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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บข้อมูลจากผูท่ี้ใช้ Mobile Banking ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 410 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบโควตา เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ Chi-Square 
Test 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอยา่งไดรั้บอิทธิพลในการใช ้Mobile 
banking จากตนเองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้ Mobile banking เพื่อซ้ือสินคา้และบริการให้ตนเอง และช าระ
สินคา้และบริการดว้ย Mobile banking เร่ืองเส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด โดยช าระสินคา้และบริการดว้ย Mobile 
banking ในราคา 501-1,000 บาทมากท่ีสุด มีเหตุผลในการใช้ Mobile banking เพราะ สะดวกรวดเร็วมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช ้Mobile Banking ในช่วงเวลา เยน็/ค ่า มากท่ีสุด โดยใช ้Mobile Banking เฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อ
เดือนมากท่ีสุด ช าระสินคา้และบริการผ่าน Mobile Banking กบัร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดยช าระสินคา้
และบริการผ่าน Mobile Banking กับธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด  นอกจากน้ี ย ังพบว่า ผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง แตกต่างกนั 
 

บทน า 
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของนวตักรรมท าใหก้ารใชชี้วติเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การใชแ้รงงาน ถูก

แทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีใชเ้งินสดอีกไม่นานก็จะถูกแทนท่ีดว้ยการช าระ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือหรือช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีก าลงัเป็นกระแสไปทัว่โลก หรือท่ีเรียกกนัวา่ สังคมไร้
เงินสด (Cashless Society) ท่ีจะเขา้มามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือ ดิจิทลัไทยแลนด์ 
(Digital Thailand) ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซ่ึง
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษาหลกั 
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การน าเทคโนโลยีมาใชไ้ม่เพียงแต่ในเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร การผลิตสินคา้หรือบริการ ยงัไดร้วมไปถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางการช าระเงิน ท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมผูบ้ริโภคจะตอ้งพกเงินสด บตัรเอทีเอม็ บตัรเครดิต ท าใหต้อ้งคอยพะวงวา่จะท าเงิน
หล่นหายหรือบตัรหายหรือไม่ การปรับเปล่ียนรูปแบบการช าระเงินหรือการยา้ยขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมา
อยูใ่นโทรศพัทมื์อถือเพียงเคร่ืองเดียว จึงท าให้เป็นเร่ืองท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็วมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม
เป็นท่ีทราบกันดีว่า เทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งของดีและข้อจ ากัดในการใช้งาน หาก
สถาบนัทางการเงินไม่มีช่ือเสียงเพียงพอต่อการสร้างความตระหนกั ดึงดูด และมีระบบท่ีมีความเสถียร มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงโทรศพัท์มือถือไม่รองรับกบัเทคโนโลยีท่ีอพัเดตขอ้มูลท่ีทนัสมยั หรือสถาบนัทาง
การเงินออกแบบการใช้เทคโนโลยีไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือไม่มากก็นอ้ย ส าหรับการเติบโตของการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ (Mobile 
Banking) ในปี พ.ศ. 2561 มีผูใ้ชง้านจ านวน 37,973,421 คน มูลค่า 1,269,000 ลา้นบาท มีผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 20 จากปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีผูใ้ชง้านจ านวน 31,634,571 คน มูลค่า 1,049,000 ลา้นบาท (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2561) โดยการใช้แอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ในแต่ละสถาบนัการเงินท่ีให้บริการมีความแตกต่าง
กนัไป ผูบ้ริโภคสามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และจากผลการส ารวจปีพ.ศ. 2559 
พบวา่ แอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 22 รองลงมา ธนาคารไทย
พาณิชย ์ร้อยละ 11 ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 9 ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 8 ธนาคารทหารไทย ร้อยละ 4 และ
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 3 (นีลเส็น ประเทศไทย, 2559) จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้
ว่า ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการช าระเงินผา่นทางมือถือเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ี 
พฤติกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นประเด็นท่ีมีความ
น่าสนใจโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปพฒันาคุณภาพของระบบ คุณภาพของขอ้มูล 
และคุณภาพของการบริการในการช าระเงินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือและให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวิจยัในคร้ังน้ีได้น าแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ได้กล่าวถึง ทฤษฎี 6W 1H เพื่อ

