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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการช าระเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู ้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ท าการเก็ บ ข้อมู ล จากผูท้ ี่ ใ ช้ Mobile Banking ใน
กรุ ง เทพมหานคร จานวน 410 คน เลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งด้วยวิธีก ารสุ่ ม อย่า งแบบโควตา เก็ บ ข้อมู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Chi-Square
Test
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่เป็ นตัวอย่างได้รับอิทธิ พลในการใช้ Mobile
banking จากตนเองมากที่ สุด ส่ วนใหญ่ใช้ Mobile banking เพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การให้ตนเอง และชาระ
สิ นค้าและบริ การด้วย Mobile banking เรื่ องเสื้ อผ้า/รองเท้ามากที่สุด โดยชาระสิ นค้าและบริ การด้วย Mobile
banking ในราคา 501-1,000 บาทมากที่สุด มีเหตุผลในการใช้ Mobile banking เพราะ สะดวกรวดเร็ วมาก
ที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้ Mobile Banking ในช่วงเวลา เย็น/ค่า มากที่สุด โดยใช้ Mobile Banking เฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อ
เดือนมากที่สุด ชาระสิ นค้าและบริ การผ่าน Mobile Banking กับร้ านค้าออนไลน์มากที่สุด โดยชาระสิ นค้า
และบริ การผ่ า น Mobile Banking กับ ธนาคารกสิ ก รไทยมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง แตกต่างกัน

บทนา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทาให้การใช้ชีวติ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การใช้แรงงาน ถูก
แทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การดาเนิ นชี วิตประจาวันที่ใช้เงินสดอีกไม่นานก็จะถูกแทนที่ดว้ ยการชาระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่กาลังเป็ นกระแสไปทัว่ โลก หรื อที่เรี ยกกันว่า สังคมไร้
เงินสด (Cashless Society) ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรื อ ดิจิทลั ไทยแลนด์
(Digital Thailand) ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2562) ซึ่ ง
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การนาเทคโนโลยีมาใช้ไม่เพียงแต่ในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสาร การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ ยังได้รวมไปถึง
การน าเทคโนโลยี ม าใช้ใ นช่ อ งทางการช าระเงิ น ท าให้ พ ฤติ ก รรมการใช้ชี วิต ประจ าวัน ของผูบ้ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมผูบ้ ริ โภคจะต้องพกเงินสด บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต ทาให้ตอ้ งคอยพะวงว่าจะทาเงิน
หล่นหายหรื อบัตรหายหรื อไม่ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการชาระเงินหรื อการย้ายข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมา
อยูใ่ นโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่ องเดียว จึงทาให้เป็ นเรื่ องที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ วมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
เป็ นที่ ท ราบกันดี ว่า เทคโนโลยีก็ เปรี ย บเสมื อนดาบสองคม มี ท้ งั ของดี และข้อจากัดในการใช้ง าน หาก
สถาบันทางการเงิ นไม่มีชื่อเสี ยงเพียงพอต่อการสร้ างความตระหนัก ดึ งดู ด และมีระบบที่มีความเสถี ยร มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งโทรศัพท์มือถื อไม่รองรั บกับเทคโนโลยีที่อพั เดตข้อมู ลที่ทนั สมัย หรื อสถาบันทาง
การเงิ นออกแบบการใช้เทคโนโลยีไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ย่อมส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่มากก็นอ้ ย สาหรับการเติบโตของการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile
Banking) ในปี พ.ศ. 2561 มีผใู ้ ช้งานจานวน 37,973,421 คน มูลค่า 1,269,000 ล้านบาท มีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 จากปี พ.ศ. 2560 ที่มีผใู ้ ช้งานจานวน 31,634,571 คน มูลค่า 1,049,000 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2561) โดยการใช้แอปพลิ เคชัน่ Mobile Banking ในแต่ละสถาบันการเงิ นที่ให้บริ การมีความแตกต่าง
