองทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี
ค ว ามสัมพัน ธ์ ต่ อพ ฤติ ก ร รมกา ร ใ ช้ บ ริ ก า ร  Mobile Wallet ของผู้ ใ ช้ สม า ร์ท โ ฟน ใ น                                          
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ    
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา    
และอาชีพ ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน เพ่ือมาเป็นแนวทางในการก าหนด                 
กรอบแนวคิด และออกแบบสอบถามในการวิจยั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ผู้ วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีของ ดารณี พานทอง (2542) 
ได้จ าแนกการแสดงออกทางทัศนคติเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ทัศนคติในทางบวก ทัศนคติในทางลบ 
และการไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ เพ่ือเป็นการออกแบบสอบถามในการวิจัย 
ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี                  
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) ซึ่งกล่าวถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่                     
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ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่งในการศึกษาครัง้นีจ้ะใช้เพียง  5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ                       
ส่วนในด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ จะไม่ได้น าเสนอในงานวิจัยนี ้เน่ืองจาก                   
การใช้บริการ  Mobile Wallet ไมม่ีองค์ประกอบทัง้ 2 นีเ้ข้ามาเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี             
ของ Venkatesh et al. (2003) ซึ่งได้น าเสนอ 4 ปัจจัยหลักท่ีมี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม                  
ความตัง้ใจท่ีจะใช้งานระบบ ได้แก่ ความคาดหวงัจากการใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม 
อิทธิพลทางสังคม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือประกอบแนวทางในการก าหนด           
กรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีของ  ปณิศา มีจินดา 
และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ซึ่งได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้ค าถาม                    
ในการค้นหาลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ได้แก่ 6Ws และ 1H 
ประกอบด้วย WHO? WHAT? WHERE? WHEN? WHY? และ HOW? โดยค าตอบท่ีได้จะช่วยให้
ผู้ประกอบการ Mobile Wallet สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการได้ โดยผู้ วิจัยได้น าแนวคิดนีม้าช่วยในการออกแบบสอบถามในการวิจัย ซึ่งเป็น
ค าถามเก่ียวกบัความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet 

นอกจากนีผู้้ วิจยัได้น าผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ นารีรัตน์ หาญถาวรชยักิจ (2557) 
ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking                  
ของผู้ ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร มาเป็นแนวทางในการตัง้ค าถามเก่ียวกับ
ทศันคติตอ่สว่นประสมทางการตลาดบริการ 

พรชนก พลาบูลย์ (2558)  ได้ศึกษาเร่ืองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี                 
การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทยผู้ วิจัยได้น างานวิจัยนี  ้              
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี              
ของผู้ใช้บริการ Mobile Wallet 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟน               
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันัน้จึงใช้จ านวนกลุม่ตวัอย่างโดย
ใ ช้สูต รค านวณในกรณี ไม่ท ราบจ านวนประชากร  ท่ี ระดับความเ ช่ื อมั่น ร้อยละ  95                                         
คา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเ่กินร้อยละ 5 นราศรี ไววนิชกลุ และชศูกัดิ์ อดุมศรี (2541) 
จากสตูรดงัตอ่ไปนี ้

 

N = 
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2  
 

โดย  n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 p  แทน  คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการสุม่จากประชากรทัง้หมด 
 q  แทน  1-p 
 e  แทน  ระดบัของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 
 Z  แทน  คา่ปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z=1.96) 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร โดยผู้ วิจัย

ต้องการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 จากประชากรทัง้หมด ค่าความคาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่าง 
ร้อยละ 5 แทนคา่ในสตูร ได้ดงันี ้
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แทนคา่ในสตูร 

  N = 
(1.96)2(.50)(1-.50)

.052  

   = 
.9604

.0025
 

   = 385 คน 
จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 385 ตวัอย่าง บวกเพ่ิม

จ านวน 15 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
ขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุม่
ตวัอย่างจากกลุ่มเขตเศรษฐกิจของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครได้แก่ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มตากสิน                 
กลุม่ลมุพินี และกลุ่มวิภาวดี (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2556) โดยเจาะจงเลือกเขตท่ีมีจ านวน
ประชากรเป็นจ านวนมากท่ีสดุในแตล่ะกลุม่ (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2558) ตามตาราง 2 

 
ตาราง 2 แสดงเขตท่ีท าการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
 

กลุ่มเขตเศรษฐกิจ เขตปกครอง 
กลุม่เจ้าพระยา  เขตคลองเตย 
กลุม่ตากสิน  เขตจอมทอง 
กลุม่ลมุพินี  เขตวฒันา 
กลุม่วิภาวดี  เขตจตจุกัร 

 
ขัน้ท่ี 2  วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตวัอย่างใน

เขตท่ีเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี1 ทัง้หมด 4 เขต เขตละ 100 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ น้                         
400 ตวัอย่าง 

ขนาดของกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะเขต = 
ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง

จ านวนเขต
 

     = 
400

4
 

     = 100 ตวัอย่าง 
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ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
ข้อมลูจากผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ท่ีเต็มใจและยินดีให้ข้อมลู
จนครบ 400 ชดุ 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้การวจิัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เ พ่ือศึกษาเ ร่ือง“พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร” ทัง้นีข้้อมลูได้มีการปรับปรุง ดดัแปลง มาจากข้อมลูทุติยภมูิ และข้อมลูปฐมภมูิ 
เ พ่ื อ เ ป็ น แนวท าง ในก ารส ร้ า ง แบบสอบถาม ท่ี ค รอบคลุม กับสิ่ ง ท่ี ต้ อ งก า รศึ กษ า                                          
โดยแบ่งแบบสอบถามออกมาเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด (Closed-ended Question) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice)จ านวน 6 ข้อ 

1. เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยก าหนด                   
การแบ่งช่วงอาย ุใช้เกณฑ์ค านวณความกว้างของชัน้  (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

 

  ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ−ค่าต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

 
จากข้อมูลรายงานผลการส ารวจสภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2556                     

ของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556) ได้ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้มีงานท าอายตุัง้แต่ 15-65 ปี ดงันัน้
การวิจยัครัง้นีจ้ึงใช้ช่วงอายตุามส านกังานสถิติแห่งชาติ  

  ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
55-15

5
 

     = 10 ปี 
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ซึ่งสามารถแบ่งช่วงอายไุด้ดงันี ้
2.1 ต ่ากวา่ 18 ปี 
2.2 18-25 ปี  
2.3 26-35 ปี 
2.4 36-60 ปี  
2.5 มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
3.1 โสด 
3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
3.3 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงด าลบั (Ordinal Scale) 
ดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.4 ธรุกิจสว่นตวั 
5.5 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงด าลบั (Ordinal Scale) 
โดยก าหนดช่วงห่างของรายได้เป็นช่วงละ 10,000 บาท (นารีรัตน์ หาญถาวรชยักิจ, 2557) ดงันี ้

6.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
6.2 10,001 – 20,000 บาท 
6.3 20,001 – 30,000 บาท 
6.4 30,001 – 40,000 บาท 
6.5 40,001 – 50,000 บาท 
6.6 50,001 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile 
Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน  ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว                    
เป็นการวดัข้อมลูประเภท อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 14 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ด้านตา่งๆดงันี ้

ความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน มีจ านวน 5 ข้อ 
ความคาดหวงัในความพยายาม  มีจ านวน 3 ข้อ 
อิทธิพลของสงัคม   มีจ านวน 3 ข้อ 
สิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีจ านวน 3 ข้อ 

ใช้การให้คะแนนแบบมาตราสว่นประมาณคา่ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีมีค าตอบ
ให้เลือก 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 ระดบัความคิดเห็น     ระดบัคะแนน 
 เห็นด้วยอย่างย่ิง    5 
 เห็นด้วย    4 
 ไมแ่น่ใจ     3 
 ไมเ่ห็นด้วย    2 
 ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง   1 
เ กณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย ใ ช้ เ กณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก สู ต ร ต่ อ ไ ป นี ้                                            

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549)  

  ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ−ค่าต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.80 

ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี                   
ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัพอใช้ 
1.81 – 2.60 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัไมด่ี 
1.00 – 1.80 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัไมด่ีมาก 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน ลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 17 ข้อ โดยแบ่งเป็นด้านตา่งๆดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์   มีจ านวน 5 ข้อ 
ด้านราคา    มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านช่องทางการให้บริการ   มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านกระบวนการ   มีจ านวน 3 ข้อ 
ใช้การให้คะแนนแบบมาตราสว่นประมาณคา่ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีมีค าตอบ

ให้เลือก 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
ระดบัความคิดเห็น   ระดบัคะแนน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง    5 
เห็นด้วย     4 
ไมแ่น่ใจ     3 
ไมเ่ห็นด้วย     2 
ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง    1 
เ กณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย ใ ช้ เ กณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก สู ต ร ต่ อ ไ ป นี ้                                           

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549)  

  ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ−ค่าต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.80 

ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียของระดบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาด 
คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00  มีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีทศันคติอยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีทศันคติอยู่ในระดบัพอใช้ 
1.81 – 2.60  มีทศันคติอยู่ในระดบัไมด่ี 
1.00 – 1.80  มีทศันคติอยู่ในระดบัไมด่ีมาก 
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ส่ ว น ท่ี  4  แบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมการใ ช้บ ริการ  Mobile Wallet                       
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ค าถามเพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค 
คือ 6Ws และ 1H ของ ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) น ามาตัง้เป็นค าถาม ดงันี ้

 
ตาราง 3 ค าถามพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีสอดคล้องกบั 6Ws และ 1H 
 

ค าถาม 6Ws1H ค าถามในแบบสอบถาม 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

อยู่ในสว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 
 

ข้อท่ี 1 ความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet ตอ่
เดือน(ครัง้/เดือน) 

3. ผู้บริโภคซือ้อะไร 
(What does the consumer buy?) 

ข้อท่ี 2 โปรดระบช่ืุอ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้งานอยู่
ในปัจจบุนั 
ข้อท่ี 3 ประเภทบริการของ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้
บริการมากท่ีสดุ 

4. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

ข้อท่ี 4 เหตผุลหลกัท่ีท่านเลือกใช้ Mobile Wallet 

5. ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ 
(Who participates in the buying?) 

ข้อท่ี 5 ผู้ ท่ีแนะน าให้ท่านใช้บริการ Mobile Wallet 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ข้อท่ี 6 สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสดุ 

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร 
How does the consumer buy?) 

ข้อท่ี 7 ก่อนการตดัสินใจใช้บริการ Mobile Wallet 
ท่านมีขัน้ตอนการตดัสินใจดงันี ้

 
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended question) ใช้ระดับการวัด

ข้อมลูแบบอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 1 ข้อได้แก่ 
ข้อท่ี 1 ความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet ตอ่เดือน(ครัง้/เดือน) 
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และแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question) ซึ่งเป็นค าถาม                
ท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice question) ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale) มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 

ข้อท่ี 2 โปรดระบช่ืุอ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้งานอยู่ในปัจจบุนั 
ข้อท่ี 3  ประเภทบริการของ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้บริการมากท่ีสดุ 
ข้อท่ี 4 เหตผุลหลกัท่ีท่านเลือกใช้ Mobile Wallet 
ข้อท่ี 5  ผู้ ท่ีแนะน าให้ท่านใช้บริการ Mobile Wallet 
ข้อท่ี 6  สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสดุ 
ข้อท่ี 7  ก่อนการตดัสินใจใช้บริการ Mobile Wallet ท่านมีขัน้ตอนการตดัสินใจ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ ดงันี ้
1. ข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลจากเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
400 ชุด โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้   
จนครบตามจ านวน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้บริการ Mobile Wallet ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
1. ศึกษาค้นคว้าลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถาม จากเอกสาร 

แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เพ่ือเสนออาจารย์   
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง เพ่ือให้ค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย
ชดัเจนครอบคลมุวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์เฉพาะ 
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4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าไปปรึกษากบัคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์อีกครัง้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (Try Out)                 
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุดเพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการ               
หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) เพ่ือทดสอบคุณภาพ                
ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 ค่าท่ีใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง                    
ซึ่งจะก าหนดเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรับได้ ต้องมีค่าเกิน 0.7 ขึน้ไป           
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) โดยผลการทดสอบความเช่ือมัน่เป็นดงันี ้

แบบสอบถาม     ความเชื่อม่ัน 
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีโดยรวม  0.747 
ความคาดหวงัจากการใช้งาน   0.940 
ความคาดหวงัในความพยายาม   0.958 
อิทธิพลของสงัคม     0.847 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน   0.823 
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม 0.778 
ด้านผลิตภณัฑ์     0.903 
ด้านราคา      0.815 
ด้านช่องทางการให้บริการ    0.847 
ด้านการสง่เสริมการตลาด    0.821 
ด้านกระบวนการให้บริการ    0.884 
6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ชดุ 
 

การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล  

การวิจัยในครั ง้ นี  ้ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากผู้ ใ ช้บ ริการ                    
Mobile Wallet ผา่นสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มาประมวลผล และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี ้

1 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล  ( Editing)  ผู้ วิ จั ย ต ร ว จ ดู ค ว า ม ส ม บู ร ณ์                                   
ของการตอบแบบสอบถาม และท าการแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
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2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัส
ตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3.  การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้ว จะน ามาประมวลข้อมูล                     
ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์

ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  

1. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณ น า  ( Descriptive Statistics)                        
เพ่ือเป็นการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยก                         
การวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามสว่นท่ี 1 เก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการแสดงผลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหา                
คา่ร้อยละ (Percentage) 

1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เ ก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี                 
Mobile Wallet ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean)                             
และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัทัศนคติต่อสว่นประสมการตลาดบริการ
ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) การหาคา่ร้อยละ (Percentage) การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานแตล่ะข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 สมมติฐานข้อท่ี  1 ผู้ ใ ช้บ ริการ ท่ีมี ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
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กัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์แบบ Independent 
Sample t-test และ One Way Anova 

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 การยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีความคาดหวัง
จากการใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวก            
ในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) 

2.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 ทศันคติสว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้ านราคา  ด้านช่ องท างการใ ห้บ ริการ  ด้ านการส่ง เ ส ริมก ารตลาด                                      
และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมา ร์ท โฟน ใน พื ้น ท่ี ก รุ ง เ ทพมหานคร  ใ ช้ ส ถิ ติ สหสัมพัน ธ์ อย่ า ง ง่ า ย ของ เ พี ย ร์ สัน                                   
(Pearson Correlation Coefficient) 