คน้หาลกัษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทราบถึงความตอ้งการท าให้สามารถจดัการกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยแบ่งออกเป็น 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ใคร (Who) นกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่ใครบา้งท่ีเป็นผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นตลาดท่ีจะ
บริโภคสินคา้และบริการ 

2. ของใคร (Whom) นกัการตลาดจะตอ้งท าการศึกษาวา่ผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้และบริการนั้นจริงๆ 
คือใคร ท าใหน้กัการตลาดสามารถออกแบบสินคา้และบริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. อะไร (What) ผูบ้ริโภคเหล่านั้นสนใจและซ้ือสินคา้และบริการแบบไหน ยี่ห้ออะไร ราคา
เท่าไหร่ คุณสมบติัของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เพื่อพฒันาสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

4. ท าไม (Why) นักการตลาดต้องเข้าใจเหตุผลว่าท าไมผูบ้ริโภคถึงได้ซ้ือสินค้าและบริการ
เหล่านั้น เพื่อเขา้ใจแรงจูงใจ ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค ท าใหน้กัการตลาดสามารถน าขอ้มูลมาเป็น
แนวทางในการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแก่ผูบ้ริโภคได ้

5. เม่ือไร (When) นกัการตลาดจะตอ้งท าการศึกษาวา่ผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้ช่วงใด โอกาสใด
เป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อออกสินคา้และบริการไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้นกัการตลาด
สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนทางการตลาดได ้

6. ท่ีใด (Where) นกัการตลาดจะตอ้งท าการศึกษาว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สะดวกช่องทางการซ้ือ
สินคา้และบริการท่ีไหน ท าใหน้กัการตลาดสามารถวางแผนช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้  

7. อยา่งไร (How) นกัการตลาดจะตอ้งท าการศึกษาวา่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการนั้นอย่างไร 
ปริมาณ ความถ่ี และลกัษณะในการช าระเงินของผูบ้ริโภคสินคา้และบริการ 

 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
1. การออกแบบงานวจัิย ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการช าระเงินผา่น Mobile Banking ของ 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

320



 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2. ประชากรและตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท้  าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน 
Mobile Banking ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารพบวา่ ผูท้  าธุรกรรม
การช าระเงินผา่น Mobile Banking ในประเทศไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561 มีผูใ้ชง้านจ านวน 37,973,421 คน 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) แต่ยงัไม่พบแหล่งขอ้มูลผูท้  าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking 
ในกรุงเทพมหานครท่ีก าหนดชดัเจนและมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ ดงันั้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี
จึงเป็นแบบมีจ านวนไม่จ  ากดั (Infinite Population) ผูว้ิจยัจึงได้ค  านวณหาขนาดของตวัอย่างจากสูตรของ 
W.G. Cochran (1963) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดความแปรปรวนอยูท่ี่ 0.5 และความคาดเคล่ือนร้อย
ละ 5 ค  านวณไดข้นาดตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 385 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่
สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มีการส ารองเพิ่มจ านวน 25 คนรวมแบบสอบถามท่ีจะท าการแจกทั้งส้ิน 410 
ฉบบั โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนตามเพศซ่ึงผูว้ิจยัจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูห้ญิงและผูช้ายในสัดส่วน 1:1 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ ผูว้ิจยัสร้างข้ึน
โดยประยกุตต์ามแนวคิดของ (Kotler, P. and Keller, L., 2012) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบหลายตวัเลือก 
Multiple choice ก าหนดใหเ้ลือกตอบ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น จ านวน 10 ขอ้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Kotler, P. and 
Keller, L., 2012) 
1. ของใคร (Whom) 
2. อะไร (What)  
3. ท าไม (Why)  
4. เม่ือไร (When)  
5. ท่ีใด (Where)  
6. อยา่งไร (How)  
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4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ และน าไปใชก้บัตวัอยา่ง 
2. ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูล

ไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ Chi-Square Test 
 

ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สมมติฐานท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการช าระเงินผ่านโมบายแบงก์กิง้ (Mobile Banking) 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (จ านวน 10 ข้อ) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. เพศ /  / /  /   /  
2. อาย ุ / / / /  / / / /  
3. ระดบัการศึกษา  /   / / / / / / / 
4. สถานภาพสมรส  / / /       
5. อาชีพ / / / /  / / / / / 
6. รายไดต่้อเดือน / / / /  / / / / / 