กันไป ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกได้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับตนเอง และจากผลการสารวจปี พ.ศ. 2559
พบว่า แอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ที่ใช้มากที่สุดคือ ธนาคารกสิ กรไทย ร้อยละ 22 รองลงมา ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ ร้อยละ 11 ธนาคารกรุ งเทพ ร้อยละ 9 ธนาคารกรุ งไทย ร้อยละ 8 ธนาคารทหารไทย ร้อยละ 4 และ
ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ร้อยละ 3 (นีลเส็ น ประเทศไทย, 2559) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการชาระเงิ นผ่านทางมือถื อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ี
พฤติ กรรมการชาระเงิ นผ่า นโทรศัพท์มื อถื อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จึ งเป็ นประเด็ นที่ มี ค วาม
น่าสนใจโดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล
และคุณภาพของการบริ การในการชาระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มีความน่าเชื่ อถือและให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ในครั้ งนี้ ไ ด้นาแนวคิ ดของ Kotler and Keller (2012) ได้ก ล่ า วถึ ง ทฤษฎี 6W 1H เพื่ อ
ค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและทราบถึงความต้องการทาให้สามารถจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งออกเป็ น 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ใคร (Who) นักการตลาดต้องศึกษาว่าใครบ้างที่เป็ นผูบ้ ริ โภค กลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ นตลาดที่จะ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การ
2. ของใคร (Whom) นักการตลาดจะต้องทาการศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคที่ใช้สินค้าและบริ การนั้นจริ งๆ
คือใคร ทาให้นกั การตลาดสามารถออกแบบสิ นค้าและบริ การได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. อะไร (What) ผูบ้ ริ โภคเหล่ านั้นสนใจและซื้ อสิ นค้าและบริ การแบบไหน ยี่ห้ออะไร ราคา
เท่าไหร่ คุ ณสมบัติของสิ นค้าและบริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ เพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ท าไม (Why) นัก การตลาดต้องเข้า ใจเหตุ ผ ลว่า ท าไมผู บ้ ริ โภคถึ ง ได้ซ้ื อสิ นค้า และบริ ก าร
เหล่านั้น เพื่อเข้าใจแรงจูงใจ ความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค ทาให้นกั การตลาดสามารถนาข้อมูลมาเป็ น
แนวทางในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแก่ผบู ้ ริ โภคได้
5. เมื่อไร (When) นักการตลาดจะต้องทาการศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคมีการซื้ อสิ นค้าช่วงใด โอกาสใด
เป็ นพิเศษหรื อไม่ เพื่อออกสิ นค้าและบริ การได้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้นกั การตลาด
สามารถนาข้อมูลไปวางแผนทางการตลาดได้
6. ที่ใด (Where) นักการตลาดจะต้องทาการศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สะดวกช่ องทางการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การที่ไหน ทาให้นกั การตลาดสามารถวางแผนช่องทางการจัดจาหน่ายได้
7. อย่างไร (How) นักการตลาดจะต้องทาการศึกษาว่าผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นอย่างไร
ปริ มาณ ความถี่ และลักษณะในการชาระเงินของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การ

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบงานวิจัย ในการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการชาระเงินผ่าน Mobile Banking ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Kotler, P. and
Keller, L., 2012)
1. ของใคร (Whom)
2. อะไร (What)
3. ทาไม (Why)
4. เมื่อไร (When)
5. ที่ใด (Where)
6. อย่างไร (How)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
2. ประชากรและตัว อย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ คือ ผูท้ าธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่า น
Mobile Banking ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารพบว่า ผูท้ าธุ รกรรม
การชาระเงินผ่าน Mobile Banking ในประเทศไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561 มีผใู ้ ช้งานจานวน 37,973,421 คน
(ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561) แต่ยงั ไม่พบแหล่งข้อมูลผูท้ าธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่าน Mobile Banking
ในกรุ งเทพมหานครที่กาหนดชัดเจนและมีความน่าเชื่ อถือเพียงพอ ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
จึ งเป็ นแบบมี จานวนไม่จากัด (Infinite Population) ผูว้ ิจยั จึงได้คานวณหาขนาดของตัวอย่างจากสู ตรของ
W.G. Cochran (1963) กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95% กาหนดความแปรปรวนอยูท่ ี่ 0.5 และความคาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 คานวณได้ขนาดตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 385 คน เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดให้มีการสารองเพิ่มจานวน 25 คนรวมแบบสอบถามที่จะทาการแจกทั้งสิ้ น 410
ฉบับ โดยใช้ก ารสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสั ดส่ วนตามเพศซึ่ งผูว้ ิจยั จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูห้ ญิงและผูช้ ายในสัดส่ วน 1:1
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวัด เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคล โดยเป็ นค าถามแบบให้เลื อกตอบเพียง
คาตอบเดียว จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น
โดยประยุกต์ตามแนวคิดของ (Kotler, P. and Keller, L., 2012) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบหลายตัวเลือก
Multiple choice กาหนดให้เลือกตอบ แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน จานวน 10 ข้อ
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สร้างเครื่ องมือแบบสอบถามข้อมูลที่สมบูรณ์ และนาไปใช้กบั ตัวอย่าง
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Chi-Square Test

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมี พฤติ กรรมการ
ชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กงิ้ (Mobile Banking)
ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (จานวน 10 ข้ อ)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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หมายเหตุ / หมายถึง แตกต่างกัน
1.หมายถึง ผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการใช้โมบายแบงก์กิ้ง
2.หมายถึง ผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การโดยการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งให้
3.หมายถึง ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ชาระผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
4.หมายถึง ราคาสิ นค้าและบริ การที่ชาระผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
5.หมายถึง เหตุผลในการชาระสิ นค้าและบริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
6.หมายถึง ช่วงเวลาการใช้บริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
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7.หมายถึง ความถี่ในการชาระสิ นค้าและบริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้งต่อเดือน
8.หมายถึง ประเภทของร้านค้าที่ชาระสิ นค้าและบริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
9.หมายถึง สถาบันการเงินที่นิยมชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
10.หมายถึง ช่องทางการชาระสิ นค้าและบริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครทั้งเพศชายและหญิงได้รับอิทธิ พล
ในการใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่สุด รองลงมา เพศชายจะได้รับอิทธิ พลมาจากเจ้าหน้าที่สถาบัน
การเงิ น/ร้ านค้า ส่ วนเพศหญิ งจะได้รับอิ ทธิ พลมาจากเพื่อน/แฟน ซึ่ งสอดคล้องกับ Baptista and Oliveira (2015)
ที่วา่ นอกจากตนเองแล้วยังมีอิทธิ พลทางสังคมที่ทาให้บุคคลรับรู ้และมีความคิดที่อยากจะใช้งานผ่านโมบาย
แบงก์กิ้ง ไม่เพียงเท่านี้ มีงานวิจยั ได้กล่าวว่าบรรทัดฐานที่อยู่รอบตัวบุคคลจะมีอิทธิ พลต่อการทาธุ รกรรม
ทางการเงิ นบนสมาร์ ทโฟนไม่ ว่าจะเป็ นครอบครั ว เพื่ อน คนรอบตัว เป็ นต้น (จักรพงษ์ ลี ลาธนาคี รี และ
ธัญวรัตน์ สุ วรรณะ, 2561) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่ วนใหญ่จะชาระสิ นค้าและบริ การ
ด้วย Mobile banking ในเรื่ องเสื้ อผ้า/รองเท้ามากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสารวจไทยรัฐออนไลน์ ปี พ.ศ.
