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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษางานวิจัยในครัง้นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรม
ผู้บรโิภคต่อการช าระเงนิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรต้นคอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านทศันคต ิและ
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อการช าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตวัแปรตามคอื การตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้าออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ผ่านทางแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์า่ทางสถติไิดแ้ก่การแจกแจงความถีค่่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ One-way ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression) ตามวตัถุประสงคข์องงาน 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุระหว่าง 22-31 ปี มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน / ลูกจ้างบรษิทัเอกชน และมรีายได้ต่อเดอืน 
20,001–40,000 บาท การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อการช าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์พบวา่ 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่รู้จกัการช าระเงนิรูปแบบบตัรเครดติออนไลน์ประเภท VISA ธนาคารออนไลน์ 
(Internet/ Mobile Banking) ของธนาคารกสกิรไทย กระเป๋าเงนิดจิทิลั (E-Wallet) คอื True money 
Wallet และรูปแบบสถาบนัการเงนิที่มใิช่ธนาคารจากผูใ้หบ้รกิาร คอื Shopee ซึ่งมเีหตุผลหลกัใน
การใชค้อื สะดวกรวดเรว็ ท าธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา และการใชง้านไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการใชง้าน 
โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะเคยใชรู้ปแบบ ช าระเงนิผ่าน Mobile banking มากทีสุ่ด มกีารใชจ้่ายแต่ละ
ครัง้อยู่ที่ต ่ากว่า 1,000 บาท มคีวามถี่ในการช าระเงนิผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์มากกว่า 15 ครัง้/
เดอืน สดุทา้ยชอ่งทางช าระเงนิทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุคอื การช าระเงนิผา่น Mobile banking 



จากการศกึษาปัจจยัดา้นทศันคตทิี่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ (X1) ดา้นความรูส้กึทีอ่ยากใช้บรกิาร (X3) และดา้น
ความเชือ่มัน่การใชบ้รกิาร (X2) ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สามารถท านาย
ไดร้อ้ยละ 53 โดยสมการถดถอยพหุคณูแบบมาตรฐาน Z = -0.26X1 + 0.31X2 + 0.40X3 

 

ค าส าคญั: ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

Abstract 

 

This research aims to study of attitude and consumer behavior towards electronic 
payment systems factors affecting the decision to shop online of the population in Bangkok. 
The samples are the population living in Bangkok; 400 respondents. Use online 
questionnaires as a tool to collect information. The collected data were analyzed for statistical 
values such as frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic, 
One-way ANOVA statistic, and Multiple Regression analysis according to research objectives. 

The results showed that most respondents are female, aged between 22- 3 1 years 
old, attaining bachelor's degree, working as private company employees with the average 
monthly salary between 20,001- 40,000 baht. From the study of consumer behavior towards 
electronic payments, it was found that most consumers knew about VISA online credit card 
payment, Internet/Mobile Banking of Kasikorn Bank. Digital wallet (E-Wallet) is a True money 
Wallet and a non-bank financial institution from a service provider, Shopee, whose main 
reason for using it is convenience, speed, transactions anywhere, anytime and easy to use. 
The majority of consumers used the form of payment via mobile banking the most, with each 
spending less than 1 ,0 0 0  baht, with a frequency of electronic payment more than 1 5 
times/month. The most commonly used payment method is Mobile banking payment 
 From the study of attitude factors affecting online shopping decision of the population 
in Bangkok, namely (X1), perceived benefits The feeling of wanting to use the service and in 
terms of service confidence (X3), respectively (X2), statistically significant at the 0.05 level, 
which adjusted R2 was equal to 53 per cent. The Standardized model was Z = -0.2 6X1 + 
0.31X2 + 0.40X3 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ความก้าวหน้าของโลกที่มสีิง่ใหม่ๆเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา เมื่อกล่าวถงึเรื่องของการใชจ้่าย 

ซือ้สนิคา้ หรอืบรกิาร โดยพืน้ฐานผูบ้รโิภคเรยีนรูก้ารใชเ้งนิทีอ่ยู่ในมอื แต่เมื่อนวตักรรมทางการเงนิ
และการพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่มวีนัสิน้สุด จงึก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง การปรบัตวั
ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเสมอ อย่างการเริม่เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจและคุน้เคยกบัการเปลีย่นจากการ
ช าระเงนิจากเงนิสดเป็น “การใชจ้่ายผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment)” 