 
หมายเหตุ / หมายถึง แตกต่างกนั  

1.หมายถึง ผูท่ี้มีอิทธิพลในการใชโ้มบายแบงกก้ิ์ง 
2.หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการโดยการช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์งให ้
3.หมายถึง ประเภทสินคา้และบริการท่ีช าระผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
4.หมายถึง ราคาสินคา้และบริการท่ีช าระผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
5.หมายถึง เหตุผลในการช าระสินคา้และบริการผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
6.หมายถึง ช่วงเวลาการใชบ้ริการผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
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7.หมายถึง ความถ่ีในการช าระสินคา้และบริการผา่นโมบายแบงกก้ิ์งต่อเดือน 
8.หมายถึง ประเภทของร้านคา้ท่ีช าระสินคา้และบริการผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
9.หมายถึง สถาบนัการเงินท่ีนิยมช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
10.หมายถึง ช่องทางการช าระสินคา้และบริการผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 

   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและหญิงไดรั้บอิทธิพล

ในการใช ้Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด รองลงมา เพศชายจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเจา้หนา้ท่ีสถาบนั
การเงิน/ร้านคา้ ส่วนเพศหญิงจะได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อน/แฟน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Baptista and Oliveira (2015) 
ท่ีวา่นอกจากตนเองแลว้ยงัมีอิทธิพลทางสังคมท่ีท าให้บุคคลรับรู้และมีความคิดท่ีอยากจะใชง้านผา่นโมบาย
แบงก์ก้ิง ไม่เพียงเท่าน้ี มีงานวิจยัไดก้ล่าวว่าบรรทดัฐานท่ีอยู่รอบตวับุคคลจะมีอิทธิพลต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรอบตวั เป็นต้น (จกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และ         
ธญัวรัตน์ สุวรรณะ, 2561) นอกจากน้ียงัพบวา่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่จะช าระสินคา้และบริการ
ดว้ย Mobile banking ในเร่ืองเส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจไทยรัฐออนไลน์ ปี พ.ศ.
2561 ท่ีพบวา่ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผา่นออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ ร้อยละ 42.0 ในดา้นการช าระสินคา้
และบริการเพศชายจะช าระสินคา้และบริการในราคา 100-500 บาท ส่วนเพศหญิงจะช าระสินคา้และบริการ
ในราคา 501-1,000 บาท ซ่ึงเป็นไปตามงานวิจัยของ นนทวัฒน์ เยาวสังข์ (2556) พบว่า เพศชายจะมี
พฤติกรรมการออมเงินมากกวา่เพศหญิงในการใชจ่้าย โดยทั้งเพศชายและเพศหญิงจะใชบ้ริการทางการเงิน
ผา่น Mobile banking ในช่วงเยน็/ค ่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นช่วงเวลาท่ีไม่เร่งรีบจากการท างาน อีกทั้งการ
ขายของออนไลน์ต่างๆ ร้านคา้ร้านอาหาร เดินห้าง เป็นตน้ จะเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกงานเป็นส่วนใหญ่และ
ผูบ้ริโภคไดพ้กัผอ่นจึงมีเวลาเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นโมบายแบงก์ก้ิง และเพศชายส่วนใหญ่ช าระเงิน
ผ่านธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด ส่วนเพศหญิงจะช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากธนาคารไทยพาณิชยมี์การเปิดตวัแอพพลิเคชัน่ใหม่ SCB EASY มีการส่งเสริมการตลาดดว้ยการ
ลดช้อปแฟชัน่ 4 แบรนด์ดงั ไดแ้ก่ H&M Jaspal Massimo Dutti และ Uniqlo ท าให้กระตุน้และจูงใจเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ 26-35 ปี ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลใน
การใช้ Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด รองลงมา อายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี เช่นเดียวกนักบัการซ้ือ
สินคา้และบริการให้ผูอ่ื้น อาจจะเน่ืองมาจากความแตกต่างของพฤติกรรมการท าธุรกรรมของคนแต่ละ 
Generation ซ่ึง Gen X จะให้ความส าคญัอยู่บา้งแต่จะน้อยกว่าคนยุค Millennial ท่ีให้ความส าคญักบัตนเอง
และการท าธุรกรรมแบบ Real time โดยส่วนใหญ่จะช าระสินคา้และบริการเร่ือง เส้ือผา้/รองเทา้ รองลงมาคือ 
จ่ายค่าน ้ า/ค่าไฟฟ้า อายุ 26-35 ปีช าระสินค้าและบริการในราคา 501-1,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มากกวา่ 1,000 บาท ส่วนอาย ุ36-45 ปีช าระสินคา้และบริการในราคา มากกวา่ 1,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมา
คือ 501-1,000 บาท โดยใชช่้วงเวลาเยน็/ค ่า มากท่ีสุด ใน 1 เดือนอายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี และอายุ 26-35 