2561 ที่พบว่า สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้ อผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้า ร้อยละ 42.0 ในด้านการชาระสิ นค้า
และบริ การเพศชายจะชาระสิ นค้าและบริ การในราคา 100-500 บาท ส่ วนเพศหญิงจะชาระสิ นค้าและบริ การ
ในราคา 501-1,000 บาท ซึ่ งเป็ นไปตามงานวิจ ัย ของ นนทวัฒ น์ เยาวสั ง ข์ (2556) พบว่า เพศชายจะมี
พฤติกรรมการออมเงินมากกว่าเพศหญิงในการใช้จ่าย โดยทั้งเพศชายและเพศหญิงจะใช้บริ การทางการเงิ น
ผ่าน Mobile banking ในช่วงเย็น/ค่า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเป็ นช่วงเวลาที่ไม่เร่ งรี บจากการทางาน อีกทั้งการ
ขายของออนไลน์ต่างๆ ร้านค้าร้านอาหาร เดินห้าง เป็ นต้น จะเป็ นช่ วงเวลาหลังเลิกงานเป็ นส่ วนใหญ่และ
ผูบ้ ริ โภคได้พกั ผ่อนจึงมีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านโมบายแบงก์กิ้ง และเพศชายส่ วนใหญ่ชาระเงิ น
ผ่านธนาคารกสิ ก รไทยมากที่ สุ ด ส่ วนเพศหญิ งจะชาระเงิ นผ่า นธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่ สุ ด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากธนาคารไทยพาณิ ชย์มีการเปิ ดตัวแอพพลิเคชัน่ ใหม่ SCB EASY มีการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการ
ลดช้อปแฟชัน่ 4 แบรนด์ดงั ได้แก่ H&M Jaspal Massimo Dutti และ Uniqlo ทาให้กระตุน้ และจูงใจเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ 26-35 ปี ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครได้รับอิทธิ พลใน
การใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่สุด รองลงมา อายุต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี เช่ นเดี ยวกันกับการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การให้ผูอ้ ื่ น อาจจะเนื่ องมาจากความแตกต่างของพฤติ ก รรมการทาธุ รกรรมของคนแต่ ล ะ
Generation ซึ่ ง Gen X จะให้ความสาคัญอยู่บา้ งแต่จะน้อยกว่าคนยุค Millennial ที่ให้ความสาคัญกับตนเอง
และการทาธุรกรรมแบบ Real time โดยส่ วนใหญ่จะชาระสิ นค้าและบริ การเรื่ อง เสื้ อผ้า/รองเท้า รองลงมาคือ
จ่ า ยค่ า น้ า /ค่ า ไฟฟ้ า อายุ 26-35 ปี ช าระสิ นค้าและบริ ก ารในราคา 501-1,000 บาทมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
มากกว่า 1,000 บาท ส่ วนอายุ 36-45 ปี ชาระสิ นค้าและบริ การในราคา มากกว่า 1,000 บาทมากที่สุด รองลงมา
คือ 501-1,000 บาท โดยใช้ช่วงเวลาเย็น/ค่า มากที่สุด ใน 1 เดือนอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี และอายุ 26-35
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ปี มีการทาธุรกรรมเฉลี่ย 3-4 ครั้งมากที่สุด รองลงมาอายุ 36-45 ปี มีการทาธุ รกรรมเฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้ง ผ่าน
ประเภทร้านค้าออนไลน์มากที่สุด และชาระเงินจากธนาคารกสิ กรไทยมากที่สุด รองลงมาคือ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และธัญวรัตน์ สุ วรรณะ (2561) พบว่าอายุ 26-35
ปี จะมีการใช้งานผ่านโมบายแบงก์กิ้งมากที่สุด สอดคล้องกับ มงคล นิมิตภักดีกุล (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินส่ วนมากเป็ นวัยทางาน อายุ 29-37 ปี ที่ตอ้ งมีการทาธุ รกรรมทางการเงิ นบ่อย
และต้องการทาอะไรด้วยตนเอง ราคาในการชาระสิ นค้าและบริ การพบว่า อายุ 26-35 ปี มีพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การในราคาที่ต่ ากว่าคนอายุ 36-45 ปี ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ สอดคล้องกับ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิ
กุล (2555) พบว่า ลูกค้าที่เคยซื้ อการบริ การที่มีอายุ 26-30 ปี มีพฤติกรรมการซื้ อในราคาเฉลี่ยต่ากว่าลูกค้าที่ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ การที่มีอายุ 31 ปี ขึ้ นไป นอกจากนี้ สอดคล้องกับ วรรณพร หวลมานพ (2558) พบว่า ผูใ้ ช้
แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสมีความถี่ในการใช้งานเฉลี่ย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่ งมีความใกล้เคียงกับผล
ของผูว้ จิ ยั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับปริ ญญาตรี ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครได้รับอิทธิ พล
การใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่ สุ ด ชาระสิ นค้าและบริ ก ารในราคา 501-1,000 บาท รองลงมา
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ชาระสิ นค้าและบริ การในราคามากกว่า 1,000 บาทมากที่สุด โดยเหตุผล
หลักที่ใช้ Mobile banking เพราะสะดวกรวดเร็ วมากที่สุด สาหรับช่วงเวลาในการใช้บริ การจะเป็ นช่วงเย็น/
ค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ช่วงบ่าย ใน 1 เดือนการศึกษาระดับมัธยม/ปวช.หรื อต่ากว่า อนุปริ ญญา/ปวส. และ
ปริ ญญาตรี ทาธุ รกรรมทางการเงินเฉลี่ย 3-4 ครั้งมากที่สุด รองลงมาการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คื อ
มากกว่า 10 ครั้ ง ผ่านประเภทร้ านค้าออนไลน์มากที่ สุด โดยการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จะชาระเงิ น จาก
ธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด รองลงมาการศึกษาระดับมัธยม/ปวช.หรื อต่ ากว่า อนุ ปริ ญญา/ปวส. และสู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีการชาระเงินจากธนาคารกสิ กรไทย และมีช่องทางการชาระสิ นค้าและบริ การด้วยการโอน
เงินทางหมายเลขบัญชี มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรื องสกุล และประสพชัย พสุ
นนท์ (2561) พบว่า การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะมีการใช้งานผ่านโมบายแบงก์กิ้งมากที่สุด โดยทาธุ รกรรม
ทางการเงินมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ซึ่ งมีความใกล้เคียงกับผลของผูว้ ิจยั เหตุผลในการตัดสิ นใจทาธุ รกรรม
ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง คือ สะดวกสบายและสามารถทาธุ รกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา การซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
ร้านค้าออนไลน์พบว่า ระดับการศึกษาสู งขึ้นจะมีแนวโน้มซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์
มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรัญญา โพธิ์ ไพรทอง (2556) นอกจากนี้ การที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์
เพิ่งเปิ ดตัวแอพพลิเคชัน่ ใหม่ SCB EASY ผ่านโมบายแบงก์กิ้งแพลตฟอร์ มและมีฟีเจอร์ ใหม่ๆ มีการแจกของ
สมนาคุณต่างๆ เช่น ตัว๋ หนัง จึงเป็ นไปได้วา่ มีการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากขึ้น
สาหรับระดับการศึกษาและราคาในการชาระสิ นค้าและบริ การไม่มีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั อื่นๆ ที่
พบว่า ระดับการศึกษาและราคาในการชาระสิ นค้าและบริ การไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
กระแสสังคมไร้เงินสดได้เข้ามาสู่ วงการศึกษาไทยมากขึ้น เช่น การชาระค่าเทอมสามารถชาระผ่านโมบาย
แบงก์กิ้งได้มากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคระดับการศึกษาต่างๆ มีแนวโน้มในการใช้เพิ่มขึ้น
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพโสด ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีการซื้ อสิ นค้า
และบริ การเพื่อตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ คนในครอบครัว เช่นเดียวกันกับสถานภาพสมรส สถานภาพ
โสดและสมรสจะชาระสิ นค้าและบริ การเรื่ อง เสื้ อผ้า/รองเท้ามากที่สุด รองลงมาคือ จ่ายค่าน้ า/ค่าไฟฟ้ า แต่
สถานภาพสมรส รองลงมาคือ ของใช้ภายในบ้าน ส่ วนใหญ่สถานภาพโสดจะชาระสิ นค้าและบริ การในราคา
501-1,000 บาทมากที่สุด รองลงมาคือ 100-500 บาท แต่สถานภาพสมรสจะชาระสิ นค้าและบริ การในราคา
มากกว่า 1,000 บาท รองลงมาคือ 501-1,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ลี ลาธนาคีรี และ
ธัญวรัตน์ สุ วรรณะ (2561) พบว่า สถานภาพโสดจะมีการใช้งานผ่านโมบายแบงก์กิ้งมากที่สุด และไม่มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ณิสา ตรงจิตร์ (2559) พบว่า สถานภาพไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผา่ นช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ได้รับอิทธิพลการใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่สุด ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การให้ตนเองการชาระ
