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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ความถี

ในการใช้บริการ Application ประชากรในงานวิจัยครังนี คือ ประชาชนทีใช้บริการ Application TrueMoney 

Wallet ในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีใช้บริการทีตอบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .5  มีอายุ -30 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  57.   ประกอบอาชีพอาชีพรับจา้ง / อาชีพอิสระ 107 คน คิด

เป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,000-20,  บาทจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .   มีความถีใน

การใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet โดยเฉลีย -  ครัง/สัปดาห์จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  .   
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ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคาตามลาํดบั 

คาํสาํคญั :  ความพึงพอใจ ; แอพพลิเคชนั 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the satisfaction of using the TrueMoney Wallet Application 

service of the people in Bangkok, namely: Product, price, distribution channel marketing promotion classified 

by personal factors such as sex, age, occupation, average monthly income highest education frequency of use 

of the service The population in this research is consumers who use the TrueMoney Wallet application in 

Bangkok.  

 The sample group was people who used the TrueMoney Wallet Application service in Bangkok. A 

sample of 400 people who answered the questionnaire. The data collection tool was a black questionnaire, data 

analysis using a computer program to find the percentage, mean (X), standard deviation (SD). 

 The results showed that The service users who answered all the surveys were 400 people, most of them 

were females, 242 people, representing 60.50 percent, most were aged 20-30 years, 148 people, representing 

37.00 percent, had a bachelor's degree, 229 people accounted for 57.30% are engaged in freelance work / 107 

people or 26.80% have average monthly income 15,000-20,000 baht, of 85 people, representing 21.30, with the 

frequency of using the application TrueMoney Wallet on average 3-4 times / week, 144 people, representing 

36.00 percent 

 The results showed that Overall, the satisfaction of using the TrueMoney Wallet Application service 

of the residents in Bangkok was at the highest level. when considering each aspect It was found that the aspect 

that was at the highest level was the product aspect. distribution channel in terms of marketing promotion and 

price, respectively. 

Keywords : Satisfaction ; Application 

 

บทนาํ 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมีบทบาทสําคญัในการใชชี้วิตประจาํวนัของประชาชน

ส่วนใหญ่ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํงาน ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพือสืบคน้ขอ้มูล หรือรับส่งขอ้มูลระหว่างกนั 

ตลอดการใช้โทรศพัท์มือถือ(mobile phone)ในการติดต่อสือสาร ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้

พฒันาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกหนึงทีประชาชนทวัไปหันมาให้ความสนใจเพราะการ

แพร่กระจายของโรคระบาด Covid-19 ส่งผลต่อความกงัวลในการสัมผสัและใชเ้งินสด 
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จากการผลกัดนัจากภาครัฐทาํให้เกิดจาํนวนช่องทางการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีเพมิขึนในตลาด

ประเทศไทยอยา่งต่อเนืองและพฤติกรรมในการชาํระสินคา้และบริการแบบออนไลน์ส่งผลใหเ้กิดผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ E-wallet อยา่ง True Money โดยบริษทั ทรูมนันี จาํกดั ทีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นผูใ้ห้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้าง Application TrueMoney Wallet  

กระเป๋าเงินออนไลน์เพือใช้ในการใช้จ่ายต่างๆ เช่น ซือของออนไลน์ ซือบัตรเงินสดทรู จ่ายบิล เติมเงิน 

TrueMove H หรือโอนเงินระหว่างบญัชี Wallet ไม่มีค่าธรรมเนียม เป็นช่องทางทีช่วยให้เพิมความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

จากทีได้กล่าวมาขา้งต้นท่ามกลางจาํนวนผูใ้ห้บริการ E-wallet  ทีมีหลากหลายในประเทศไทยให้

ผูใ้ช้บริการไดเ้ลือกใช้ TrueMoney Wallet จึงตอ้งคอยพฒันา Application ให้ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งาน 

ผู ้ทาํวิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากบริษัท ทรู มันนี จาํกัดได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application  

TrueMoney Wallet  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยัดงักล่าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั ทรู มันนี จาํกัด เพือทีจะสามารถนาํขอ้มูลไปปรับใช้และพฒันา Application ให้มีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง 

สอดคลอ้งต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ Application รวมถึงพฒันาโปรโมชันเพือให้ผูท้ีไม่เคยใช้บริการ

สนใจเป็นขยายฐานผูใ้ช้บริการ Application  TrueMoney Wallet ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอืนๆมาก

ขึนดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิัย 

 การวิจัยครังนีทําการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั ดงันี 

 ขอบเขตด้านเนือหา 

 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ความถีในการใชบ้ริการ Application 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