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ปีมีการท าธุรกรรมเฉล่ีย 3-4 คร้ังมากท่ีสุด รองลงมาอาย ุ36-45 ปีมีการท าธุรกรรมเฉล่ียมากกวา่ 10 คร้ัง ผา่น
ประเภทร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด และช าระเงินจากธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ธนาคารไทย
พาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ ์ลีลาธนาคีรี และธญัวรัตน์ สุวรรณะ (2561) พบวา่อาย ุ26-35 
ปีจะมีการใชง้านผา่นโมบายแบงกก้ิ์งมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั มงคล นิมิตภกัดีกุล (2557) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินส่วนมากเป็นวยัท างาน อาย ุ29-37 ปี ท่ีตอ้งมีการท าธุรกรรมทางการเงินบ่อย 
และตอ้งการท าอะไรดว้ยตนเอง ราคาในการช าระสินคา้และบริการพบวา่ อายุ 26-35 ปี มีพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้และบริการในราคาท่ีต ่ากว่าคนอายุ 36-45 ปี ผา่นทางร้านคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบั สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิ
กุล (2555) พบวา่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือการบริการท่ีมีอาย ุ26-30 ปีมีพฤติกรรมการซ้ือในราคาเฉล่ียต ่ากวา่ลูกคา้ท่ีซ้ือ
สินคา้และบริการท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไป นอกจากน้ี สอดคล้องกบั วรรณพร หวลมานพ (2558) พบว่า ผูใ้ช้
แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสัมีความถ่ีในการใชง้านเฉล่ีย 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัผล
ของผูว้จิยั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัปริญญาตรี ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไดรั้บอิทธิพล
การใช้ Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด ช าระสินค้าและบริการในราคา 501-1,000 บาท รองลงมา
การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีช าระสินคา้และบริการในราคามากกว่า 1,000 บาทมากท่ีสุด โดยเหตุผล
หลกัท่ีใช ้Mobile banking เพราะสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด ส าหรับช่วงเวลาในการใชบ้ริการจะเป็นช่วงเยน็/
ค ่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงบ่าย ใน 1 เดือนการศึกษาระดบัมธัยม/ปวช.หรือต ่ากวา่ อนุปริญญา/ปวส. และ
ปริญญาตรีท าธุรกรรมทางการเงินเฉล่ีย 3-4 คร้ังมากท่ีสุด รองลงมาการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีคือ 
มากกว่า 10 คร้ัง ผ่านประเภทร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดยการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะช าระเงินจาก
ธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด รองลงมาการศึกษาระดบัมธัยม/ปวช.หรือต ่ากว่า อนุปริญญา/ปวส. และสูง
กวา่ปริญญาตรีมีการช าระเงินจากธนาคารกสิกรไทย และมีช่องทางการช าระสินคา้และบริการดว้ยการโอน
เงินทางหมายเลขบญัชีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกุล และประสพชยั พสุ
นนท ์(2561) พบวา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมีการใชง้านผา่นโมบายแบงกก้ิ์งมากท่ีสุด โดยท าธุรกรรม
ทางการเงินมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัผลของผูว้ิจยั เหตุผลในการตดัสินใจท าธุรกรรม
ผา่นโมบายแบงก์ก้ิง คือ สะดวกสบายและสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กท่ีทุกเวลา การซ้ือสินคา้และบริการผา่น
ร้านคา้ออนไลน์พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงข้ึนจะมีแนวโนม้ซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางร้านคา้ออนไลน์
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) นอกจากน้ีการท่ีธนาคารไทยพาณิชย์
เพิ่งเปิดตวัแอพพลิเคชัน่ใหม่ SCB EASY ผา่นโมบายแบงกก้ิ์งแพลตฟอร์มและมีฟีเจอร์ใหม่ๆ มีการแจกของ
สมนาคุณต่างๆ เช่น ตัว๋หนงั จึงเป็นไปไดว้า่มีการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากข้ึน 
ส าหรับระดบัการศึกษาและราคาในการช าระสินคา้และบริการไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ี
พบว่า ระดบัการศึกษาและราคาในการช าระสินคา้และบริการไม่มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
กระแสสังคมไร้เงินสดไดเ้ขา้มาสู่วงการศึกษาไทยมากข้ึน เช่น การช าระค่าเทอมสามารถช าระผา่นโมบาย
แบงกก้ิ์งไดม้ากข้ึน ท าใหผู้บ้ริโภคระดบัการศึกษาต่างๆ มีแนวโนม้ในการใชเ้พิ่มข้ึน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพโสด ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีการซ้ือสินคา้
และบริการเพื่อตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ คนในครอบครัว เช่นเดียวกนักบัสถานภาพสมรส สถานภาพ