ตามจรงิเรื่องนี้มกีารพูดถึงมานานและได้มพีฒันาการมาอย่างต่อเนื่องในประเทศพฒันา
หลายประเทศ โดยแรกเริม่จากการใชบ้ตัรเครดติ/บตัรเดบติ ส าหรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิารแทน
เงินสด จนมาถึงปัจจุบันมีการใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Wallet, Mobile Banking หรือพร้อมเพย์ ซึ่ ง เ ป็นการช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์มอืถอื แต่ถงึแบบนัน้ก็ยงัพบขอ้มูลว่า ความต้องการใชเ้งนิสดยงัไม่ได้ลดลง โดยเฉพาะ
ในช่วงที่คนไม่มัน่ใจในระบบการเงิน หรือช่วงที่ดอกเบี้ยต ่า  Bank of International Settlement 
รายงานว่ามลูค่าการใช ้e-payment ต่อ GDP ใน 24 ประเทศเพิม่ขึน้เกอืบเท่าตวัจากเฉลีย่ 13% ใน
ปี 2543 เป็นประมาณ 25% ในปี 2560 และที่ส าคญัพบว่าสดัส่วนการใช้เงนิสดต่อ GDP ก็สูงขึ้น
เช่นกันจาก 6.8% ในปี 2543 เป็น 9.4% ในปี 2560 (ยกเว้นสวีเดน อินเดีย และจีนที่ใช้เงินสด
น้อยลงมาก) และที่น่าสนใจคอื คนในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วใชเ้งนิสดเพิม่ขึน้มากหลงัเกดิวกิฤต
การเงนิโลกปี 2551 ซึง่แตกต่างจากคนในกลุ่มประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ทีส่ดัส่วนการใชเ้งนิสดต่อ 
GDP คงทีร่าวรอ้ยละ 7 – 8 

งานศกึษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีผ่่านมาไดส้่องดูพฤตกิรรมการช าระเงนิ
ของคนไทย พบว่า แม้คนไทยยงันิยมใช้เงินสด แต่การใช้ e-Payment ก็มแีนวโน้มเพิม่มากขึ้น 
รา้นคา้ออนไลน์ได้เหน็ความส าคญัของช่องทางการรบัช าระเงนิมากขึน้แต่บางครัง้ยงัไม่ลงัเล การ
วจิยันี้อาจจะชว่ยใหเ้กดิประโยชน์แก่องคก์รหรอืรา้นคา้ไดต้่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 



2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจยั 

H1 = ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชพี, การศกึษา และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

H2 = ทศันคตเิกีย่วกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

H3 = พฤตกิรรมต่อการช าระเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย บตัรเครดติออนไลน์
, ธนาคารออนไลน์ (Internet/ Mobile Banking), กระเป๋าเงินดิจิทัล (E-Wallet) และผู้
ใหบ้รกิารกลาง สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตประชากรคือผู้บริโภคที่ เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 

2. ดา้นเนื้อหา ศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอปพลเิคชนั
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยตวั
แปรอสิระประกอบดว้ย 1) ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , อาชพี, ระดบัการศกึษา 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 2) ทศันคตเิกี่ยวกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอป
พลเิคชนั ประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจ, ความเชื่อ และความรูส้กึ 3) พฤตกิรรมต่อ
การช าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet หรอื โทรศพัทเ์คลื่อนที)่ ประกอบดว้ย 
สิง่กระตุ้น, ความรู้สกึนึกคดิ และการตอบสนอง และตัวแปรตามคอืการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การตดัสนิใจซื้อ, การ
ประเมนิบรกิาร, การรบัรูค้วามตอ้งการ, การคน้หาขอ้มลู, ความรูส้กึภายหลงัใชบ้รกิาร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 



พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค คอืพืน้ฐานของแนวคดิการศกึษาพฤตกิรรม
ผู้บรโิภค ที่นับว่ามคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในด้านของการพฒันา และตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้รโิภค เรยีกไดว้่าเป็น Key Success ของหลายๆ ธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็ในการ
เขา้ใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจุด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