ทัง้นีใ้นการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Wallet ผู้ วิจัย
เลือกใช้ด้านความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet เ น่ืองจากแสดงถึงโอกาสในการใช้                       
เพ่ือให้สามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
 

P = 
f ×100

n
 

 
เมื่อ P แทน คา่สถิติร้อยละ 

  f แทน ความถ่ีของข้อมลู 
  N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean หรือ X ) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
                                                     

     X = 
∑ 𝑋

n
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เมื่อ     X  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 

2545) 
 

S.D.  =√
n∑x2 – (∑x)2

n(n-1)
 

 
เมื่อ S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

 n∑𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

 (∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 

2. สถติิท่ีใช้ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า               

(𝛼 – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
 

Cronbach'sAlpha= 
k covariance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1) covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
เมื่อ k แทน จ านวนค าถาม 

       covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
         variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

 

3. สถติิเชงิอนุมาน (Inferential statistics) 
3.1 สถิติ Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) โดยใช้สตูรดงันี ้
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กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (S1
2 =  S2

2) 
 

t=
X1- X2

Sp√
1
n1

+ 
1
n2

 

 
สถิติท่ีใช้ทดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df = n1 +  n2 − 2 

เมื่อ X1 แทน คา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี i; i = 1 , 2 

 Sp แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

 n1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี 1 

 n2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี 2 

 S1
2 แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี i; i = 1 , 2 

 
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั (S1

2 ≠  S2
2) 

 

t=
X1- X2

√
S1

2

n1
+ 

S2
2

n2

 

 
สถิติท่ีใช้ทดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ = V 
 

V= 
(

S1
2

n1
 + 

S2
2

n2
)

2

(
S1

2

n1
)

n1- 1  + 
(

S2
2

n2
)

n2- 1

 

 
เมื่อ t แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
  X1 แทน คา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี 1 
  𝑋2 แทน คา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี 2 
  𝑆1

2 แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 
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  𝑆2
2 แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

  𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี 1 
  𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ท่ี 2 
  V  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  Variance)

เ ป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่  2 กลุ่มขึน้ ไป                             
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) มีสตูรดงันี ้

 

F = 
MSB

MSw
 

 
เมื่อ  F แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution  
  MSB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MSw แทน คา่ความแปรปรวนในกลุม่ 
 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องท า                         

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เ พ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้าง ท่ีแตกต่างกัน  โดยใช้วิธี                        
Fisher’s least significant different (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)  

 

LSD  = t1-
α

2
:n-k√MSE [

1

ni
+

1

nj
] 

 
โดยท่ี  ni= nj 
 
เมื่อ LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากร กลุม่ท่ี I 

           t1-
α

2
:n-k  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 
  MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 
    ni แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ i 
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    nj แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ j 
    Α แทน คา่ความคลาดเคลื่อน 
 
ใช้ค่า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน                         

มีสตูรดงันี ้
 

B  = 
MSB

MSW1 
 

โดย    MSW1 =     ∑ (1-
nj

N
k
j=1 )si

2  

 
เมื่อ B แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown-forsythe 
  MSB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MSW แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ 

ความแปรปรวน 
  K แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  nj แทน จ านวนคา่สงัเกตในกลุม่ท่ี j  
  N แทน ขนาดประชากร 
  si

2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ    

เป็นรายคู ่เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) มีสตูร
ดงันี ้

 

t =
Xi- Xj

MS(W) (
1
ni

+ 
1
nj

)
 

 
เมือ่ t แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution  

  MS(w) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

  xi̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี i 
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 xj̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j  

   ni แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ i 

   nj แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ j  
3.3 สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยใช้สตูรดงันี ้

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
 

Yt= β0- β1x1+ β2x2+ …+βkxk- ϵ 
 
เมื่อ Yt แทน ตวัแปรตาม 
 X แทน ตวัแปรอิสระ 
 β

0
 แทน คา่คงท่ี (Constant) จะใช้สญัลกัษณ์ β

0
 ส าหรบัสมการ 

   ตวัอย่าง 
 ϵ แทน ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากตวัอย่างระหวา่งคา่จริง Y และ 
   คา่ท่ีได้จากสมการ 
 β

1
 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย(Regression Coefficient) ของ 

ตวัแปรอิสระท่ี i(x) และใช้สญัลกัษณ์ β
1
 ส าหรับคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยคงท่ี ในรูปของสมการ

ตวัอย่าง 
  3.4 สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) เพ่ือใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระกัน หรือหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544)   

 

rxy = 
n∑XY-( ∑ X )( ∑ Y )

√[n∑X2- (∑X)2][n∑Y2- (∑Y)2]
 

 
เมื่อ rxy แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x กบัตวัแปร y 
 N แทน จ านวนคนหรือจ านวนคูข่องข้อมลูท่ีศกึษา 

 ∑X แทน ผลรวมของคะแนนดิบของตวัแปร X 
 ∑Y แทน ผลรวมของคะแนนดิบของตวัแปร Y 

 ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนน X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
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 ∑Y2 แทน ผลรวมของคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ∑XY แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนตวัแปร X กบัคะแนน  
   ของตวัแปร Y เป็นคู่ๆ  
โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง -1 < r < 1 ดงันี ้
ค่า r เ ป็นลบ แสดงว่า   X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน  คือ                                                 

ถ้า X เพ่ิม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพ่ิม 
ค่า  r เ ป็นบวก แสดงว่า   X และ Y มีความสัมพัน ธ์ในทิศทางเดียวกัน  คื อ                                  

ถ้า X เพ่ิม Y จะเพ่ิม แตถ้่า X ลด Y จะลด 
ถ้า r มีค่าเ ข้าใกล้ 1 หมายถึ ง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                             

และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม                        

และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 
ถ้า r = 0  แสดงวา่ X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
ถ้า r  เข้าใกล้ 0  แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 
เกณฑ์การอา่นคา่ความหมายสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
ค่า r  ระดับความสัมพันธ์ 
0.71 ถึง 1.00 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัสงู 
0.31 ถึง 0.70 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง 
0.01 ถึง 0.30 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่า 
0   ไมม่ีความสมัพนัธ์กนัเลย 
-0.01 ถึง -0.30 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามระดบัต ่า 
-0.31 ถึง -0.70 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามระดบัปานกลาง 
-0.71 ถึง -1.00 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามระดบัสงู 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” ผู้ วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

n   แทน จ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

X   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.    แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
df   แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ(Degree of Freedom) 
t   แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา t-Distribution 
MS    แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
    (Mean of Squares) 
SS    แทน ผลบวกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
F   แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution 
LSD   แทน Least Significant Difference 
Sig.   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
B    แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ 
Beta    แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
r   แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
R2   แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงซ้อน 
Std.Error  แทน  คา่ความคาดเคล่ือนมาตรฐานสมัประสิทธ์ิความถดถอย 
Std.Error of Estimate  แทน  คา่ความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคา่ 
SE(b)   แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่สมัประสิทธ์ิ 
    การถดถอย 
 X1   แทน  ตวัแปรด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
    ด้านความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน 
 X2   แทน ตวัแปรด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
    ด้านความคาดหวงัในความพยายาม 
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X4    แทน ตวัแปรด้านการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
    ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
Y   แทน พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet  
    ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
H0    แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1     แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้
นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 6 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet 
  ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมลูทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของผู้ใช้ 

   สมาร์ทโฟน 
ส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้ 

   สมาร์ทโฟน 

ส่วนท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยน าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
                                                                                                               n = 400 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   

          ชาย 249 62.20 

          หญิง 151 37.80 

อาย ุ   
         ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 6 1.50 

         18 - 25 ปี 50 12.50 

         26 - 35 ปี 229 57.20 

         36 - 60 ปี 115 28.80 

สถานภาพ   
          โสด 315 78.70 

         สมรส /อยู่ด้วยกนั  85 21.30 

ระดับการศกึษาสูงสุด   
          ต ่ากวา่ปริญญาตรี 15 3.70 

          ปริญญาตรี 205 51.30 

         สงูกวา่ปริญญาตรี 180 45.00 

อาชีพ   
          นกัเรียน /นิสิต/นกัศกึษา  35 8.70 

          ข้าราชการ /พนกังานรฐัวิสาหกิจ  50 12.50 

         พนกังานบริษัทเอกชน 236 59.00 

         ธรุกิจสว่นตวั 79 19.80 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
         ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 24 6.00 

        10,001 - 20,000 บาท 25 6.30 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
n = 400 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
        20,001 - 30,000 บาท 70 17.50 

        30,001 - 40,000 บาท 51 12.70 

        40,001 - 50,000 บาท 52 13.00 

        50,001 บาท ขึน้ไป 178 44.50 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 400 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 ดงันี ้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.20 รองลงมามีอายุ 36-60 ปี  จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 อายุ 18-25 ปี จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมีอายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มาสถานภาพโสด จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.70 และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมามีระดบัการศึกษาสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.70 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 236 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.00 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ19.80 อาชี พ 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และนกัศึกษา/นิสิต จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001 
บาท ขึ น้ ไป  จ านวน 178 คน คิด เ ป็น ร้อยละ 44.50 รองลงมามีราย ได้ เฉลี่ยต่อ เดื อน                     
20,001  –  30 ,000 บาท  จ านวน  70 คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  17.50 ราย ไ ด้ เ ฉลี่ ยต่อ เดื อน                             
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40,001 - 50,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 - 40,000 
บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 

เน่ืองจากข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างข้างต้น มีความถ่ีของข้อมลูกระจายตัวอย่างไม่สม ่าเสมอ และมี
จ านวนความถ่ีน้อยเกินไป ผู้ วิจยัจึงได้ท าการรวบรวมกลุม่ข้อมลูใหม ่เพ่ือให้การกระจายของข้อมลู
มี ความสม ่าเสมอ และเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้กลุม่ใหมด่งันี ้
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ และ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ตามการจดักลุม่ใหม ่ 
                                                                                                               n = 400 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ   
         ต ่ากวา่ 25 ปี 56 14.00 

         26 - 35 ปี 229 57.30 

        36 - 60 ปี 115 28.70 

ระดับการศกึษาสูงสุด   
        ต ่ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี 220 55.00 

        สงูกวา่ปริญญาตรี 180 45.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
       ต ่ากวา่ 10,000-30,000 บาท 119 29.70 

      30,001 - 50,000 บาท 103 25.80 

       50,001 บาท ขึน้ไป 178 44.50 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ตามการจดักลุม่ใหม่ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้
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อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.30 รองลงมามีอายุ 36-60 ปี  จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และมีอายุต ่ากว่า 25 ปี 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือ
เท่ากบัปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001 
บาท ขึน้ไป  จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า          
10,000 - 30,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน        
30,001 - 50,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet   
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการใช้
งาน อิทธิพลของสงัคม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดย
การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายข้อ 
n = 400 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี �̅� S.D. ระดับการยอมรับ 

ความคาดหวังจากการใช้งาน    

     1. Mobile Wallet มีประโยชน์ ช่วยให้ท่าน 
จดัการเงินได้ดีขึน้ 

4.07 0.94 ดี 

     2. ท่านได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการท า
ธรุกรรมผา่น Mobile Wallet มากกวา่ช่องทาง
อ่ืนๆ 

4.19 0.91 ดี 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

n = 400 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี �̅� S.D. ระดับการยอมรับ 

     3. Mobile Wallet ช่วยให้ท่านท าธรุกรรมได้              
รวดเร็วมากขึน้ 

4.42 0.91 ดีมาก 

     4. Mobile Wallet ช่วยให้ท่านช าระคา่สนิค้า               
และบริการได้สะดวกมากขึน้ 

4.58 0.68 ดีมาก 

     5. Mobile Wallet ช่วยให้ท่านไมต้่องพก     
เงินสดหรือบตัรเครดิต 

4.26 1.05 ดีมาก 

ความคาดหวังจากการใช้งานโดยรวม 4.30 0.61 ดีมาก 

ความคาดหวังในความพยายาม    
     6. ท่านสามารถใช้บริการ Mobile Wallet  
ได้โดยไมต้่องใช้ความพยายามมากนกั 

4.19 0.81 ดี 

     7. ท่านคิดวา่การใช้บริการ Mobile Wallet  
ไมยุ่่งยาก ซบัซ้อน 

4.21 0.82 ดีมาก 

     8. การใช้บริการ Mobile Wallet ท าให้ท่าน
สามารถท าธรุกรรมท่ีท่านต้องการได้ง่ายขึน้ 

4.39 0.73 ดีมาก 

ความคาดหวังในความพยายามโดยรวม 4.26 0.69 ดีมาก 

อทิธิพลของสังคม    

     9. คนรู้จกัเป็นแรงจงูใจให้ท่านใช้บริการ 
Mobile Wallet 

2.89 1.20 พอใช้ 

    10. การท่ีรัฐบาลสนบัสนนุการเป็นสงัคมไร้ 
เงินสดมีอิทธิพลตอ่การใช้บริการ Mobile Wallet 
ของท่านเป็นอย่างมาก 

3.08 1.25 พอใช้ 

    11. การใช้บริการ Mobile Wallet เป็นสิ่งท่ีเพ่ิม
ภาพลกัษณ์ให้ท่านดดูีและทนัสมยั 

3.57 1.19 ดี 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
n = 400 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี �̅� S.D. ระดับการยอมรับ 

อทิธิพลของสังคมโดยรวม 3.18 0.94 พอใช้ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน    

    12. ท่านเข้าใจและสามารถใช้ Mobile Wallet 
ได้เป็นอย่างด ี

4.45 0.65 ดีมาก 

    13. รูปแบบบริการของ Mobile Wallet รองรับ  
สมาร์ทโฟนท่ีท่านใช้งานอยู ่

4.54 0.53 ดีมาก 

    14. รูปแบบบริการของ Mobile Wallet 
เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของท่าน 

4.38 0.73 ดีมาก 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานโดยรวม 4.45 0.53 ดีมาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  Mobile Wallet 

ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายข้อ พบวา่ 
ความคาดหวังจากการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับ Mobile Wallet 

ช่วยให้ท่านช าระค่าสินค้าและบริการได้สะดวกมากขึน้  รองลงมา Mobile Wallet ช่วยให้ท่านท า
ธรุกรรมได้รวดเร็วมากขึน้ และ Mobile Wallet ช่วยให้ท่านไม่ต้องพกเงินสดหรือบตัรเครดิตอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.58 4.42 และ 4.26 ตามล าดบั ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจาก
การท าธรุกรรมผา่น Mobile Wallet มากกวา่ช่องทางอ่ืนๆ  และ Mobile Wallet มีประโยชน์ ช่วยให้
ท่านจดัการเงินได้ดีขึน้อยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ4.07 ตามล าดบั 