โสดและสมรสจะช าระสินคา้และบริการเร่ือง เส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ จ่ายค่าน ้ า/ค่าไฟฟ้า แต่
สถานภาพสมรส รองลงมาคือ ของใชภ้ายในบา้น ส่วนใหญ่สถานภาพโสดจะช าระสินคา้และบริการในราคา 
501-1,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาคือ 100-500 บาท แต่สถานภาพสมรสจะช าระสินคา้และบริการในราคา
มากกว่า 1,000 บาท รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และ
ธญัวรัตน์ สุวรรณะ (2561) พบวา่ สถานภาพโสดจะมีการใชง้านผา่นโมบายแบงกก้ิ์งมากท่ีสุด และไม่มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) พบว่า สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ไดรั้บอิทธิพลการใช ้Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการใหต้นเองการช าระ
สินคา้และบริการส่วนใหญ่ในเร่ือง เส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด พนกังานบริษทัเอกชนและพนกังานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ช าระสินคา้และบริการในราคา 501-1,000 บาท นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาช าระสินคา้และบริการ
ในราคา 100-500 บาท ในขณะท่ีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวัช าระสินคา้และบริการในราคามากกว่า 1,000 
บาท ส าหรับช่วงเวลาในการใชบ้ริการจะเป็นช่วงเยน็/ค ่ามากท่ีสุด การท าธุรกรรมทางการเงินของพนกังาน
บริษทัเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาเฉล่ียมากกวา่ 10 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด รองลงมาพนกังานของรัฐ/
รัฐวสิาหกิจและอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวัเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อเดือน ผา่นประเภทร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดย
พนกังานบริษทัเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาช าระเงินจากธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด รองลงมา
พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวัมีการช าระเงินจากธนาคารกสิกรไทย และทุก
อาชีพมีช่องทางการช าระสินคา้และบริการดว้ยการโอนเงินทางหมายเลขบญัชีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จกัรพงษ ์ลีลาธนาคีรี และธญัวรัตน์ สุวรรณะ (2561) พบวา่ อาชีพพนกังานบริษทัจะมีการใชโ้ม
บายแบงก์ก้ิงมากท่ีสุด และใน 1 เดือนพนกังานบริษทัเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษามีการท าธุรกรรม
ทางการเงินมากกวา่พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั และสินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะ
เป็นเส้ือผา้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมการเช่ือมต่อและเขา้ถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (กฤติยา 
ใหญ่โสมานงั, 2559) นอกจากน้ี มีงานวจิยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่าเฉล่ีย
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมากกวา่ผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน อาจเป็นเพราะดว้ยภาระหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบน้อยกวา่ ความยบัย ั้งช่างใจก่อนการตดัสินใจ และยงัไม่ไดห้าเงินดว้ยตนเองจึงตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการไดง่้ายกวา่  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายได ้15,001-25,000 ต่อเดือน ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ไดรั้บอิทธิพลการใช้ Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้เพื่อซ้ือสินคา้และบริการให้ตนเอง 
ในเร่ือง เส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด ในราคา 501-1,000 บาท รองลงมาคือ รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท
จะช าระสินคา้และบริการในราคา 100-500 บาท ส าหรับช่วงเวลาในการใช้บริการจะเป็นช่วงเย็น/ค ่ามาก
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ท่ีสุด รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท และรายได ้35,001-45,000 บาท ท าธุรกรรม
ทางการเงินเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อเดือน ส่วนรายได้ 25,001-35,000 บาท และรายได้มากกว่า 45,000 บาท ท า
ธุรกรรมทางการเงินเฉล่ียมากกวา่ 10 คร้ังต่อเดือน ผา่นประเภทร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดยช าระเงินจาก
ธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย และมีช่องทางการช าระสินคา้และบริการดว้ย
การโอนเงินทางหมายเลขบญัชีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และธัญวรัตน์ สุ