การรบัรู ้(Perception) หมายถงึกระบวนการทีผู่บ้รโิภคเลอืกรบัและแปลความหมายขอ้มลูที่
ไดร้บัมาแลว้ตคีวามหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การรบัรูเ้ป็นกระบวนการของผูบ้รโิภคแต่ละคน ซึง่เกดิ
จากอทิธพิลของลกัษณะของสิง่กระตุน้ทีม่ตี่อการรบัรู ้เช่น สมัผสั ขนาด สสีนั ความเขม้ และสภาวะ
แวดล้อม ที่ผู้บริโภคได้เห็นหรือได้ยิน เป็นไปได้ว่าผู้บริโภคสองคนได้รบัข้อมูลหรือสิ่งกระตุ้น
เหมือนกนัภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกนั แต่ผู้บริโภคทัง้สองจะรบัรู้และตีความต่างกนั เพราะมี
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ หรอืความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนักเ็ป็นไปได ้

การเรยีนรู ้(Learning) หมายถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่่อนขา้งถาวร ซึ่งเป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการไดร้บัประสบการณ์นัน้ๆ โดยตรง และเป็นประสบการณ์จากการสงัเกตเหตุการณ์ ที่
มผีลกระทบต่อผู้อื่นอกีด้วย การเรยีนรูย้งัอาจเกดิขึ้นได้ทัง้ที่ไม่ได้ตัง้ใจที่เรยีกว่า “การเรยีนรูโ้ดย
บงัเอญิ” (incidental learning) กไ็ดเ้ชน่กนั 
 การจงูใจ (Motivation) หมายถงึสภาวะทีเ่กดิขึน้ภายในทีจ่ะกระตุน้และผลกัดนัใหผู้บ้รโิภค
แสดงพฤตกิรรมทีมุ่่งไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ แต่อย่างไรกต็าม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 การตดัสนิใจหมายถงึ เหตุผลทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจดว้ยกจิกรรมพื้นฐานของบุคคลทีจ่ะ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเพือ่ความมุ่งหวงัทีไ่ดต้ัง้เอาไวใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้
ขึ้นอยู่กบัการกระท า ทางเลือกและความน่าจะเป็น ซึ่งความมุ่งหวงัหรอืเป้าหมายนี้ เป็นผลจาก
ทศันคตทิีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มหรอืสิง่เรา้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจนัน้ๆ 

แนวคิดและทฤษฎีรปูแบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2556), กา้วทนัระบบการ
ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์) หมายถงึกระบวนการช าระเงนิระหว่างผูจ้่าย/ ผูโ้อนเงนิไปยงัผูร้บัเงนิที่
เกดิขึน้ผ่านสื่อและช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น บตัรเครดติ บตัรเดบติ เงินอเิลก็ทรอนิกส ์การช าระ
เงนิผา่นอนิเทอรเ์น็ต การช าระเงนิผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เป็นตน้  

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 



 นเรศ สุนทร (2557) พบว่า ช่องทางการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มหีน้าจอสวยงาม 
สามารถปรบัตัง้ค่าหน้าจอใหต้รงกบัความตอ้งการของตวัเองได ้มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกช าระเงนิ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มกีารรกัษาความ
ปลอดภยัทีด่สีามารถสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในการช าระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

เสาวณิต อุดมเวชสกุล (2557) ไดช้ี้ใหเ้หน็ประเดน็เพิ่มเตมินอกเหนือจากการโฆษณาผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆอย่างสม ่าเสมอแลว้การประชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยัของบรกิาร การใชด้ารา
นักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบ ของผู้ใช้บริการมาท าการโฆษณา M-Banking Application ส่งผลให้
ผู้ใช้บรกิารเปิดใจรบัขอ้มูลเกดิความรู้ความเขา้ใจในบรกิาร จนน าไปสู่ความเชื่อมัน่ในบรกิาร M-
Banking Application 