สิ นค้าและบริ การส่ วนใหญ่ในเรื่ อง เสื้ อผ้า/รองเท้ามากที่สุด พนักงานบริ ษทั เอกชนและพนักงานของรั ฐ/
รัฐวิสาหกิจ ชาระสิ นค้าและบริ การในราคา 501-1,000 บาท นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษาชาระสิ นค้าและบริ การ
ในราคา 100-500 บาท ในขณะที่ อาชี พอิ สระ/ธุ รกิ จส่ วนตัวชาระสิ นค้าและบริ การในราคามากกว่า 1,000
บาท สาหรับช่วงเวลาในการใช้บริ การจะเป็ นช่วงเย็น/ค่ามากที่สุด การทาธุ รกรรมทางการเงินของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนและนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษาเฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด รองลงมาพนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจและอาชี พอิสระ/ธุ รกิจส่ วนตัวเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดือน ผ่านประเภทร้านค้าออนไลน์มากที่สุด โดย
พนักงานบริ ษทั เอกชนและนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษาชาระเงิ นจากธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด รองลงมา
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จ และอาชี พอิสระ/ธุ รกิ จส่ วนตัวมีการชาระเงิ นจากธนาคารกสิ กรไทย และทุก
อาชี พมีช่องทางการชาระสิ นค้าและบริ การด้วยการโอนเงิ นทางหมายเลขบัญชี มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และธัญวรัตน์ สุ วรรณะ (2561) พบว่า อาชีพพนักงานบริ ษทั จะมีการใช้โม
บายแบงก์กิ้งมากที่สุด และใน 1 เดือนพนักงานบริ ษทั เอกชนและนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษามีการทาธุ รกรรม
ทางการเงินมากกว่าพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ/ธุ รกิจส่ วนตัว และสิ นค้าที่ซ้ื อส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเสื้ อผ้า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากพฤติกรรมการเชื่ อมต่อและเข้าถึ งคอมพิวเตอร์ หรื ออิ นเทอร์ เน็ ต (กฤติยา
ใหญ่โสมานัง, 2559) นอกจากนี้ มีงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การมากกว่าผูท้ ี่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน อาจเป็ นเพราะด้วยภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบน้อยกว่า ความยับยั้งช่างใจก่อนการตัดสิ นใจ และยังไม่ได้หาเงินด้วยตนเองจึงตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การได้ง่ายกว่า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ 15,001-25,000 ต่อเดือน ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ได้รับอิทธิ พลการใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การให้ตนเอง
ในเรื่ อง เสื้ อผ้า/รองเท้ามากที่สุด ในราคา 501-1,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
จะชาระสิ นค้าและบริ การในราคา 100-500 บาท สาหรับช่ วงเวลาในการใช้บริ การจะเป็ นช่ วงเย็น/ค่ า มาก
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ที่สุด รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท และรายได้ 35,001-45,000 บาท ทาธุรกรรม
ทางการเงิ นเฉลี่ ย 3-4 ครั้ งต่อเดื อน ส่ วนรายได้ 25,001-35,000 บาท และรายได้มากกว่า 45,000 บาท ทา
ธุ รกรรมทางการเงินเฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ผ่านประเภทร้านค้าออนไลน์มากที่สุด โดยชาระเงินจาก
ธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด รองลงมาคือ ธนาคารกสิ กรไทย และมีช่องทางการชาระสิ นค้าและบริ การด้วย
การโอนเงิ นทางหมายเลขบัญชี มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และธัญวรัตน์ สุ
วรรณะ (2561) พบว่า รายได้เ ฉลี่ ย ของผู ท้ ี่ ใ ช้โ มบายแบงก์กิ้ ง จะมี ร ายได้อ ยู่ใ นช่ วง 20,001-30,000 บาท
สอดคล้องกับ วรรณพร หวลมานพ (2558) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชัน่ เค
โมบายแบงก์กิ้ง พลัส โดยผูท้ ี่ มี รายได้อยู่ในระดับ สู งจะมี ค วามถี่ ใ นการใช้ง านมาก ผูท้ ี่ มี รายได้มากกว่า
30,000 บาท มี ค วามถี่ ใ นการใช้ง านมากกว่า 5 ครั้ ง/สั ป ดาห์ รองลงมาคื อ รายได้ 20,001-30,000 บาท มี