วรรณะ (2561) พบว่า รายได้เฉล่ียของผูท่ี้ใช้โมบายแบงก์ก้ิงจะมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท 
สอดคลอ้งกบั วรรณพร หวลมานพ (2558) พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่เค
โมบายแบงก์ก้ิงพลสั โดยผูท่ี้มีรายได้อยู่ในระดับสูงจะมีความถ่ีในการใช้งานมาก ผูท่ี้มีรายได้มากกว่า 
30,000 บาท มีความถ่ีในการใช้งานมากกว่า 5 คร้ัง/สัปดาห์ รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท มี
ความถ่ีในการใชง้านมากกวา่ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
  1. พฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงก์ก้ิงของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อาย ุ26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้15,001-25,000 
ต่อเดือน ไดรั้บอิทธิพลในการใช ้Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด ดงันั้นสถาบนัการเงินหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งควรจะมีการกระตุน้และส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทั้งจากตนเองเพิ่ม
มากข้ึนและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากพนกังานในสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเพิ่ม
มากข้ึนในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นขอ้มูลต่างๆ โดยตรงแก่ผูบ้ริโภค 
  2. พฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงก์ก้ิงของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile banking ในช่วงเยน็/ค ่า ดงันั้นเพื่อป้องกนัระบบล่มจากการใช้
งานของผูบ้ริโภคพร้อมๆกนั และป้องกนัการเกิดปัญหาการให้บริการลูกคา้ทาง Call Center สถาบนัการเงิน
ควรมีการท าการตลาดอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การสะสมคะแนนทางโมบายแบงก์ก้ิงแอพพลิเคชัน่ เพื่อกระตุน้
ใหผู้บ้ริโภคกระจายการใชง้านผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
  3. พฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์งของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีมีการช าระเงินจากธนาคารกสิกรไทย โดยมีช่องทางการช าระสินคา้และบริการดว้ยการโอน
เงินทางหมายเลขบญัชีมากท่ีสุด ดังนั้นสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการส่ือสารทาง
การตลาดเพื่อการเขา้ถึงพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงก์ก้ิงในทุกระดบัการศึกษาก็จะท าให้สถาบนั
การเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ขยายฐานผูบ้ริโภคและมีจ านวนผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน 
  4. พฤติกรรมการช าระเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิงของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษามีการท าธุรกรรมทางการเงินเฉล่ียมากกว่า 10 คร้ังต่อ
เดือนมากท่ีสุด รองลงมาพนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวัเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อเดือน 
ผ่านประเภทร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด ดงันั้นสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกระตุน้กลุ่ม
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อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวัท่ีมีก าลังซ้ือสินค้าและบริการให้มากข้ึน รวมถึงกลุ่มอาชีพพนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจท่ีมีความมัน่คงในอาชีพการงานและรายได้โดยการออกแคมเปญพิเศษหรือการออกโปรโมชัน่
พิเศษท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อความถ่ีในการใชง้านผา่นโมบายแบงกก้ิ์งเพิ่มมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 
  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้มีความสนใจตอ้งการศึกษาและวจิยัในคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
  1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง การส่ือสารทางการตลาด และ
ปัจจยัอ่ืนๆว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
  2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการช าระเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหาก
ต้องการทราบถึงพฤติกรรมการช าระเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิงในเขตอ่ืนๆ ดังนั้ นควรจะมีการศึกษา
เปรียบเทียบทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
ข้อจ ากดัของการวจัิย 
  1. งานวิจยัน้ีได้ศึกษาการใช้งาน Mobile Banking ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึง
อาจจะไม่ครอบคลุมผูใ้ชง้าน Mobile Banking ทั้งหมด 
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