สุวรรณี มาน้อย (2562) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิาร ช าระ
เงนิด้วย QR Code ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้ม
เปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ที่จะเขา้มาทดแทนการช าระเงนิด้วยวธิเีดมิ การใช้จ่ายผ่าน Smart phone 
เป็นทางเลอืกใหมท่ีน่่าสนใจ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของงานวจิยันี้ มรีปูแบบการเกบ็ขอ้มลูทีป่ระเภทขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary 
Data) คอื การเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ท าการรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไว้ โดยท า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ด าเนินการดงันี้ 
1. ผูว้จิยัไดส้ง่แบบสอบถามออนไลน์ใหก้บัประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวม ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 

โดยใชก้ารเปิดตารางของ Yamane (1970) โดยทีก่ าหนดคา่ ความคลาดเคลื่อนของการสุม่
ตวัอยา่งทีย่อมรบัไดท้ี ่0.05 จงึท าใหม้รีะดบัความเชือ่มนัที ่95% 

3. ผูว้จิยัคดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติติ่อไป 
 

ผลการวิจยั 

จากการศกึษาขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุระหว่าง 22-31 ปี มี



การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน / ลูกจ้างบรษิทัเอกชน และมรีายได้ต่อเดอืน 
20,001–40,000 บาท  

จากการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อการช าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องประชากรใน
กรุงเทพมหานครโดยการตอบค าถามตามจรงิจ านวน 9 ขอ้ นัน้พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รูจ้กัการ
ช าระเงนิรูปแบบบตัรเครดติออนไลน์ประเภท VISA ธนาคารออนไลน์ (Internet/ Mobile Banking) 
ของธนาคารกสกิรไทย กระเป๋าเงนิดจิทิลั (E-Wallet) คอื True money Wallet และรูปแบบสถาบนั
การเงนิทีม่ใิช่ธนาคารจากผูใ้หบ้รกิาร คอื Shopee ซึง่มเีหตุผลหลกัในการใชค้อื สะดวกรวดเรว็ ท า
ธุรกรรมไดทุ้กทีทุ่กเวลา และการใชง้านไม่ยุง่ยาก งา่ยต่อการใชง้าน โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะเคยใช้
รูปแบบ ช าระเงนิผ่าน Mobile banking มากทีสุ่ด มกีารใชจ้่ายแต่ละครัง้อยู่ทีต่ ่ากว่า 1,000 บาท มี
ความถีใ่นการช าระเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากกวา่ 15 ครัง้/เดอืน สดุทา้ยชอ่งทางช าระเงนิทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุคอื การช าระเงนิผา่น Mobile banking 

จากการศึกษาทศันคติเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครต่อปัจจยัทศันคตทิัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ ความเชือ่มัน่การ
ใชบ้รกิาร และความรูส้กึอยากใชบ้รกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครมคีวามคดิ
เห็นต่อทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อจ าแนกตามแต่ละปัจจัยจะพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการรบัรูป้ระโยชน์และความรูส้กึอยากใชบ้รกิารสงูสุด 
รองลงมาคือความเชื่อมัน่การใช้บริการ ตามล าดบั เมื่อจ าแนกตามพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูบ้รโิภคต่อทศันคต ิสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

การรบัรูป้ระโยชน์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ซึง่เมื่อ
พิจารณาการรบัรู้ประโยชน์เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดคือการช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ มากกวา่ช าระผา่นเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  

 ความเชือ่มัน่การใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั เหน็ดว้ยมาก ซึง่
เมื่อพจิารณาความเชื่อมัน่การใชบ้รกิารเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยมากคอืการช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัมรีะบบป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัทีน่่าเชือ่ถอื  

ความรูส้กึอยากใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
ซึง่เมื่อพจิารณาความรูส้กึอยากใชบ้รกิารรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอื ท่านเหน็ดว้ย
กบัการมหีลากหลายชอ่งทางใหเ้ลอืกช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์  



จากการศกึษาการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่อปัจจยัการ
ตดัสนิใจทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ การประเมนิบรกิาร การรบัรูค้วามตอ้งการ 
การค้นหาข้อมูล และความรู้สึกภายหลังใช้บริการ พบว่า เมื่อจ าแนกตามแต่ละปัจจัยผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อความรูส้กึภายหลงัใชบ้รกิารอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก
ที่สุด การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ การคน้หาขอ้มูล การประเมนิบรกิาร และสุดท้ายคอืการรบัรู้
ความต้องการ ตามล าดบั เมื่อจ าแนกตามพจิารณาความคดิเหน็ของผู้บรโิภคต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ด ซึง่เมื่อพจิารณาการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์เป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยมากทีส่ดุคอื
ท่านยงัคงตดัสนิใจใช้การช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชนั เพื่อช าระค่าสนิค้าและ
บรกิารในชวีติประจ าวนัต่อไป  

การประเมนิบรกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ด้วยมากที่สุด ซึ่ง
เมื่อพจิารณาการประเมนิบรกิารเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ด้วยมากทีสุ่ดคอืการช าระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัมกีารประมวลผลทีร่วดเรว็ถูกตอ้งแม่นย า  

การรบัรูค้วามตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก ซึง่เมื่อ
พจิารณาการรบัรูค้วามต้องการเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอืการใชบ้รกิารช าระ
เงนิดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัเป็นเรือ่งงา่ยต่อการซือ้สนิคา้ออนไลน์  

การคน้หาขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ซึ่งเมื่อ
พจิารณาการค้นหาขอ้มูลเป็นรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคเหน็ด้วยมากที่สุดคอืท่านสามารถศกึษาการ
ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัไดด้ว้ยตนเอง  

ความรูส้กึภายหลงัใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ด ซึ่งเมื่อพจิารณาความรูส้กึภายหลงัใชบ้รกิารเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดคอื
การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัชว่ยใหท้า่นสะดวกแก่การซือ้สนิคา้ออนไลน์  

 

อภิปรายผล 

วตัถุประสงคท์ี ่1 

เพื่อศกึษาทศันคตเิกี่ยวกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 



จากการศกึษาทศันคตเิกีย่วกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอปพลเิคชนัมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรบัรู้
ประโยชน์ ดา้นความเชื่อมัน่การใชบ้รกิาร และดา้นความรูส้กึทีอ่ยากใชบ้รกิาร พบว่า ดา้นการรบัรู้
ประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยใหค้วามส าคญัเรื่องของการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
ผ่านแอปพลิเคชันได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่ งเป็น
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากขึน้ ทัง้นี้ยงัชว่ยใหผู้บ้รโิภคลดคา่ใชจ้่ายการเดนิทาง
และมเีวลาไดท้ ากจิกรรมอื่นมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาลติา จารุวจิติรรตันา (2555) ที่
พบวา่ การทีผู่บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์จากการใชแ้อปพลเิคชนัเซน็ทรลัทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินชวีติ
ในการซือ้สนิคา้จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านทางแอปพลเิคชนัของเซน็ทรลัเพิม่ขึน้ 
แต่เดมิผูบ้รโิภคต้องเดนิทางมาซื้อสนิค้าที่หน้ารา้นค้า แต่ขณะนี้สามารถซื้อสนิค้าได้ทุกที่และทุก
เวลา 

วตัถุประสงคท์ี ่2 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากการศกึษาพฤตกิรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภครู้จกัการช าระเงนิ
รูปแบบบตัรเครดิตออนไลน์ประเภท VISA มากที่สุด แต่ด้านการรบัรู้ความต้องการ American 
Express มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากกว่าซึง่อาจเป็นเพราะ American Express ออกโปรโมชนั
ที่น่าสนใจ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า ส่วนธนาคารออนไลน์ (Internet/ Mobile 
Banking) ที่ผูบ้รโิภครูจ้กัมากทีสุ่ดคอืธนาคารกสกิรไทย แต่เมื่อเป็นเรื่องการตดัสนิใจซื้อ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรอียุธยา มอีทิธพิลมากกว่าซึง่อาจเป็นเพราะตอนนี้
ทัง้ 3 ธนาคารท าธุรกิจร่วมกับพาทเนอร์หลากหลาย ส่งเสริมการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
หลากหลายกลุ่มยิง่ขึ้น ส่วนกระเป๋าเงนิดจิทิลั (E-Wallet) ผู้บรโิภครู้จกัมากที่สุดคอื Truemoney 
Wallet แต่ยงัไม่ใช่บรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ อาจเป็นเพราะกระเป๋าเงนิดจิทิลัรายอื่นๆ สรา้งแรง
กระตุ้นการใชง้าน ใหข้อ้เสนอการใชง้านทีด่กีว่า อย่างไรกต็ามการรูจ้กับรกิารอาจจะเพราะเหน็สื่อ
โฆษณา หรอืคนรอบตวัแนะน าท าให้ตนเองเกดิการรบัรู้ แต่ไม่ได้ใช้งานจรงิ และรูปแบบสถาบนั
การเงนิที่มใิช่ธนาคารจากผูใ้หบ้รกิาร คอื Shopee ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ กระแสการซื้อของ
ออนไลน์มาแรงต่อเนื่อง Shopee ไม่เพียงเป็นช่องทางการช าระเงินแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มอี