ความคาดหวังในความพยายาม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับการใช้บริการ 
Mobile Wallet ท าให้ท่านสามารถท าธุรกรรมท่ีท่านต้องการได้ง่ายขึน้อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.39 รองลงมาการใช้บริการ Mobile Wallet ไมยุ่่งยาก ซับซ้อนอยู่ในระดบัดีมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และสามารถใช้บริการ Mobile Wallet ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
มากนกัอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 

อิทธิพลของสังคม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการยอมรับการใช้บริการ Mobile 
Wallet เป็นสิ่งท่ีเพ่ิมภาพลกัษณ์ให้ท่านดดูีและทันสมยัอยู่ในระดบัดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
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รองลงมารัฐบาลสนับสนุนการเป็นสังคมไร้เงินสดมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ Mobile Wallet       
ของท่านเป็นอย่างมาก และคนรู้จักเป็นแรงจงูใจในการใช้บริการ Mobile Wallet อยู่ในระดบัพอใช้ 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.08 และ 2.89 ตามล าดบั 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับรูปแบบ
บริการของ Mobile Wallet รองรับสมาร์ทโฟนท่ีท่านใช้งานอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.54 รองลงมาเข้าใจและสามารถใช้ Mobile Wallet ได้เป็นอย่างดี และรูปแบบบริการของ Mobile 
Wallet เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 
4.36 ตามล าดบั 
  
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัข้อมลูการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยี Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยรวม 
n = 400 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี �̅�  S.D. ระดับการยอมรับ 
ความคาดหวงัจากการใช้งาน 4.30 0.61 ดีมาก 
ความคาดหวงัในความพยายาม 4.26 0.69 ดีมาก 
อิทธิพลของสงัคม 3.18 0.94 พอใช้ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 4.45 0.53 ดีมาก 
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีโดยรวม 4.05 0.53 ดี 

  
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  Mobile Wallet 

ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.45 รองลงมามีระดบัการการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวงัจากการใช้งาน ด้านความคาดหวงัในความพยายามอยู่
ในระดบัดีมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 และ 4.26 ตามล าดบั และมีระดบัการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสงัคมอยู่ในระดบัพอใช้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.18  

 



  58 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน 

ข้อมลูทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 
 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาด

บริการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน จ าแนกเป็นรายข้อ 
n = 400 

ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ �̅�  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ด้านผลิตภณัฑ์    

     1. Mobile Wallet ใช้งานได้สะดวก ท าธรุกรรมได้ 
โดยไมต้่องผา่นบญัชีธนาคาร 

3.92 1.03 ดี 

     2. Mobile Wallet มีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้ 
เงินสดหรือบตัรเครดิต 

3.31 1.19 พอใช้ 

     3. Mobile Wallet มีคณุคา่และความแตกตา่งในเร่ือง 
ความรวดเร็วในการท าธรุกรรม 3.88 0.96 ดี 
     4. Mobile Wallet มีการพฒันาบริการอย่างสม ่าเสมอ 4.00 0.84 ดี 

     5. Mobile Wallet มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย 4.06 0.81 ดี 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 3.83 0.76 ดี 

ด้านราคา    
     6. การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet ไมม่ีคา่ใช้จ่าย
เช่น คา่บริการรายเดือน 

4.58 0.72 ดีมาก 

     7. คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้มคา่ 
กบับริการท่ีได้รับ 

3.96 1.00 ดี 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
n = 400 

ทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ �̅�  S.D. ระดบัทศันคต ิ
     8. Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต า่เม่ือเทียบกบั 
การท าธุรกรรมผา่นชอ่งทางอ่ืน 

3.77 1.11 ดี 

ด้านราคาโดยรวม 4.10 0.73 ดี 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
     9. Mobile Wallet สามารถท าธุรกรรมได้ทกุสถานท่ี  
ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.36 0.92 ดีมาก 

    10. Mobile Wallet มีช่องทางการเติมเงินท่ีหลากหลาย 4.17 0.89 ดี 
    11. Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้งา่ยผา่น   
 App Store หรือ Google play 

4.64 0.51 ดีมาก 

ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวม 4.39 0.62 ดีมาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด    
    12. Mobile Wallet มีการน าเสนอข้อมลู ขา่วสาร และ
สิทธิประโยชน์ เพือ่แจ้งผู้ใช้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

4.18 0.76 ดี 

    13. Mobile Wallet มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่น 
ส่ือตา่งๆเช่น ทีวี วิทย ุอินเทอร์เน็ต 

4.05 0.81 ดี 

    14. ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท าการสง่เสริม
การตลาดอยา่งตอ่เน่ือง 

4.03 0.90 ดี 

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.09 0.69 ดี 
    

ด้านกระบวนการ    
    15. การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet  
ท าได้โดยงา่ย 

4.09 0.90 ดี 

    16. Mobile Wallet ท าธุรกรรมได้อยา่งถกูต้องแมน่ย า 4.22 0.73 ดีมาก 
    17. ระบบของ Mobile Wallet ไมเ่กิดความลา่ช้า 
ในการใช้บริการ 

3.91 0.96 ดี 

ด้านกระบวนการโดยรวม 4.07 0.70 ดี 
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ ใช้
สมาร์ทโฟน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในเร่ือง Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้
ง่ายผา่น App Store หรือ Google play การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet ไมม่ีคา่ใช้จ่าย สามารถ
ท าธุรกรรมได้ทุกสถานท่ี ตลอด 24 ชั่วโมง และท าธุรกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย า  โดยมี
รายละเอียดจ าแนกเป็นรายด้าน ดงันี ้

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบั
ดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก Mobile Wallet มีบริการทาง
การเงินท่ีหลากหลาย รองลงมา Mobile Wallet มีการพฒันาบริการอย่างสม ่าเสมอ Mobile Wallet 
ใช้งานได้สะดวก ท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องผ่านบัญชีธนาคาร Mobile Wallet มีคณุค่าและความ
แตกต่างในเร่ืองความรวดเร็วในการท าธรุกรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 4.00 3.92 และ3.88 
ตามล าดบั และผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดบัพอใช้ พิจารณาจาก Mobile Wallet มี
ประสิทธิภาพมากกวา่การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.31 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาจาก การสมัครใช้บริการ 
Mobile Wallet ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าบริการรายเดือน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.58 รองลงมาอยู่ใน
ระดบัดี พิจารณาจาก ค่าธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้มคา่กับบริการท่ีได้รับ และ Mobile 
Wallet มีค่าธรรมเนียมต ่าเมื่อเทียบกบัการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอ่ืน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
และ 3.77ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก Mobile Wallet สามารถ
ดาวน์โหลดได้ง่ายผ่าน  App Store หรือ Google play รองลงมา Mobile Wallet สามารถท า
ธรุกรรมได้ทกุสถานท่ี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 4.36 และผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีทัศนคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก Mobile Wallet มีช่องทางการเติมเงินท่ีหลากหลาย โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก Mobile Wallet มีการน าเสนอ
ข้อมลู ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้งผู้ ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ รองลงมามีการโฆษณา 
ประชาสมัพันธ์ผา่นสื่อต่างๆเช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต และร้านค้าภายใน Mobile Wallet ท าการ
สง่เสริมการตลาดอย่างตอ่เน่ือง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 4.05 และ4.03 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาจาก Mobile Wallet ท า
ธรุกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 รองลงมาอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก
การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดยง่าย และระบบของ Mobile Wallet ไมเ่กิดความ
ลา่ช้าในการใช้บริการ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 และ3.91 ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาด

บริการของผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยรวม 
n = 400 

ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ �̅�  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ด้านผลิตภณัฑ์ 3.83 0.76 ดี 

ด้านราคา 4.10 0.73 ดี 

ด้านช่องทางการให้บริการ  4.39 0.62 ดีมาก 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 4.07 0.70 ดี 

ด้านกระบวนการ 4.07 0.70 ดี 

ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม 4.10 0.53 ดี 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ ใช้

สมาร์ทโฟน พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่
ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัทัศนคติด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  รองลงมามี
ระดบัทัศนคติด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 4.07 4.07 และ 3.83 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน 

การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 7 ข้อ ได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet, ช่ือ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน, ประเภทบริการของ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้บริการมากท่ีสุด, เหตุผลหลักท่ีท่าน
เลือกใช้ Mobile Wallet, ผู้ ท่ีแนะน าให้ท่านใช้บริการ Mobile Wallet , สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile 
Wallet มากท่ีสดุ, ก่อนการตดัสินใจใช้บริการ Mobile Wallet ท่านมีขัน้ตอนการตดัสินใจอย่างไร 
ปรากฏผลดงันี ้
 
ตาราง 10  แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความถ่ีในการใช้

บริการ Mobile Wallet 
n = 400 

พฤติกรรมการใช้บริการ  
Mobile Wallet  

n Min Max �̅� S.D. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 400 1 100 21.62 23.06 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้บริการต ่าสดุ 1 ครัง้/เดือน และความถ่ีในการใช้บริการสงูสดุ 
100 ครัง้/เดือน โดยความถ่ีในการใช้บริการเฉล่ียประมาณ 22 ครัง้/เดือน 
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ตาราง 11  แสดงจ านวนและร้อยละ Mobile Wallet ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนั ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

n = 400 

Mobile Wallet ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. True Money Wallet 299 74.75 

2. M Pay 8 2.00 

3. Air Pay 19 4.75 

4. Blue Pay 4 1.00 

5. Samsung Pay 3 0.75 

6. Apple Pay 3 0.75 

7. Rabbit Line Pay 64 16.00 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ Mobile Wallet ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ True Money Wallet มากท่ีสดุ จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละฤ74.75 
รองลงมา ใช้ Rabbit Line Pay จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ใช้ Air Pay จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.75 ใช้ M Pay จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ใช้ Blue Pay จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ใช้ Samsung Pay จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ Apple Pay จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
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ตาราง 12  แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทบริการ Mobile Wallet ท่ีใช้มากท่ีสดุ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

n = 400 

ประเภทบริการ Mobile Wallet จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. โอนเงิน 57 14.25 

2. เติมเงินมือถือ /เกม  9 2.25 

3. ช าระเงินคา่สินค้า /บริการ  291 72.75 

4. จองตัว๋หนงั 43 10.75 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ประเภทบริการ Mobile Wallet ท่ีใช้มากท่ีสดุ พบวา่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้บริการช าระเงินค่าสินค้า/บริการมากท่ีสดุ จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.75 รองลงมาใช้บริการโอนเงิน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ใช้บริการจองตัว๋หนัง 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และใช้บริการเติมเงินมือถือ/เกม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 
 
ตาราง 13 แสดงจ านวนและร้อยละ เหตผุลหลกัท่ีเลือกใช้ Mobile Wallet ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               n = 400 

เหตผุลหลกัท่ีเลือกใช้ Mobile Wallet จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ความนิยมของการใช้บริการ Mobile Wallet มีมากขึน้ 3 0.75 

2. ความสะดวกในการใช้งาน ไมต้่องพกเงินสดใช้จ่ายทกุท่ีทกุเวลา 199 49.75 

3. ประโยชน์ของการใช้ Mobile Wallet ท่ีมากกวา่การใช้เงินสด 176 44.00 
4. ความหลากหลายของร้านค้าท่ีรองรับระบบการช าระเงินผา่น  
Mobile  Wallet 

22 5.50 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์เหตุผลหลักท่ีเลือกใช้ Mobile Wallet  พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มองความสะดวกในการใช้งาน ไมต้่องพกเงินสดใช้จ่ายทกุท่ีทุกเวลามาก
ท่ีสุด จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาประโยชน์ของการใช้ Mobile Wallet ท่ี
มากกวา่การใช้เงินสด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ความหลากหลายของร้านค้าท่ีรองรับ
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ระบบการช าระเงินผา่น Mobile  Wallet จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และความนิยมของ
การใช้บริการ Mobile Wallet มีมากขึน้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
 
ตาราง 14 แสดงจ านวนและร้อยละ ผู้ ท่ีแนะน าให้ใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
n = 400 

ผู้ท่ีแนะน าให้ใช้บริการ Mobile Wallet จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ครอบครัว 38 9.50 

2. เพ่ือนร่วมงาน 69 17.25 

3. เพ่ือนสนิท 31 7.75 

4. ร้านค้า 217 54.25 

5. ตวัเอง 45 11.25 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ผู้ ท่ีแนะน าให้ใช้บริการ Mobile Wallet พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจใช้บริการจากร้านค้ามากท่ีสดุ จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.25 รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตวัเอง จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.25 ครอบครัว จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และเพ่ือนสนิทจ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.75 
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ตาราง 15  แสดงจ านวนและร้อยละ สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสดุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

n = 400 

สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet จ านวน(คน) ร้อยละ 

ท่ีพกัอาศยั 61 15.25 

ท่ีท างาน 56 14.00 

ห้างสรรพสินค้า 95 23.75 

ร้านสะดวกซือ้ 188 47.00 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสดุ พบวา่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจใช้บริการท่ีร้านสะดวกซือ้มากท่ีสดุ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.00 รองลงมาห้างสรรพสินค้า จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ท่ีพักอาศยั จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และท่ีท างาน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
 
ตาราง 16  แสดงจ านวนและร้อยละ ขัน้ตอนก่อนการตดัสนิใจใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
n = 400 

ขัน้ตอนก่อนการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Wallet จ านวน(คน) ร้อยละ 

ขอรายละเอียดบริการ Mobile Wallet จากผู้ให้บริการท่ีสนใจ 37 9.25 

ขอค าแนะน าจากครอบครัว/คนรู้จกัท่ีใช้บริการ/เพ่ือนสนิท 56 14.00 
ศกึษาและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ให้บริการ 
แตล่ะราย 

163 40.75 

ตดัสินเลือกใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 144 36.00 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนก่อนการตดัสินใจใช้บริการ Mobile Wallet พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก่อนตัดสินใจใช้บริการจะศึกษาและเปรียบเทียบบริการ Mobile 
Wallet ของผู้ให้บริการแตล่ะรายมากท่ีสดุ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมา ตดัสิน
เลือกใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ขอ
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ค าแนะน าจากครอบครัว/เพ่ือนสนิท/คนรู้จักท่ีใช้บริการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ
ขอรายละเอียดบริการ Mobile Wallet จากผู้ให้บริการท่ีสนใจ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ไม่

แตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ ใ ช้บริการท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 

แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

ประชากร  2 กลุม่ โดยกลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอ่เมื่อคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17  แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet  Levene’s test for Equality of Variance 