ความถี่ในการใช้งานมากกว่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. พฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ 15,001-25,000
ต่อเดือน ได้รับอิทธิ พลในการใช้ Mobile banking จากตนเองมากที่สุด ดังนั้นสถาบันการเงินหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรจะมีการกระตุน้ และส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจากตนเองเพิ่ม
มากขึ้นและได้รับข้อมูลข่าวสารจากพนักงานในสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่ม
มากขึ้นในฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางด้านข้อมูลต่างๆ โดยตรงแก่ผบู ้ ริ โภค
2. พฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะใช้บริ การทางการเงินผ่าน Mobile banking ในช่วงเย็น/ค่า ดังนั้นเพื่อป้ องกันระบบล่มจากการใช้
งานของผูบ้ ริ โภคพร้อมๆกัน และป้ องกันการเกิดปั ญหาการให้บริ การลูกค้าทาง Call Center สถาบันการเงิน
ควรมีการทาการตลาดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การสะสมคะแนนทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ เพื่อกระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคกระจายการใช้งานผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
3. พฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีการชาระเงินจากธนาคารกสิ กรไทย โดยมีช่องทางการชาระสิ นค้าและบริ การด้วยการโอน
เงิ นทางหมายเลขบัญชี ม ากที่ สุด ดัง นั้นสถาบันการเงิ นหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องควรมี ก ารสื่ อสารทาง
การตลาดเพื่อการเข้าถึงพฤติกรรมการชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งในทุกระดับการศึกษาก็จะทาให้สถาบัน
การเงินหรื อหน่วยงานต่างๆ ขยายฐานผูบ้ ริ โภคและมีจานวนผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น
4. พฤติ ก รรมการช าระเงิ น ผ่า นโมบายแบงก์กิ้ ง ของผูบ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชนและนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษามีการทาธุ รกรรมทางการเงิ นเฉลี่ ยมากกว่า 10 ครั้งต่อ
เดือนมากที่สุด รองลงมาพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิ จและอาชี พอิสระ/ธุ รกิ จส่ วนตัวเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดื อน
ผ่านประเภทร้ านค้าออนไลน์มากที่ สุด ดังนั้นสถาบันการเงิ นหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรกระตุ น้ กลุ่ ม
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อาชี พ อิ ส ระ/ธุ รกิ จส่ วนตัวที่ มี ก าลัง ซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารให้ม ากขึ้ น รวมถึ ง กลุ่ ม อาชี พ พนัก งานของรั ฐ/
รัฐวิสาหกิจที่มีความมัน่ คงในอาชี พการงานและรายได้โดยการออกแคมเปญพิเศษหรื อการออกโปรโมชัน่
พิเศษที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อความถี่ในการใช้งานผ่านโมบายแบงก์กิ้งเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่มีความสนใจต้องการศึกษาและวิจยั ในครั้งต่อไป มีดงั นี้
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้ความเสี่ ยง การสื่ อสารทางการตลาด และ
ปั จจัยอื่ นๆว่ามีส่วนเกี่ ยวข้องกันหรื อไม่ เนื่ องจากปั จจัยต่างๆ เหล่ านี้ อาจส่ งผลกระทบต่อพฤติ กรรมการ
ชาระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
2. เนื่ องจากการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษา พฤติกรรมการชาระเงิ นผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile
Banking) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทาการศึกษาเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ งหาก
ต้อ งการทราบถึ ง พฤติ ก รรมการช าระเงิ น ผ่ า นโมบายแบงก์ กิ้ ง ในเขตอื่ น ๆ ดัง นั้น ควรจะมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและในเขตอื่นๆ เพิ่มเติม
ข้ อจากัดของการวิจัย
1. งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการใช้งาน Mobile Banking ของผูบ้ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครเท่า นั้น จึ ง
อาจจะไม่ครอบคลุมผูใ้ ช้งาน Mobile Banking ทั้งหมด
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