คอมเมริซ์รายใหญ่อกีดว้ย ซึง่มเีหตุผลหลกัในการใชค้อื สะดวกรวดเรว็ ท าธุรกรรมไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
และการใชง้านไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการใชง้าน โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะเคยใชรู้ปแบบ  ช าระเงนิผ่าน 
Mobile banking มากทีสุ่ด การใชจ้่ายแต่ละครัง้อยูท่ีต่ ่ากวา่ 1,000 บาท มผีลในดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
อาจเป็นเพราะมูลค่าไม่เยอะมากแต่สามารถซื้อได้บ่อยครัง้ และยิ่งชดัเจนกบัการใช้งานเพราะ
ความถีใ่นการช าระเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากกวา่ 15 ครัง้/เดอืน และสดุทา้ยชอ่งทางช าระเงนิ
ทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ดคอื การช าระเงนิผ่าน Mobile banking ซึง่พฤตกิรรมโดยธรรมชาตเิกดิจากการเรยีนรู ้
การรบัรู้กบัสิง่รอบ ตวัอย่างทฤษฎีอาร์โลด์ เจ เลเวทท์ (Harold J. Lawit, อ้างถงึในด ารงศกัดิ ์ชยั
สนิท, 2536) ได ้กล่าวว่า ก่อนทีม่นุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมมีลูเหตุทีจ่ะ
ท าใหเ้กดิ พฤตกิรรมเสมอ ซึง่มลูเหตุดงักล่าวจะเป็นตวักระตุ้นเร่งเรา้จติใจท าใหเ้กดิความต้องการ
และจากความต้องการจะท าใหเ้กดิแรงจูงใจ แสดงพฤตกิรรมในทีสุ่ด ซึ่งมลีกัษณะเป็นขัน้ตอนหรอื
เป็นกระบวนการเรยีกวา่ “กระบวนการของพฤตกิรรม” (process of behavior) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านแอปพลเิคชนัมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวจิยัไปใช ้

ผลการศกึษาพบว่า American Express, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , TrueMoney Wallet, สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารอย่าง 
Shopee รวมถงึทศันคตใินปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ ทัง้หมดเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ จากผลวจิยันี้ทางองค์กรหรอืร้านค้าสามารถน าไป
พัฒนาธุรกิจ หรือเพิ่มช่องทางรับช าระเงินให้หลากหลาย ท าการตลาดโดยบอก
ประโยชน์ของการช าระเงนิออนไลน์ เช่น ลดการสมัผสัจากเชื้อโรค การช าระเงนิทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางที่หลากหลาย จะได้รับความรวดเร็ว มากกว่าช าระผ่าน
เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ ไม่ตอ้งเสยีเวลาและลดคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไดอ้กีดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

2.1 เนื่ องจากการศึกษาครัง้นี้ เ ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จงึควรใช้การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การ  สัมภาษณ์ผู้บริโภคเชิงลึก ( In-Depth 



Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ทราบเหตุผลที่
แทจ้รงิของพฤตกิรรมการช าระเงนิทีก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

2.2 เนื่ องจากการศึกษาครั ้งนี้ เ ป็นกา รศึกษาแค่ เพียงกลุ่ มตัวอย่ าง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตศกึษากลุ่มที่อยู่ใน
ปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อจะได้ทราบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้  
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