F Sig, 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 14.577** .000 

 
 **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 17 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของ
เพศทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ 
t-test กรณี Equal variances not assumed แสดงดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ

ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 n = 400 

พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet  

เพศ 
t-test for Equality of Means 

 

�̅� S.D t df Sig. 
ความถ่ีในการใช้บริการ 
(ครัง้/เดือน) 

ชาย 26.06 24.99 5.56** 392.57 .000 

หญิง 14.30 17.21       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกวา่ 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า
ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ (ครัง้/เดือน)แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยเพศชายมีความถ่ีในการใช้บริการมากกวา่เพศหญิง 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ ใ ช้บ ริการ ท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีพฤติ กรรมการใ ช้บ ริการ Mobile Wallet                   

ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance: One-way ANOVA) นัน้  ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
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แปรปรวนของกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุ มี
ความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุม่ (ค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ F-test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร แต่หากผลการทดสอบ พบว่ากลุ่มอาย ุมีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 
กลุม่ (คา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งผล
การทดสอบแปรปรวนของกลุม่อาย ุแสดงดงัตาราง 19 
 

ตาราง 19  แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

 

พฤติกรรมการใช้บริการ  
Mobile Wallet  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 8.777** 2 397 .000 

 

 **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 19  แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) หมายความวา่ 
ค่าความแปรปรวนของอายุไม่เท่ากัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั(H0) ก็ตอ่เมื่อ คา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน ทีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 20 
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ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ
ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe  

n = 400 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
 Mobile Wallet  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 9.153** 2 142.293 .000 

 
  **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 20  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Brown-
Forsythe พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 ซึ่งได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 21 
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ตาราง 21  แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิต ิDunnett’s T3 

n = 400 

อาย ุ
 ต ่ากว่า 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 60ปี 

�̅� 35.02 19.16 19.99 

ต ่ากว่า 25 ปี 35.02 - 15.861** 15.027** 

   (.001) (.003) 

26 - 35 ปี 19.16  - -0.834 

    (.981) 

36 - 60ปี 19.99   - 

 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 21  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหว่างผู้ ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี กับ 26-35 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี แตกตา่งเป็นรายคูก่บั ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ26-35 ปี 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ ต ่ากว่า 25 ปี มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 26-35 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.861 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี กบั 36-60 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี แตกตา่งเป็นรายคูก่บั ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ36-60 ปี 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ ต ่ากว่า 25 ปี มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 36-60 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.027 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet          

ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 

แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

ประชากร  2 กลุม่ โดยกลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอ่เมื่อคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 22 
 
ตาราง 22  แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet  Levene’s test for Equality of Variance 

F Sig, 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 0.035 .852 

 
จากตาราง 22  ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.852 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของ
สถานภาพทัง้ 2 กลุม่เท่ากัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้
สถิติ t-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 23 
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ตาราง 23  แสดงผลวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ
ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

n = 400 

พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet  

สถานภาพ 
t-test for Equality of Means 

 

�̅� S.D t df Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ 
(ครัง้/เดือน) 

โสด/ 21.90 23.56 0.50 398 .064 

สมรส/ 
อยู่ด้วยกนั 

20.55 21.24    

 
จากตาราง 23  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.064 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 

แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

ประชากร  2 กลุม่ โดยกลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอ่เมื่อคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet  Levene’s test for Equality of Variance 

F Sig, 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 4.700* .031 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24  ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig เท่ากับ 0.852 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของ
สถานภาพทัง้ 2 กลุม่เท่ากัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้
สถิติ t-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 25 
 
ตาราง 25 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ

ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 
n = 400 

พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet  

ระดับ
การศกึษา 

t-test for Equality of Means 
 

�̅� S.D t df Sig. 
ความถ่ีในการใช้บริการ 
(ครัง้/เดือน) 

ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

23.55 25.23 1.90 397.53 .058 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

19.26 19.92    
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จากตาราง 25  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.058 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ไม่

แตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ ใ ช้บ ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการใ ช้บริการ Mobile Wallet               

แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance: One-way ANOVA) นัน้  ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มอายุ โดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุ มี
ความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุม่ (ค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ F-test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร แตห่ากผลการทดสอบ พบวา่กลุม่อาชีพ มีความแปรปรวนไมเ่ท่ากนัอย่างน้อย 2 
กลุม่ (คา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งผล
การทดสอบแปรปรวนของกลุม่อาชีพ แสดงดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ  
Mobile Wallet  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 2.171 3 396 .091 

 
จากตาราง 26  แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ 

Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.091 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของอาชีพเท่ากัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการ
ทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง 27 
 
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ

ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test ในการ
ทดสอบ 

n = 400 

พฤติกรรมการใช้
บริการ  

Mobile Wallet 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ 
(ครัง้/เดือน) 

ระหวา่งกลุม่ 6794.9 3 2264.9 4.37* .005 

ภายในกลุม่ 205449.6 396 518.8   

 รวม 212244.5 399    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 27  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ของผู้ ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test ในการ
ทดสอบพบวา่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

เพ่ือให้ทราบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ผู้ วิจัยจึงได้น าผล
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเ ชิง ซ้อน (Multiple Comparison) โดยใ ช้วิ ธีทดสอบแบบ Least 
Signification Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ดงัตาราง 28 

 

ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิต ิLSD 

n = 400 

อาชีพ 
 

นักเรียน/
นิสิต/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

�̅� 37.21 12.24 77.31 12.71 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 32.71 - 14.794** 10.405* 15.626** 
   (.003) (.012) (.001) 

ข้าราชการ /พนักงาน  17.74  - -4.569 0.651 
รัฐวิสาหกิจ    (.198) (.874) 
พนักงานบริษัทเอกชน 22.31   - 15.22  
     (.079) 

ธุรกิจส่วนตัว 17.09    - 
 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตาราง 28  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูร่ะหวา่งผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่ง

กนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ 
LSD พบวา่ 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กบั ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีคา่ 
Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
แตกตา่งเป็นรายคูก่บั ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ใช้บริการท่ีมีผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีพฤตกิรรมการ
ใช้บริการ Mobile Wallet มากกวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 14.794 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กบั พนกังานบริษัทเอกชน มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.012 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
แตกตา่งเป็นรายคูก่บั ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ใช้บริการท่ีมีผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet มากกวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 10.405 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กบั ธรุกิจสว่นตวั มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 
ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา แตกตา่งเป็นรายคู่
กบั ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพธรุกิจสว่นตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ใช้บริการท่ีมี
ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา มีพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet มากกวา่
ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพธรุกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากบั 15.626 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้

บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile 

Wallet แตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of 
Variance: One-way ANOVA) นัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความ
แปรปรวนของกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบวา่
กลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุม่ (คา่ Sig. มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05) ก็
จะใช้คา่สถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ
ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร แตห่ากผลการทดสอบ พบวา่กลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน มี
ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนัอย่างน้อย 2 กลุม่ (คา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการ
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งผล
การทดสอบแปรปรวนของกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน แสดงดงัตาราง 29 
 
ตาราง 29  แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ  
Mobile Wallet  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 7.255** 2 397 .001 

 
 **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 29  แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ 

Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเท่ากนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าSig.น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
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Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนั ทีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 30 
 
ตาราง 30  ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของ

ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้สถิติ 
Brown-Forsythe  

n = 400 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
 Mobile Wallet  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) 1.865 2 261.11 .157 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บริการ 

Mobile Wallet ของผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.157  ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการใช้
งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรบัผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการใช้งาน ความ

คาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ไมม่ี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

H1 : การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการใช้งาน ความ
คาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน อย่างน้อย 
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1 ปัจจยั มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 ก็
ตอ่เมื่อคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 31 
 
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
n = 400 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 31  ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตวัแปร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงัตาราง 32 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 27048.15 4 6762.04 14.423** .000 

Residual 185196.33 395 468.85   

Total 212244.47 399    
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis: Stepwise) 

n = 400 

ตัวแปรพยากรณ์ 

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) -47.21 9.90  -4.77** .000 

ความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน(X1) 8.95 2.54 .24 3.53** .000 

ความคาดหวงัในความพยายาม(X2) -7.28 2.35 -.22 -3.10** .002 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(X4) 14.88 2.68 .34 5.55** .000 

r 
R2 

Adjusted R2 
SE 

= .357   

= .127   

= .119   

= 21.65     

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 32  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Walletส าหรับผู้ ใช้

สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน(X1) ด้านความ
คาดหวงัในความพยายาม(X2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(X4) สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานรอง H1 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ทัง้นี เ้น่ืองจากมีตัวแปร
มากกวา่ 1 ตวัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ทัง้ 3 ด้านนีม้ีอิทธิพลใน
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 11.90 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ 
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร(Y) ได้ดงันี ้
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Y = -47.21 + 8.95(X1) + 14.88(X4) – 7.28(X2) 
 

ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ท

โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ ด้านความคาดหวงั
ท่ีได้จากการใช้งาน(X1) ด้านความคาดหวงัในความพยายาม(X2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน(X4) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ เท่ากบั -47.21 ซึ่งหมายความวา่ การ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน(X1) ด้านความคาดหวงัใน
ความพยายาม(X2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน(X4) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนด 
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (Y) ซึ่งค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่ว สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

หากการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆ มีคา่คงท่ี จะมีผลท าให้พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (Y) ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ (ครัง้/เดือน) ลดลง 47.21 หน่วย  

หากผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวงัท่ีได้
จากการใช้งาน(X1) เพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet (Y) ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ 8.95 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆ มีคา่คงท่ี 

หากผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน(X4) เพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet (Y) 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ 14.88 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้การยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆ มีคา่คงท่ี 

หากผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวงัใน
ความพยายาม(X2) เพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet (Y) ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) ลดลง 7.28 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีด้านอ่ืนๆ มีคา่คงท่ี 
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สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการสง่เสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้

บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
H1 : ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ 

Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวั

แปรทัง้สองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้คา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 ก็ตอ่เมื่อมีคา่ Sig. (2-tailed) น้อยกวา่ 
0.05 
 
ตาราง 33 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

1. Mobile Wallet ใช้งานได้สะดวก ท า
ธรุกรรมได้โดยไมต้่องผา่นบญัชีธนาคาร 

.094 .059 ไมม่ีความสมัพนัธ์ 

2. Mobile Wallet มีประสิทธิภาพ
มากกวา่การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต 

.062 .217 ไมม่ีความสมัพนัธ์ 
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ตาราง 33 (ตอ่) 
n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

3. Mobile Wallet มีคณุคา่และความ
แตกตา่งในเร่ืองความรวดเร็วในการท า
ธรุกรรม 

.129* .010 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

4. Mobile Wallet มีการพฒันาบริการ
อย่างสม ่าเสมอ 

.125* .012 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

5. Mobile Wallet มีบริการทางการเงินท่ี
หลากหลาย 

.004 .432 ไมม่ีความสมัพนัธ์ 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 

.114* .023 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาด

บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.023 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) 
เท่ากบั 0.114 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อ
ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 
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Mobile Wallet ใช้งานได้สะดวก ท าธรุกรรมได้โดยไมต้่องผา่นบญัชีธนาคาร มีคา่ Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.059 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)หมายความวา่ Mobile Wallet ใช้งานได้สะดวก ท าธรุกรรมได้โดยไมต้่องผา่นบญัชี
ธนาคารไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

Mobile Wallet มีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต มีคา่ Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.217 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง
(H1)หมายความวา่ Mobile Wallet มีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิตไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

Mobile Wallet มีคณุคา่และความแตกตา่งในเร่ืองความรวดเร็วในการท าธรุกรรม พบวา่ 
มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.010 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ Mobile Wallet มีคณุคา่และความแตกตา่งในเร่ืองความ
รวดเร็วในการท าธรุกรรม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.129 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั
ในระดบัต ่า กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคตสิว่นประสมการตลาดบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์ในข้อ Mobile Wallet มีคณุคา่และความแตกตา่งในเร่ืองความรวดเร็วในการท าธรุกรรม
ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) 
เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

Mobile Wallet มีการพฒันาบริการอย่างสม ่าเสมอ พบวา่ มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.012 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ Mobile Wallet มีการพฒันาบริการอย่างสม ่าเสมอ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
และการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
(r) เท่ากบั 0.125 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ 
เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ในข้อ Mobile 
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Wallet มีการพฒันาบริการอย่างสม ่าเสมอดีขึน้ จะมกีารพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

Mobile Wallet มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย มคีา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.432 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
Mobile Wallet มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 34 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ด้าน

ราคา กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านราคา 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

6. การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet 
ไมม่ีคา่ใช้จ่าย เช่น คา่บริการรายเดือน 

.009 .855 ไมม่ีความสมัพนัธ์ 

7. คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความ
คุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 

.181** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

8. Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเมื่อ
เทียบกบัการท าธรุกรรมผา่นช่องทางอ่ืน 

.139** .005 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านราคาโดยรวม 

.156** .002 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาด

บริการ ด้านราคา กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.156 แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มี
ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านราคาดีขึน้ จะมกีารพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 

การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet ไมม่ีคา่ใช้จ่าย เช่น คา่บริการรายเดือน มีคา่ Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.855 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความวา่ การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet ไมม่ีคา่ใช้จ่าย เชน่ คา่บริการราย
เดือน ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 

คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ มีคา่ Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.181 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านราคาในข้อ 
คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับดีขึน้ จะมกีารพฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเมื่อเทียบกบัการท าธรุกรรมผา่นช่องทางอ่ืน มีคา่ Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเมื่อเทียบกบัการท าธรุกรรม
ผา่นช่องทางอ่ืน มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.139 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่น
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ประสมการตลาดบริการด้านราคาในข้อ Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเมื่อเทียบกบัการท า
ธรุกรรมผา่นช่องทางอ่ืนดีขึน้ จะมีการพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
 
ตาราง 35 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ  กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ  

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

9. Mobile Wallet สามารถท าธรุกรรมได้
ทกุสถานท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง 

.126* .011 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

10. Mobile Wallet มีช่องทางการเติม
เงินท่ีหลากหลาย 

.002 .962 ไมม่ีความสมัพนัธ์ 

11. Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลด
ได้ง่ายผา่น  App Store หรือ Google 
play 

.216** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวม 

.123* .014 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาด

บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ด้านช่องทาง
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การให้บริการ  มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.123 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  
กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 

Mobile Wallet สามารถท าธุรกรรมได้ทุกสถานท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.011 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ Mobile Wallet สามารถท าธรุกรรมได้ทุกสถานท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.126 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่อง
ทางการให้บริการ ในข้อ Mobile Wallet สามารถท าธรุกรรมได้ทกุสถานท่ี ตลอด 24 ชัว่โมงดีขึน้ จะ
มีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้
ในระดบัต ่า 

Mobile Wallet มีช่องทางการเติมเงินท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.962 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ Mobile Wallet มีช่องทางการเติมเงินท่ีหลากหลาย ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายผา่น  App Store หรือ Google play มีคา่ Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความวา่ Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายผา่น  App Store หรือ Google 
play มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.216 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติสว่นประสมการตลาด
บริการด้านช่องทางการให้บริการ ในข้อ Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายผ่าน  App 
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Store หรือ Google play ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีใน
การใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
 
ตาราง 36 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ด้านการ

สง่เสริมการตลาด กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

12. Mobile Wallet มีการน าเสนอข้อมลู 
ขา่วสาร และสิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้ง
ผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ 

.227** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

13. Mobile Wallet มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อตา่งๆ เชน่ ทีวี 
วิทย ุอินเทอร์เน็ต 

.155** .002 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

14. ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท า
การสง่เสริมการตลาดอย่างตอ่เน่ือง 

.108* .031 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 

.190** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาด

บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ด้านการสง่เสริม
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การตลาด มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
(r) เท่ากับ 0.190 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือ 
เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดดีขึน้ 
จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) 
เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 

Mobile Wallet มีการน าเสนอข้อมลู ขา่วสาร และสิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้งผู้ใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ Mobile Wallet มีการน าเสนอข้อมลู ขา่วสาร และ
สิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้งผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.227 
แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  กล่าวคือ เมื่ อผู้ ใช้บริการ
สมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านการสง่เสริมการตลาดในข้อ Mobile Wallet 
มีการน าเสนอข้อมลู ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้งผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครั ง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 

Mobile Wallet มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อตา่งๆ เช่น ทีวี วิทย ุอินเทอร์เน็ต มี
คา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า Mobile Wallet มีการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.155 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วน
ประสมการตลาดบริการด้านการส่งเส ริมการตลาดในข้อ Mobile Wallet มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ตดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท าการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.031 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
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หลกั (H0) หมายความวา่ ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท าการสง่เสริมการตลาดอย่างตอ่เน่ือง มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 0.108 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในข้อ ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท าการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
 
ตาราง 37 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ด้าน

กระบวนการ กบัพฤตกิรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

15. การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile 
Wallet ท าได้โดยง่าย 

.131** .009 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

16. Mobile Wallet ท าธรุกรรมได้อย่าง
ถกูต้องแมน่ย า 

.194** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

17. ระบบของ Mobile Wallet ไมเ่กิด
ความลา่ช้าในการใช้บริการ 

.135** .007 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการโดยรวม 

.186** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการกบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 
0.186 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 

การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดยง่าย มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดยง่าย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.131 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  
กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในข้อ
การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดยง่ายดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

Mobile Wallet ท าธรุกรรมได้อย่างถกูต้องแมน่ย า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกวา่ 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
Mobile Wallet ท าธุรกรรมได้อย่างถกูต้องแมน่ย า มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.194 
แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการ
สมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในข้อ Mobile Wallet ท า
ธุรกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 



  95 

ระบบของ Mobile Wallet ไมเ่กิดความลา่ช้าในการใช้บริการ มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ระบบของ Mobile Wallet ไม่เกิดความล่าช้าในการใช้บริการ มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.135 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  
กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในข้อ
ระบบของ Mobile Wallet ไม่เกิดความล่าช้าในการใช้บริการดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
 
ตาราง 38 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ กบั 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

n = 400 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ 

พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet  
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ .114* .023 ต ่าทิศทางเดียวกนั 
2. ด้านราคา .156** .002 ต ่าทิศทางเดียวกนั 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ  .123* .014 ต ่าทิศทางเดียวกนั 
4. ด้านสง่เสริมการตลาด .186** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 
5. ด้านกระบวนการ .186** .000 ต ่าทิศทางเดียวกนั 
รวมทัศนคติส่วนประสมการตลาด
บริการ 

.204** .777  ต ่าทิศทางเดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 38  พบว่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ กับ พฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการ
ใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.204 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วน
ประสมการตลาดบริการโดยรวมดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านส่งเสริม
การตลาด มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
(r) เท่ากับ 0.186 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  กลา่วคือ 
เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดดีขึน้ จะมี
การพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 

ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ด้านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 
0.186 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 

ด้านราคา พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.156 แสดงว่าตัว
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แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มี
ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านราคาดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านช่องทางการให้บริการ  พบวา่ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ด้านช่องทาง
การให้บริการ  มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์(r) เท่ากับ 0.123 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  
กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(r) เท่ากบั 
0.114 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 
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ตาราง 39 สรุปผลการทดสอบ  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สถติิท่ีใช้ในการ

ทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อ 1 .1  ผู้ ใ ช้บ ริการ ท่ีมี เพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั 

Independent t-test 

สมมติฐานข้อ 1.7  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มพีฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั 

Brown-Forsythe Test 

สมมติฐานข้อ 1.3  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพ
แตกตา่งกนั มพีฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ยอมรับ 
สมมติฐานหลกั 

Independent t-test 

สมมติฐานข้อ 1.4  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

ยอมรับ 
สมมติฐานหลกั 

Independent t-test 

สมมติฐานข้อ 1.1  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มพีฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั 

F-test 

สมมติฐานข้อ 1.1  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

ยอมรับ 
สมมติฐานหลกั 

Brown-Forsythe Test 
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ตาราง 39 (ตอ่) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สถติิท่ีใช้ในการ

ทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 7  การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังจาก
การใช้งาน ความคาดหวังในความพยายาม อทิธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจาก
การใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม 
อิทธิพลทางสงัคม และส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั 

Multiple 
Regression 

Analysis 

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติสว่นประสมการตลาด
บริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการ
สง่เสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั 

Pearson 
Correlation 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธีิด าเนินการวจิัย 

ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการวิจยัมาใช้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ให้บริการ Mobile 
Wallet ไปใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ รวมถึงผู้ ใช้บริการทัง้ลกูค้าและร้านค้าสามารถน าความรู้และผลการศึกษาในปัจจัย
ตา่งๆประกอบการพิจารณาในการใช้บริการ Mobile Wallet ได้ และยงัใช้เป็นแหล่งข้อมลูและเป็น
ประโยชน์ทางการศกึษาให้แก่ผู้สนใจท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศกึษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการ
ใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษาทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวจิัย  

1. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนและ
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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2. ผู้ ใช้บริการทัง้ลกูค้าและร้านค้าสามารถน าความรู้และผลการศึกษาในปัจจัยต่างๆ
ประกอบการพิจารณาในการใช้บริการ Mobile Wallet ได้ 

3. ผลการศกึษาวิจัย ใช้เป็นแหลง่ข้อมลูและเป็นประโยชน์ทางการศกึษาให้แก่ผู้สนใจท่ี
ต้องการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 
 
สมมติฐานของการวจิัย 

1. ผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษาสูงสดุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

2. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการใช้งาน ความ
คาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตของการศึกษางานวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการ Mobile Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ใช้บริการ Mobile Wallet ผา่นสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัย โดยอาศัยสูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา  
วานิชย์บญัชา, 2545, น. 25-26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่
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เกินร้อยละ 5 จะได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง และเพ่ิมจ านวนตวัอย่างอีก 15 ตวัอย่าง 
เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดของข้อมลู ดงันัน้ขนาดตวัอย่างรวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างจากกลุ่มเขตเศรษฐกิจของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครได้แก่ กลุ่มเจ้าพระยา กลุม่ตากสิน กลุ่ม
ลมุพินี และกลุม่วิภาวดี (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร, 2556: ออนไลน์) โดยเจาะจงเลือกเขตท่ีมี
จ านวนประชากรเป็นจ านวนมากท่ีสดุในแตล่ะกลุ่ม ได้แก่ เขตคลองเตย เขตจอมทอง เขตวฒันา 
และเขตจตจุกัร (ศนูย์ข้อมลูกรุงเทพมหานคร. 2558: ออนไลน์) 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตวัอย่างในเขตท่ี
เลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี1 ทัง้หมด 4เขตเขตละ 100 ตวัอย่างรวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมลู
จากผู้ใช้บริการMobile Wallet ท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ท่ีเตม็ใจและยินดีให้ข้อมลูจนครบ
ตามจ านวนท่ีต้องการ 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เ พ่ือศึกษาเ ร่ือง“พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร”ทัง้นีข้้อมลูได้มีการปรับปรุง ดดัแปลง มาจากข้อมลูทตุิยภมูิ และข้อมลูปฐมภมูิ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามท่ีครอบคลุมกับสิ่งท่ี ต้องการศึกษา โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกมาเป็น 5 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด (Closed-ended Question) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice)จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  Mobile Wallet ของ
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 14 ข้อ โดยแบ่งเป็นด้านตา่งๆดงันี ้

ความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้งาน มีจ านวน 5 ข้อ 
ความคาดหวงัในความพยายาม  มีจ านวน 3 ข้อ 
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อิทธิพลของสงัคม   มีจ านวน 3 ข้อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีจ านวน 3 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดของผู้ใช้สมาร์ทโฟน

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดยีว เป็นการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 17 ข้อ โดยแบ่งเป็นด้านตา่งๆดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์    มีจ านวน 5 ข้อ 
ด้านราคา    มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านช่องทางการให้บริการ   มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านกระบวนการ   มีจ านวน 3 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ท

โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนค าถามทัง้หมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 
ข้อ 1 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยใช้ระดบัการวดั

ข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio) 
ข้อ 2-7 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) รวม 6 ข้อ โดยใช้

ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ ดงันี ้
1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลจากเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ต่างๆ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
400 ชดุ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดไว้จน
ครบตามจ านวน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการ Mobile Wallet ในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
1. ศึกษาค้นคว้าลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถาม จากเอกสาร 

แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
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2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา มาสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เพ่ือเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง เพ่ือให้ค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย
ชดัเจนครอบคลมุวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์เฉพาะ 

4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าไปปรึกษากบัคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์อีกครัง้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชดุเพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, 
น. 34-35) เพ่ือทดสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง 
 
การจัดท าข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล  
การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากผู้ ใช้บริการ Mobile 

Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มาประมวลผล และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้

1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผู้ วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และท าการแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหสัตามท่ีได้
ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมลู ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้ว จะน ามาประมวลข้อมลูซึ่งใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปSPSS for Windows 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential 
Statistics) 
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1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือเป็นการ
อธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์               
ตามแบบสอบถามได้ดงันี ้

1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการแสดงผลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหา
คา่ร้อยละ (Percentage) 

1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีMobile 
Wallet ของผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟน ใช้สถิติ วิ เคราะห์ เ ชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย  (Mean)                  
และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 แบบสอบถามสว่นท่ี 3 เก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet         
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) การหาคา่ร้อยละ (Percentage) การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เ ชิ งอนุมาน ( Inferential Statistics)  เ พ่ือทดสอบ
สมมติฐานแตล่ะข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน                        
มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนัใช้การวิเคราะห์แบบ Independent Sample 
t-test และ One Way Anova 

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 การยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีความคาดหวัง         
จากการใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวก             
ในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) 
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2.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเส ริมการตลาดและ                      
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ( Pearson 
Correlation Coefficient) 

ทัง้นีใ้นการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Wallet ผู้ วิจยัเลือกใช้
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet เน่ืองจากแสดงถึงโอกาสในการใช้ เพ่ือให้สามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.20 มีอายุ 26 - 35 ปี               
คิดเป็นร้อยละ 57.20 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.70 มีระดบัการศึกษาสงูสุดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.00                   
และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 50,001 บาท ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 44.50 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ข้อมูลการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet ของ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ความคาดหวังจากการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีด้านความคาดหวงัจากการใช้งานอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับ Mobile Wallet ช่วยให้ท่านช าระค่าสินค้าและ
บริการได้สะดวกมากขึน้ รองลงมา Mobile Wallet ช่วยให้ท่านท าธรุกรรมได้รวดเร็วมากขึน้ และ
Mobile Wallet ช่วยให้ท่านไมต้่องพกเงินสดหรือบตัรเครดิตอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.58 4.42 และ4.26 ตามล าดบั ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการท าธุรกรรมผา่น Mobile Wallet 
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มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ  และMobile Wallet มีประโยชน์ ช่วยให้ท่านจัดการเงินได้ดีขึน้อยู่ในระดบัดี 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ4.07 ตามล าดบั 

ความคาดหวังในความพยายาม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังในความพยายามอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับการใช้บริการ Mobile Wallet ท าให้ท่านสามารถ
ท าธุรกรรมท่ีท่านต้องการได้ง่ายขึน้อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 รองลงมาการใช้
บริการ Mobile Wallet ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ
สามารถใช้บริการMobile Wallet ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักอยู่ในระดับดี โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 

อทิธิพลของสังคม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
ด้านอิทธิพลของสงัคมอยู่ในระดบัพอใช้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการยอมรับการใช้บริการ Mobile Wallet เป็นสิ่งท่ีเพ่ิม
ภาพลักษณ์ให้ท่านดูดีและทันสมัยอยู่ในระดบัดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมารัฐบาล
สนบัสนุนการเป็นสงัคมไร้เงินสดมีอิทธิพลตอ่การใช้บริการ Mobile Wallet ของท่านเป็นอย่างมาก 
และคนรู้จักเป็นแรงจงูใจในการใช้บริการ Mobile Wallet อยู่ในระดบัพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.08 และ 2.89 ตามล าดบั 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัการยอมรับรูปแบบบริการของ Mobile Wallet รองรับสมาร์ท
โฟนท่ีท่านใช้งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาเข้าใจและสามารถใช้ 
Mobile Wallet ได้เป็นอย่างดี และรูปแบบบริการของ  Mobile Wallet เหมาะสมกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.45 และ 4.36 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบั
ดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดับดี พิจารณาจาก Mobile Wallet มีบริการ         
ทางการเงินท่ีหลากหลาย รองลงมา Mobile Wallet มีการพัฒนาบริการอย่างสม ่าเสมอ Mobile 
Wallet ใช้งานได้สะดวก ท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องผ่านบัญชีธนาคาร Mobile Wallet มีคุณค่า             
และความแตกต่างในเร่ืองความรวดเร็วในการท าธุรกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 4.00 3.92 
และ3.88 ตามล าดบั และผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดบัพอใช้ พิจารณาจาก Mobile 
Wallet มีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.31 

ด้านราคา  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติด้านราคาโดยรวมอยู่ ในระดับดี                 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาจาก การสมัครใช้บริการ 
Mobile Wallet ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าบริการรายเดือน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.58 รองลงมา             
อยู่ ในระดับ พิจารณาจาก ค่าธรรมเนียม Mobile Wallet มีความคุ้ มค่ากับบริการท่ีได้รับ                      
และMobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเมื่อเทียบกับการท าธรุกรรมผ่านช่องทางอ่ืน โดยมีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.96 และ 3.77ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก Mobile Wallet สามารถ
ดาวน์โหลดได้ง่ายผ่าน  App Store หรือ Google play รองลงมา Mobile Wallet สามารถ                  
ท าธุรกรรมได้ทุกสถานท่ี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.64 4.36 และผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ในระดับดี พิจารณาจาก  Mobile Wallet มีช่องทางการเติมเงินท่ี
หลากหลาย โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก Mobile Wallet มีการน าเสนอ
ข้อมลู ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ เพ่ือแจ้งผู้ ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ รองลงมามีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต และร้านค้าภายใน Mobile Wallet                
ท าการสง่เสริมการตลาดอย่างตอ่เน่ือง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 4.05 และ4.03 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
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ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติอยู่ ในระดับดีมาก พิจารณาจาก Mobile Wallet                        
ท าธรุกรรมได้อย่างถกูต้องแมน่ย า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมาอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก
การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดยง่าย และระบบของ Mobile Wallet ไม่เกิด       
ความลา่ช้าในการใช้บริการ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 และ 3.91 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้
สมาร์ทโฟน 

1. ความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความถ่ี              
ในการใช้บริการต ่าสดุ 1 ครัง้/เดือน และความถ่ีในการใช้บริการสงูสดุ 100 ครัง้/เดือน โดยความถ่ี
ในการใช้บริการเฉล่ียประมาณ 22 ครัง้/เดือน 

2. Mobile Wallet ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ผลการวิเคราะห์ Mobile Wallet ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนั พิจารณาเป็นรายข้อ ดงันี ้
True Money Wallet พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการมากท่ีสุด จ านวน 299 คน           

คิดเป็นร้อยละ 74.75 
Rabbit Line Pay พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.00 
Air Pay พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
M Pay พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
Blue Pay พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
Samsung Pay พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
Apple Pay พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
3. ประเภทบริการ Mobile Wallet ท่ีใช้มากท่ีสุด 
ผลการวิเคราะห์ประเภทบริการ Mobile Wallet ท่ีใช้มากท่ีสดุพิจารณาเป็นรายข้อ ดงันี ้
บริการช าระเงินค่าสินค้า/บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการมากท่ีสุด 

จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 
บริการโอนเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.25 
บริการจองต๋ัวหนัง พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.75 
บริการเติมเงินมือถือ/เกม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ จ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.25 
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4. เหตุผลหลักท่ีเลือกใช้ Mobile Wallet 
ผลการวิเคราะห์เหตผุลหลกัท่ีเลือกใช้ Mobile Wallet พิจารณาเป็นรายข้อ ดงันี ้
ความสะดวกในการใช้ ง าน  ไม่ ต้องพกเ งินสดใ ช้จ่ายทุก ท่ีทุก เวลา พบว่า                           

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตผุลมากท่ีสดุ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ใ ช้  Mobile Wallet ท่ี ม า กก ว่ า ก า ร ใ ช้ เ งิ น สด  พบ ว่ า                           

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตผุล จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00     
ความหลากหลายของร้านค้า ท่ีรองรับระบบการช าระเงินผ่าน  Mobile  Wallet                 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตผุล จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
ความนิยมของการใช้บริการ Mobile Wallet มีมากขึน้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม             

ให้เหตผุล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
5. ผู้ท่ีแนะน าให้ใช้บริการ Mobile Wallet พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ตดัสินใจใช้บริการจากร้านค้ามากท่ีสดุ จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 
1. สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสุด พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่

ตดัสินใจใช้บริการท่ีร้านสะดวกซือ้มากท่ีสดุ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
2. ขัน้ตอนก่อนการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Wallet 
ผลการวิเคราะห์ขัน้ตอนก่อนการตดัสินใจใช้บริการ Mobile Wallet พิจารณาเป็นรายข้อ 

ดงันี ้
ศึกษาและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ ให้บริการแต่ละรายมากท่ีสุด 

พบวา่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 
ตัดสินเลือกใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีเหมาะสมท่ีสุด พบวา่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
ขอค า แนะน า จา กครอบค รัว / เพื่ อนส นิท /คน รู้ จั ก ท่ี ใ ช้บ ริก า ร  พบว่า                                 

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
ขอร ายล ะ เ อี ยดบ ริก า ร  Mobile Wallet จ า ก ผู้ ใ ห้ บ ริก า ร ท่ีสน ใจ  พบว่า                               

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 
ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิอนุมาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม             
การใช้บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 



  111 

สมมติฐานข้อ 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน)แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01            
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งรายคู ่พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุต ่ากวา่18-25ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet 
มากกวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ26-35ปี และผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ36-60 ปี 

สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ 
Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile 
Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบความแตกตา่งรายคู ่(LSD) พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีผู้ใช้บริการท่ีมี
อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมี
อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษัทเอกชน และอาชีพธรุกิจสว่นตวั 
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สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวงัจากการ
ใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวงัท่ีได้จากการใช้
งานด้านความคาดหวงัในความพยายาม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 3 ด้านนีม้ีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 11.90 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์                         
กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ากับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมดีขึน้จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยใช้
สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดย
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน 
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มีทัศนคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้
บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ีกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                  
โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการ               
สมาร์ทโฟน มีทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและ
การใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วน
ประสมการตลาดบริการด้านราคาดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านช่องทางการให้บริการ  มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile 
Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  กลา่วคือ เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ท
โฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการให้บริการ ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรม
และการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยตัวแปร        
ทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า  กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มี
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการพฤติกรรมและการใช้บริการ 
Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภิปรายผลได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน         
มีพฤติกรรม การใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน พบวา่ 
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ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเพศชายมีความถ่ีใน
การใช้บริการมากกว่าเพศหญิง ทัง้นี เ้ น่ืองจากเพศชายเป็นเพศท่ีชอบความรวดเร็ว ความ
สะดวกสบาย โดยมกัจะใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ท าให้มีความถ่ีใน
การใช้บริการ Mobile Wallet มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2538) กล่าวว่าเพศ(Sex) ถือเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั บ่งบอกถึงความต้องการ
ของ ผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน เพราะปัจจุบันตวัแปรด้านเพศส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมอย่างมาก โดยเพศท่ีแตกต่างกันมกัจะมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ และการ
ตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ Francisco (2013) ได้ศกึษาเร่ือง Role of 
Gender on Acceptance of Mobile Payment พบวา่ ปัจจยัด้านเพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลต่อการใช้
งานง่ายของระบบ Mobile Payment แตกตา่งกนั โดยเพศชายมีผลตอ่การการใช้งานง่ายของระบบ 
Mobile Payment มากกวา่เพศหญิง ดงันัน้ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ควรมุง่เน้นกลุม่เป้าหมายท่ี
เป็นเพศชาย สอดคล้องกบัผลส ารวจพฤติกรรมคนไทยของบริษัท ทรูมนัน่ี จ ากดั ท่ีพบวา่ กลุม่คนท่ี
นิยมซือ้สินค้าดิจิทัลสงูสดุ เป็นกลุ่มวยัรุ่น และวยัเร่ิมต้นท างาน เพศชาย อายุ 13-22 ปี มีความ
นิยมซือ้แอพพลิเคชัน่ตา่งๆ บนออนไลน์ (Blogone, 2562)  

ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่างกัน
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต ่า
กวา่ 25 ปี มีความถ่ีในการใช้บริการมากกวา่ผู้ใช้บริการอาย ุ26-35 ปี และ 36-60 ปี ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต ่ากวา่ 25 ปีมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี นิยมความสะดวกสบาย มีความกล้า
ท่ีจะทดลองใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงินเพ่ือให้ท าธุรกรรมตา่งๆได้ง่ายขึน้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปณิศา มีจินดา (2554) ได้อธิบายถึง ข้อมลูประชากรศาสตร์ในด้านอายไุว้วา่ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมกัจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีแตกต่างกัน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐัปภสัร์ ดาราพงษ์ (2560) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับ
เทคโนโลยี Mobile Banking พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีแนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยี
ตา่งกัน โดยกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ21-38 ปี มีแนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่ากลุม่อายุ 
39-53 ปี และ 54-72 ปี ทัง้นีผู้้ให้บริการ Mobile ควรเพ่ิมจ านวนกลุม่ผู้ใช้บริการท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18-
25 ปี หรือ Gen Z เน่ืองจากมีความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้โดยง่าย และมีการใช้
บริการผ่าน Mobile Wallet ทุกวนั โดยบริการท่ีใช้มากท่ีสดุคือ โอนเงินระหว่างบุคคล รองลงมา 
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เป็น ช้อปปิง้ออนไลน์ เติมเงินค่าโทร เติมเงินอินเทอร์เน็ต และ สแกนจ่ายผ่าน QR Code (BLT 
Bangkok, 2019) 

ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ไม่
แตกตา่งกันในด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก
สถานภาพท่ีปรากฏตามกฎหมาย อาจไม่สะท้อนพฤติกรรมท่ีแท้จริงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้บริการธรุกรรมทางการเงินบนมือถือไมแ่ตกตา่งกนัในด้านความถ่ีในการใช้บริการ
ตอ่เดือน ดงันัน้ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ควรวางแผนการตลาดโดยให้ความส าคญักบัปัจจัยอื่น 
นอกเหนือจากมุง่เน้นท่ีสถานภาพของผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว ด้วยยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้ค่านิยม และความเช่ือของคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะหาประสบการณ์ชีวิตและสร้างความส าเร็จ
ด้านอ่ืนๆ ก่อนเข้าสู่สถานภาพการมีครอบครัว (TheMatter, 2019) สอดคล้องกับผลส ารวจของ 
Economic Intelligence Center (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้วิเคราะห์ข้อมลูการจดทะเบียน
สมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครอง พบวา่การจดทะเบียนสมรสลดลง 5.1% จาก 3.13 
แสนในปี 2550 มาอยู่ท่ี 2.98 แสนในปี 2560 และการจดทะเบียนหย่าเพ่ิมขึน้ 19.7% จาก 1.02 
แสนในปี 2550 มาเป็น 1.22 แสนในปี 2560 ดงันัน้การแตง่งานท่ีลดลงและการหย่าร้างท่ีเพ่ิมขึน้
จึงอาจหมายถึงจ านวนคนโสดท่ีมากขึน้ (BLT, 2019) 

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ในด้านความถ่ีในการใช้บริการไมแ่ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจากผู้ ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาใดก็มีความคุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีอย่าง
สม ่าเสมอทัง้ในการใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวนั   สอดคล้องกับงานวิจัยของ อโนมา แซ่ตัง้ 
(2554) ได้ศกึษาเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีระดบัพฤติกรรมการท า
ธรุกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือนในการโอนเงินไม่
แตกตา่งกนั ทัง้นีผู้้ให้บริการ Mobile Wallet ไมค่วรมุง่เน้นกลยทุธ์ทางการตลาดโดยเจาะจงท่ีระดบั
การศึกษาสงูสดุของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากกลุ่มผู้ ใหญ่และเด็ก อาจอยู่ในระดบัการศกึษาเดียวกัน 
เช่น กลุ่มคนวยัท างานและนิสิตมีการศึกษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรีเหมือนกัน จากผลการ
ส ารวจจ านวนนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาปี 2560 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 1,715,976 คน หรือคิดเป็นจ านวน 76% จาก
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ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดบั   ซึ่งอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ตรงจดุ 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet แตกต่าง
กนัในด้านความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความถ่ีในการใช้บริการมากกว่าข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาอยู่
ในช่วงของวยัรุ่นเป็นวัยท่ียังไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตนเอง แต่มีความต้องการท าธุรกรรมทาง
ออนไลน์ สอดคล้องกับแนวคิดของอดลุย์ จาตรุงคกุล(2551) ได้กล่าวถึง อาชีพ ว่าลกัษณะของ
อาชีพจะบ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคลนัน้ๆ ซึ่งคนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวคิด 
อดุมการณ์และคา่นิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงทศันคติและความคิดเห็นการใน
การใช้สินค้า และบริการต่างๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์ หาญถาวรกิจ (2557) 
ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking  ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้ Mobile Banking แตกตา่งกนั โดยผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้ ใช้บริการ ท่ีท าธรุกิจส่วนตวั/นักเรียน/
นักศึกษา/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ มีพฤติกรรมการ ใช้บริการ ด้านความถ่ีในการใช้บริการ E-
Banking มากกว่าพนักงาน บริษัทเอกชน และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทัง้นีผู้้ ให้บริการ 
Mobile Wallet ควรมุ่งเน้นกลุม่เป้าหมายท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา เน่ืองจากเป็นวยัท่ียัง
ไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตนเอง แตม่ีความต้องการท าธุรกรรมทางออนไลน์ (BLT, 2019) ตวัอย่าง 
Mobile Wallet ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เช่น K12 Student Wallet ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น Mobile Wallet ส าหรับโรงเรียน โดยผู้ปกครองของเด็กสามารถมีส่วน
พิจารณาและจดัการค่าใช้จ่ายในการเลา่เรียนได้ (Efundforschool, 2019) ส าหรับในประเทศไทย 
มี CU NEX เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีธนาคารกสิกรไทยร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สร้างสรรค์แอ
พลิเคชั่นส าหรับนิสิต นักศึกษา โดยมี Mobile Wallet เป็นส่วนหนึ่งของบริการท่ีช่วยตอบสนอง
ความต้องการของนิสิต บคุลากร ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Brandinside, 2018)  

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
Wallet ในด้านความถ่ีในการใช้บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจากความถ่ีในการใช้บริการขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของผู้ ใช้แต่ละราย 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Gia-Shie Liu (2016) ได้ศกึษาเร่ือง A Study of Factors Affecting the 
Intention to Use Mobile Payment Services in Vietnam พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยแตกตา่ง
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กันมีความตัง้ใจในการใช้ Mobile Wallet ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการใช้งานไม่แตกต่างกัน แต่อาจส่งผลตอ่ยอดเงินท่ีแตกต่างกัน
ในการท าธุรกรรมต่อครัง้ต่อคน กล่าวคือ ผู้ ท่ีมีรายได้สงูท าธุรกรรมผ่าน Mobile Wallet โดยใช้
จ านวนเงินมากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ต ่า (Techsauce Team, 2018) ดงันัน้ผู้ ให้บริการจึงไม่ควรวางกล
ยทุธ์ทางการตลาดโดยอ้างอิงจากเกณฑ์รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว  

สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวังจาก 
การใช้งาน ความคาดหวังในความพยายาม อทิธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการใช้งานมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ในด้านความคาดหวังท่ีได้จากการใช้งาน ด้านความคาดหวังในความพยายาม  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ทัง้นีเ้น่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
กระแสโลกออนไลน์ผลกัดนัให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยีในโลกการเงินมากขึน้ โดยเฉพาะ
รูปแบบการท าธุรกรรมท่ีท าได้โดยง่าย รวดเร็ว และสะดวกสบาย  ดงัทฤษฏีรวมของการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยี(UTAUT) ได้อธิบายวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจท่ี
จะใช้งานระบบและการใช้งานระบบ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคาดหวงัจากการใช้งาน เป็นการ
ก าหนดระดบัความเช่ือของแต่ละบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถท าให้เกิดผลประโยชน์และ
บรรลผุลส าเร็จในการ ท างาน ด้านความคาดหวงัในความพยายาม คือ ระดบัความง่ายในการมี
ส่วนร่วม ในการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลทางสังคม คือ ระดบัการเข้าใจของแต่ละบุคคลถึง
ความส าคญัท่ีจะเช่ือว่าควรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการท างาน และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน คือ ระดบัความเช่ือของบคุคลวา่สิ่งอ านวยความสะดวกหรืออปุกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีมี
อยู่มีสว่นจะช่วยสนบัสนนุในการใช้งาน (Venkatesh et al., 2003) สอดคล้องกบังานวิจยัของ บุณ
ยาพร จ านงค์ฤทธ์ิ (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ (e-Wallet) พบว่า ความคาดหวังจากการใช้งาน ความคาดหวังจากความพยายาม 
อิทธิพลทางสงัคม สิ่งอ านวยความสะดวกจากการใช้งาน และความไว้วางใจ ส่งผลทางบวกต่อ
ความตัง้ใจใช้งานเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีผู้้ ให้บริการ Mobile Wallet 
สามารถเพ่ิมความถ่ีในการใช้บริการได้โดยวางแผนการส่ือสารทางผ่านสมาร์ทโฟน (Mr.Privage, 
2019) ในด้านความคาดหวงัจากการใช้งานของผู้ ใช้ ต้องสื่อสารให้เข้าใจและเห็นถึงผลลพัธ์ของ 
Mobile Wallet ท่ีดีกวา่การใช้เงินสด  ด้านความคาดหวงัในความพยายาม ใช้การโฆษณาช่วยจูง
ใจให้ผู้ ใช้งานเปลี่ยนความคิดและหนัมาใช้งานแอพพลิเคชั่นบ่อยขึน้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก



  118 

ในการใช้งาน จัดท าช่องทางการติดต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ ใช้ในกรณีเกิดปัญหา แนะน า
ขัน้ตอน หรือกระบวนการใช้งาน เช่น ศนูย์บริการลกูค้าท่ีสามารถ ตอบกลบัด้วยข้อความหรือเสียง
ได้ทนัที 

ส าหรับผลการวิจัยครัง้นีก้ารยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านอิทธิพลทางสงัคมนัน้ไม่มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองเป็นเร่ืองปกติ โดยจาก
จ านวนเลขหมายในประเทศไทยมากกว่า 92 ล้านเลขหมาย พบว่า 74% ใช้มือถือส าหรับท า
ธุรกรรม Mobile Banking (Marketingopps, 2019) อิทธิพลทางสังคมจึงไม่จูงใจในการใช้งาน                          
หรือสนบัสนนุให้ Mobile Wallet เป็นสญัลกัษณ์เพ่ือแบ่งสถานะทางสงัคม 

สมมติฐ านท่ี  3 ทัศนคติ ส่ วนประสมการตลาดบริก าร  ประกอบ ด้วย                           
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการ มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี กรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ
Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ 
เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดดีขึน้ จะมี
การพฤติกรรมและ การใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้
ในระดบัต ่า เน่ืองจากในปัจจุบันสามารถท าธุรกรรมได้หลากหลายช่องทาง  ผู้ ใช้บริการจึงมัก
เปรียบเทียบช่องทางท่ีผู้ ใช้จะได้รับผลประโยชน์มากท่ีสดุ หากมีรายการส่งเสริมการตลาดท่ีดงึดดู
ใจก็จะกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการมากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิดการตลาดบริการ ได้อธิบายวา่ ไมม่ี
นกัการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการสง่เสริมการตลาด เน่ืองจากการสง่เสริมการตลาดสามารถท่ีจะ
สร้างแรงจงูใจให้ลกูค้าท าการซือ้สินค้าได้ซึ่งนบัวา่เป็นข้อดีท่ีองค์กรตา่งๆ นัน้มกัจะท า การสง่เสริม
การตลาดสื่อสารไปยงัลกูค้า ไมว่า่จะผา่นสื่อโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบ
ชวัร์และอินเตอร์เน็ต (Lovelock, 2002) สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑิตา หิรัญวาทิต (2559) ได้
ศกึษาเร่ือง ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์ กับการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร
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กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่า ซึ่งจากผลส ารวจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (BrandInside,2018) พบวา่ โปรแกรมการส่งเสริมการขาย เป็นสิ่งจูงใจท า
ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ Mobile-Wallet มากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นคปูองส่วนลด หรือลอยัลตี ้โปรแกรม
ต่างๆ บัตรสะสมคะแนน โดยผู้ ใช้บริการใช้ Mobile Wallet สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุม่เป้าหมายผา่นการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ เพ่ือใช้ในการวางแผนสง่เสริมการตลาดท่ีตอบโจทย์
และสื่อสารเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากท่ีสดุ โดยเน้นท่ีรายการสง่เสริมการขาย ผา่นการแจ้งเตือนทาง
แอพพลิเคชัน่โดยตรง หรือสง่เป็น SMS(Ommax, 2018)  

ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet 
ส าหรับผู้  ใช้ สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กลา่วคือ 
เมื่อผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้ บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดับต ่าเ น่ืองจากผู้ ใ ห้บริการมีการพัฒนา Mobile Wallet ให้มีขัน้ตอนท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน 
สะดวกสบายตอ่การใช้งาน จึงท าให้มีผู้ใช้บริการมากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ อดลุย์ จาตรุง
คกุล (2556) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการการให้บริการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอน กระบวนการใน
การให้บริการ ระเบียบ รวมทัง้วิธีการท างาน ซึ่งเก่ียวข้องกบัการสร้างและการน าเสนอบริการให้กับ
ลกูค้า ดงันัน้ผู้  ให้บริการจึงต้องมี การออกแบบกระบวนการให้มีวิธีท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย สร้าง
การรับรู้เพ่ือให้สง่ผลตอ่ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ สามารถให้บริการอย่างถกูต้องจนน าไปสูก่าร
ส่งมอบท่ีรวดเร็ว สร้าง ความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์ 
หาญถาวรกิจ (2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ทศันคติสว่นประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการ
ใช้บริการ E-Banking  ของผู้ ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ ใช้บริการมี
ทศันคติท่ีดีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านกระบวนการมี ความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการด้านความถ่ีในการใช้บริการ E-Banking ต่อเดือน โดยมี ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า ทัง้นีผู้้ให้บริการ Mobile Wallet ควรมุง่เน้นท่ีความปลอดภยัและความถกูต้อง
แม่นย าของบริการ โดยน าเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนมาผสมผสานกับการออกแบบกระบวนการ 
เพ่ือให้ใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ โดยใช้แนวทาง 3 ขัน้ตอนบริการท่ีดีเพ่ิมก าไรธุรกิจ  
(TaoKaeMai, 2559) ตัง้แต่เร่ิมต้นใช้งานให้ผู้บริการยืนยันตวัตน เพ่ือยืนยนัความถูกต้องของตวั
บคุคล และเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (BLT, 2019) เช่น สแกนนิว้มือหรือใบหน้าแทน
การกดรหัส PIN  ระหว่างให้บริการต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า และหลังให้บริการ สรุป
รายการธุรกรรมทุกครัง้ส่งตรงถึงผู้ ใช้ ตรวจสอบประวตัิทุกกระบวนการย้อนหลงัได้ในกรณี เกิด
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ปัญหา มีศูนย์บริการช่วยเหลือลกูค้า บริการสอบถามปัญหา ค าถามต่างๆ และอัพเดตข้อมูล
ขา่วสาร เก่ียวกบัการใช้งานตลอด 24 ชัว่โมง เช่น Live Chat ผา่นสมาร์ทโฟน 

ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้
สมาร์ทโฟนในพืน้ ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ                          
เมื่อผู้ ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาดีขึน้ จะมีการ
พฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้               
ในระดบัต ่า เน่ืองจาก Mobile Wallet ไม่มีคา่ธรรมเนียมและประหยดัเวลา ผู้ ใช้บริการจึงเลือกใช้ 
Mobile Wallet ท าธุรกรรมทางการเงิน สอดคล้องกบั สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551) ได้ให้แนวคิดไว้
ว่า ราคาและค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีลูกค้าต้องการ(Price) นอกจากในเร่ืองของราคาตามปกติท่ี
ผู้บริหารจะต้องตดัสินใจเหมือนกับราคาของสินค้าแบบเดิมแล้ว ยงัต้องค านึงถึงคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ใช่
ตวัเงิน หรือเวลาลกูค้าเสียไปกับการมาใช้บริการ สอดคล้องกบังานวิจัยของ สรุจักษ์ คมูณีจิรกุล 
(2560) พบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัต่อการใช้บริการกดเงินสดแบบไมใ่ช้บตัรในด้านราคาท่ี
ระดบัมากท่ีสดุ รวมถึงข้อมูลในด้านพฤติกรรมท่ีพบว่าผู้ ใช้บริการในสดัส่วนเกือบคร่ึงได้ตดัสินใจ
เลือกใช้บริการกดเงินสดแบบไม่ใช้บตัร เน่ืองจากมีค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่าการใช้บตัรเอทีเอม็และ
บัตรเดบิต นอกจาก Mobile Wallet จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมแล้วยังสะดวกสบาย 
รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนของผู้ ใช้ทางตรงและร้านค้าในการจัดการเก่ียวกับเงินสดได้   ดังนัน้ผู้
ให้บริการควรน าเสนอประโยชน์ของ Mobile Wallet โดยเน้นการสื่อสารข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น สามารถจดัการเงินได้ดีขึน้ สะดวกสบายท าธุรกรรมได้ทุกท่ีทุกเวลา ไม่มีความ
เสี่ยงจากการถือเงินสด ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมลูการท ารายการ เป็นต้น (Moneyduck, 
2019) เพ่ือโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นผู้ใช้ปัจจบุนัและยงัไมเ่คยใช้บริการหนัมาใช้ Mobile 
Wallet มากขึน้ 

ด้านช่องทางการให้บริการ  มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile 
Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ี กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
กล่าวคือ เมื่อผู้ ใช้บริการ สมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ ดีขึน้ จะมีพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ             
(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจาก Mobile Wallet เป็นช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการสามารถท า
ธุรกรรมได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยไม่ต้องพกเงินสด ท าให้ผู้ ใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึน้  
สอดคล้องกบัแนวคิดของStern, El-Ansary, and Coughlan (1996) ได้ให้ค านิยามวา่ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel) หรือ ช่องทาง
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การตลาด (Marketing Channel) หมายถึง กลุม่บคุคลหรือองค์การซึ่งด าเนินกิจกรรมตา่งๆเพ่ือให้
เกิดการเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ทางอตุสาหกรรม หรือ หมายถึง
ความสมัพนัธ์ขององค์การตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพ่ือท่ีจะสร้างคณุคา่ให้เกิดขึน้แก่ลกูค้า
หน้าท่ีหรือกิจกรรมของช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญ
ลกัษณ์ สินธัญญาธรรม (2558) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โมบาย แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ของผู้ใช้
โทรศพัท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการใช้งาน ในทิศทางเดียวกัน
ระดบัต ่า ทัง้นีผู้้ให้บริการ Mobile Wallet ควรเพ่ิมความหลากหลายของช่องทางการเติมเงินเพ่ือให้
ลกูค้าเข้าถึงบริการมากขึน้ ตวัอย่างจาก True Money Wallet ท่ีเป็น Mobile Wallet อนัดบั 1 ของ
ประเทศไทยด้วยยอดผู้ ใช้งานมากกวา่ 7 ล้านคน (การเงินและธนาคาร, 2561) มีช่องทางการเติม
เงินมากกว่า 10 ช่องทาง ทัง้การผูกบัญชีธนาคารออมทรัพย์ผ่านตู้  ATM, 7-Eleven ทุกสาขา, 
ร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์จุดรับช าระทรูมันน่ี , True Shop ทุกสาขา, ตู้ทรูมันน่ี, CP Fresh Mart ทุก
สาขา, Air Pay Counter, Tops market, Family Mart ทุกสาขา และตู้บุญเติม ดงันัน้ผู้ ให้บริการ 
Mobile Wallet รายอ่ืนๆจึงควรเพ่ิมพาร์ทเนอร์เก่ียวกับบริการด้านการเงินท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เช่น ตู้ เติมเงิน ตัง้ท่ีโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการ
สามารถเติมเงินเข้า Wallet ได้สะดวกสบายและมีการใช้บริการบ่อยครัง้ขึน้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับ
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน มีทัศนคติส่วน ประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีพฤติกรรม
และการใช้บริการ Mobile Wallet ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/เดือน) เพ่ิมขึน้ในระดับต ่า  
เน่ืองจาก Mobile Wallet มีรูปแบบการท าธรุกรรมท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการได้ สอดคล้องกบัแนวคิดสว่นประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ท่ีได้อธิบาย
วา่ผลิตภณัฑ์และบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธรุกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ให้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะมีหรือไมม่ีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า 
บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบคุคลผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคณุคา่ในสายตาของ
ลกูค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ (Kotler, 2000) และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ยุคลธร ธัญญะเศรษฐ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของธนาคารกรุงเทพพบว่า ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ส าหรับผู้ ใช้บริการท่ีอาศัยอยู่ใน                               
เขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล เ น่ืองจากบริการ  Bualuang mBanking มี รูปลักษณ์                        
ของแอพพลิเคชั่นท่ีดดูี ทันสมยั ใช้งานง่าย รวมถึงมีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลาย จึงท าให้
ผู้ใช้บริการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ ทัง้นีธ้รุกิจเก่ียวกับ
การช าระเงินนัน้เป็นธรุกิจท่ีเป็นหวัใจส าคญัของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธนาคารหรือผู้ประกอบ
การท่ีเก่ียวข้องกับการเงินทัง้นีผู้้ให้บริการ Mobile Wallet สามารถเพ่ิมบริการในแอพพลิเคชัน่ ใน
รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ท่ีท าให้ผู้ใช้บริการสามารถซือ้สินค้าได้โดยตรงไม่ผา่นแอพพลิเคชั่น
อ่ืนๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kiran, 2019) ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ Mobile Wallet สามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นแพลตฟอร์มรวมบริการทางการเงินประเภทตา่ง ๆ โดยท่ีผู้ใช้ไมจ่ าเป็นต้องไปธนาคาร 
ใช้แค่เพียงปลายนิว้เท่านัน้ โดยแนวโน้มของ Mobile Wallet สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มให้
ทันสมัยและปลอดภัย น าไปสู่การเป็น M-Commerce ในท่ีสุด จากตัวอย่าง Mobile Wallet ท่ี
ประสบความส าเร็จท่ีสดุในโลก  Alipay โดยเร่ิมจากการเชิญชวนให้ประชาชนชาวจีนมาใช้ Mobile 
Wallet ในการช าระเงินผ่านเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซ อาลีบาบา เถาเป่า และ TMALL เพ่ือซือ้สินค้า และ
ขยายไปยังห้างสรรพสินค้า ห้างร้านทั่วไป จนไปถึงร้านหาบเร่แผงลอยข้างถนน ท าให้มีจ านวน
รายการซือ้ของต่างๆ มากมายท่ีสามารถจะท าให้ Alipay วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้เงินของคน
แต่ละคนและสถานะการเงินและความน่าเช่ือถือของบุคคลต่างๆได้อีก ด้วย (รัฐกร พูลทรัพย์, 
2562) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet ควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศชาย เน่ืองจากชอบ
ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัให้ง่ายขึน้ 
นอกจากนีย้ังควรเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียน /นิสิต/นักศึกษา โดยร่วมมือกับสถานศึกษา 
ขยายฐานลกูค้าเฉพาะกลุม่ของแตล่ะโรงเรียนและมหาวิทยาลยั 

2. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet ต้องวางแผนการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของผู้ ใช้บริการ ในด้านความคาดหวังจากการใช้งานของผู้ ใช้ ด้านความคาดหวัง                  
ในความพยายาม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน โดยสื่อสารให้เข้าใจถึงผลลพัธ์                     
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ท่ีดีกว่าการใช้เงินสด จูงใจให้ผู้ ใช้บริการเปลี่ยนความคิดมาใช้ Mobile Wallet ในชีวิตประจ าวนั
บ่อยขึน้ รวมถึงจัดท าช่องทางการติดต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ ใช้เพ่ือแนะน าบริการหรือช่วย
แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งใช้บริการได้ 

3. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet การวางแผนส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางท่ีเข้าถึง
ผู้ ใช้บริการมากท่ีสุดผ่านแอพพลิเคชั่นโดยตรงหรือส่งผ่าน SMS บนสมาร์ทโฟน เน้นรายการ
สง่เสริมการขายท่ีตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet ควรใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนช่วยเร่ือง
พฒันากระบวนการให้บริการ ตัง้แต่เร่ิมต้นใช้งาน ระหว่างให้บริการ และหลงัให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็วและสะดวกสบายตอ่ผู้ใช้บริการมากขึน้ 

5. ผู้ ให้บริการ Mobile Wallet ต้องน าเสนอประโยชน์ของ Mobile Wallet โดยเน้นการ
สื่อสารข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกบัช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นผู้ ใช้ปัจจุบัน
และยงัไมเ่คยใช้บริการหนัมาใช้ Mobile Wallet มากขึน้ 

6. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั ด้วยการเพ่ิม
ความหลากหลายของช่องทางการเติมเงินเข้า Wallet ด้วยการเพ่ิมพาร์ทเนอร์เก่ียวกับบริการ              
ด้านการเงินท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก้ผู้ ใช้และเพ่ิมการใช้บริการ
บ่อยครัง้ขึน้ 

7. ผู้ให้บริการ Mobile Wallet สามารถเพ่ิมช่องทางการหารายได้ โดยการน าเสนอสินค้า
และบริการอ่ืนๆ ขยายขอบเขตบริการของแอพพลิเคชัน่ ในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเร่ืองจ านวนเงินท่ีผู้ใช้บริการท าธุรกรรมตอ่ครัง้ นอกเหนือจากความถ่ีในการ
ใช้บริการเพียงอย่างเดียว เพ่ือการวางแผนทางธรุกิจได้ดีย่ิงขึน้ 

2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึน้โดยการเพ่ิมขอบเขตงานวิจัยไปยัง
จงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือน าผลงานวิจยัไปศกึษาเปรียบเทียบเพ่ิมเติมและพฒันาตอ่ไป  

3. ควรเพ่ิมท าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึก หรือใช้วิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีหลากหลายมากขึน้ 

4. ควรท าการศึกษาเชิงคณุภาพถึงความไว้วางใจในการใช้บริการ และความจงรักภกัดี 
ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เพ่ือน าข้อมลูเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพของการบริการ แก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง  

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________ 
 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้ เพ่ือเป็นสว่นประกอบหนึ่งในการท าสารนิพนธ์ของนิสติปริญญา
โท หลกัสตูรปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา เร่ือง "พฤตกิรรมการใช้บริการ Mobile  wallet ส าหรับผู้ใช้สมาร์ท
โฟนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร" 

จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทกุข้อตามความเป็นจริง ข้อมลู
และความคิดเหน็ของท่านจะถกูเกบ็เป็นความลบั และน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษาเท่านัน้ 
ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูท่ีกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครัง้นี ้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
สว่นท่ี 3 ทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
สว่นท่ี 4 พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
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ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔ ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ เพียง
ค าตอบเดียว 

1. เพศ 
□ 1. ชาย    □ 2. หญิง    

2. อาย ุ
□ 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี  □ 2. 18 - 25ปี 

□ 3. 26 - 35 ปี    □ 4. 36 - 60 ปี 

□ 5. มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพ 

□ 1. โสด   
□ 2. สมรส/อยู่ด้วยกนั   
□ 3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ระดับการศกึษาสูงสุด 
□ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

□ 2. ปริญญาตรี    

□ 3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 

□ 1. นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา  □ 2. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
□ 3. พนกังานบริษัทเอกชน  □ 4. ธรุกิจสว่นตวั 
□ 5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………… 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
□ 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
□ 2. 10,001 - 20,000 บาท 
□ 3. 20,001 - 30,000 บาท 
□ 4. 30,001 - 40,000 บาท 

 □ 5. 40,001 - 50,000 บาท 
 □ 6. 50,001 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง
ค าตอบเดียว 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี

 ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เหน็ด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เหน็
ด้วย 
2 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
ความคาดหวังที่ได้จากการใช้งาน      
1. Mobile Wallet มีประโยชน์ ชว่ยให้
ทา่นจดัการเงินได้ดีขึน้ 

     

2. ทา่นได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจาก
การท าธุรกรรมผ่าน Mobile Wallet 
มากกวา่ชอ่งทางอื่นๆ 

     

3. Mobile Wallet ชว่ยให้ทา่นท า
ธุรกรรมได้รวดเร็วมากขึน้ 

     

4. Mobile Wallet ชว่ยให้ทา่นช าระคา่
สินค้าและบริการได้สะดวกมากขึน้ 

     

5. Mobile Wallet ชว่ยให้ทา่นไมต้่องพก
เงินสดหรือบตัรเครดิต 

     

ความคาดหวังในความพยายาม      
6. ทา่นสามารถใช้บริการ Mobile 
Wallet ได้โดยไมต้่องใช้ความพยายาม
มากนกั 

     

7. ทา่นคิดวา่การใช้บริการ Mobile 
Wallet ไมยุ่ง่ยาก ซบัซ้อน 

     

8. การใช้บริการ Mobile Wallet ท าให้
ทา่นสามารถท าธุรกรรมที่ทา่นต้องการ
ได้ง่ายขึน้ 
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การยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เหน็ด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เหน็
ด้วย 
2 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
อิทธิพลของสังคม      
9. คนรู้จกัเป็นแรงจงูใจให้ทา่นใช้บริการ 
Mobile Wallet 

     

10. การที่รัฐบาลสนบัสนนุการเป็น
สงัคมไร้เงินสดมีอิทธิพลตอ่การใช้
บริการ Mobile  wallet ของทา่น 

     

11. การใช้บริการ Mobile Wallet เป็น
ส่ิงทีเ่พิ่มภาพลกัษณ์ให้ทา่นดดีูและ
ทนัสมยั 

     

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน      
12. ทา่นมีความเข้าใจเพียงพอ และ
สามารถใช้ Mobile Wallet ได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

13. รูปแบบบริการของ Mobile Wallet 
รองรับกบัสมาร์ทโฟนที่ทา่นใช้งานอยู ่

     

14. รูปแบบบริการของ Mobile Wallet 
เหมาะสมกบัการด าเนนิชีวิตประจ าวนั
ของทา่น 
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ส่วนท่ี 3 ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔ ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง
ค าตอบเดียว 

ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เหน็ด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เหน็
ด้วย 
2 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
ด้านผลิตภัณฑ์      
1. การใช้บริการ Mobile Wallet ท าได้โดย
ไมต้่องมีบญัชีธนาคาร 

     

2. Mobile Wallet มีประสิทธิภาพมากกวา่
การใช้เงินสดหรือบตัรเครดิต 

     

3. Mobile Wallet มีคณุคา่และความ
แตกตา่งในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วใน
การท าธุรกรรม 

     

4. Mobile Wallet มีการพฒันาบริการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

5. Mobile Wallet มีบริการทางการเงินที่
หลากหลาย 

     

ด้านราคา      
6. การสมคัรใช้บริการ Mobile Wallet ไมมี่
คา่ใช้จา่ย 

     

7. คา่ธรรมเนียม Mobile Wallet มีความ
คุ้มคา่กบับริการที่ได้รับ 

     

8. Mobile Wallet มีคา่ธรรมเนียมต ่าเม่ือ
เทียบกบัการท าธุรกรรมผ่านชอ่งทางอืน่ 
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ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เหน็ด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เหน็
ด้วย 
2 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1 
ด้านช่องทางการให้บริการ       
9. Mobile Wallet สามารถท าธุรกรรมได้ทกุ
สถานที่ ตลอด 24 ชัว่โมง 

     

10. Mobile Wallet มีชอ่งทางการเติมเงินที่
หลากหลาย 

     

11. Mobile Wallet สามารถดาวน์โหลดได้
ง่ายผา่น  App Store หรือ Google play 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
12. Mobile Wallet มีการน าเสนอข้อมลู 
ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ เพือ่แจ้ง
ผู้ ใช้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

     

13. Mobile Wallet มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ 

     

14. ร้านค้าภายใน  Mobile Wallet ท าการ
ส่งเสริมการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 

     

ด้านกระบวนการ      
15. การลงทะเบียนใช้บริการ Mobile 
Wallet ท าได้โดยง่าย 

     

16. Mobile Wallet ท าธุรกรรมได้อยา่ง
ถกูต้องแมน่ย า 

     

17. ระบบของ Mobile Wallet ไมเ่กิดความ
ล่าช้าในการใช้บริการ 
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ส่วนท่ี  4 พฤติกรรมการใช้บริการMobile Walletของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ เพียง
ค าตอบเดียว 
1. ความถ่ีในการใช้บริการ Mobile Wallet…………………….ครัง้/เดือน  
2. โปรดระบช่ืุอ Mobile Walletท่ีท่านใช้งานอยู่ในปัจจบุนั 
 □ 1. True Money Wallet □ 2. M Pay  □ 3. Jaew Wallet 
 □ 4. Air Pay   □ 5. Blue Pay  □ 6. Samsung Pay 
 □ 7. Apple Pay  □ 8. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………. 
3. ประเภทบริการของ Mobile Wallet ท่ีท่านใช้บริการมากท่ีสดุ 
 □ 1. โอนเงิน    □ 2. เติมเงินมือถือ/เกม 
 □ 3. ช าระเงินคา่สินค้า/บริการ  □ 4. จองตัว๋หนงั 
4. เหตผุลหลกัท่ีท่านเลือกใช้ Mobile Wallet 
 □ 1. มีบริการทางการเงินหลากหลายตรงกบัความต้องการใช้บริการ 
 □ 2. ความสะดวกในการใช้งาน ไมต้่องพกเงินสดใช้จ่ายได้ทกุท่ี ทกุเวลา 
 □ 3. สิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สว่นลด การสะสมแต้ม และการให้เงินคนื 
 □ 4. ความหลากหลายของร้านค้าท่ีรองรับระบบการช าระเงินผา่น Mobile Wallet 
5. ผู้ ท่ีแนะน าให้ท่านใช้บริการ Mobile Wallet 
 □ 1. ครอบครัว  □ 2. เพ่ือนร่วมงาน □ 3. เพ่ือนสนิท  □ 4. ร้านค้า 
6. สถานท่ีท่ีใช้บริการ Mobile Wallet มากท่ีสดุ 
 □ 1. ท่ีพกัอาศยั  □ 2. ท่ีท างาน  □ 3. ห้างสรรพสินค้า   
 □ 4. ร้านค้าสะดวกซือ้ □ 5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………. 
7. ก่อนการตดัสนิใจใช้บริการ Mobile Wallet ท่านมีขัน้ตอนการตดัสินใจ ดงันี ้

 □ 1. ขอค าแนะน าจากครอบครัว/เพ่ือนสนิท/คนรู้จกัท่ีใช้บริการ 
 □ 2. ศกึษาและเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผู้ ให้บริการแตล่ะราย 
 □ 3. ตดัสินเลือกใช้บริการ Mobile Wallet ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
 □ 4. ความหลากหลายของร้านค้าท่ีรองรับระบบการช าระเงินผา่น Mobile Wallet 

 

---ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม--- 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

รายชื่อ ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกัษ์ กลุิสร์ รักษาการแทนคณบด ี
คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 
คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 
 
 
 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาว ณิชา อยู่ประเสริฐ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 กนัยายน พ.ศ. 2534 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556  

บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 41/42 ซอยจนักลิ่น เขตจอมทอง แขวงบางค้อ  
กรุงเทพมหานคร 10150   
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