1.ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีใช้บริการ Application 

TrueMoney Wallet 
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ตวัแปรตาม 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดาํเนินการตงัแต่ เดือนมีนาคม  จนถึง เดือนเมษายน   

ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิยั 

1. เพอืใหท้ราบความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพอืเป็นแนวทางสาํหรับผูใ้หบ้ริการ Application TrueMoney Wallet และผูท้ีเกียวขอ้งสามารถนาํไป

พฒันาและปรับปรุง Application ใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet 

ไดดี้ยงิขึนในอนาคต 

กรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัความพงึพอใจ 

วรูม(Vroom,  อา้งอิงถึงใน ฐิตารีย ์กุลละวณิชย,์ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ VIE คือ V : Valence  หมายถึง 

ความพึงพอใจ , I : Instrumentality หมายถึง สือเครืองมือ วิถีทางทีจะนาํไปสู่ความพึงพอใจ,  E : Expectancy 

หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนนั ๆ โดยมีความตอ้งการและมีความคาดหวงัในบางสิงบางอยา่งจึงต้อง

พยายามทาํการบางอยา่งเพอืตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงั เมือไดค้วามตอ้งการหรือความคาดหวงั

ไดรั้บการตอบสนองแลว้บุคคลจึงเกิดความรู้สึกในทางบวกและขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในสิงทีสูงขึนไปอีก

เรือย ๆ โดยพฤติกรรมพนืฐานของมนุษยน์นัเอง 

เมนาร์ด ดบับริล เชลลี (Maynard W.Shelly.  อา้งถึงใน ยุพิน เกิดป้อม,  ) ไดศ้ึกษาแนวคิด

เกียวกับความพึงพอใจ ซึงสรุปไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกแบ่งออกเป็น ) ความรู้สึกในทางบวก ) 

ความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกทีเมือเกิดขึนแลว้ทาํใหเ้กิดความสุข ความสุขนีเป็น

ความสุขทแีตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกทมีีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํให้

ตวัแปรอสิระ 

ความพงึพอใจต่อการใช้บริการ 

Application TrueMoney Wallet 

(ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s) 

.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

.ดา้นราคา (Price) 

.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

6. ความถีในการใชบ้ริการ Application 
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เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุขทีมีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งสลบัซบัซอ้นและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทงัสามนี เรียกวา่ ระบบความพงึพอใจ 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ฟิลลิป คอตเลอร์  Philip Kotler  (1984) บิดาแห่งการตลาดยคุใหม่ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิด

และทฤษฎีเกียวกบัตลาดออกเป็นระดบัแรก การตลาดแบบดงัเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี

มีจุดมุ่งหมายหลกัคือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้(brands)แบบทีเคยมุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดทีอยูใ่น

ระดบัขนันีจะมุ่งให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาด (Kotler,  2003) ไดน้าํหลกัการตลาดทงัหลายไป

ประยุกต์ใช้ในปัจจุบนัซึงหนึงในนันคือ แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

การตลาดเชิงสัมพนัธ์ การตลาดภายในและโซเชียล การตลาดแบบรับผิดชอบและทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด 4Ps Kotler ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครืองมือทางการตลาดทีผูบ้ริหารใชด้าํเนินงาน 

โดยนาํหลกัการทางการตลาดไปประยุกต์และใช้วิเคราะห์ให้บรรลุวตัถุประสงคท์ีตงัไว ้อนันาํไปสู่การพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆสู่ตลาด และสามารถวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพือให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาวเพือ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รเหล่านนั 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัแอพพลเิคชัน 

พชรพรรณ สมบติั  ( ) กล่าววา่ ในปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาแอพพลิเคชันเพือตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มผูใ้ชขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก เนืองจากผูใ้ชมี้ความตอ้งการใชแ้อพพลิเคชนัทีหลากหลาย และอตัราการใชง้าน

อุปกรณ์เคลือนทีในปัจจุบันเพิมขึนอย่างต่อเนือง เป็นผลให้เกิดการพฒันาแอพพลิเคชันเพิมมากขึนเพือ

ตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชไ้ม่วา่จะเป็นกลุ่มนกัธุรกิจ คนวยัทาํงาน นิสิตนกัศึกษาหรือกลุ่มแม่บา้นเป็นตน้ 

ข้อมูลเกยีวกบั Application TrueMoney Wallet 

บริษทั ทรูมนันี จาํกดั ไดเ้ริมให้บริการครังแรกในปี พ.ศ.  จนถึงวนันีวนัทีโลกมีการเปลียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว ทรูมนันีกลายเป็นบริษทัฟินเทคชันนาํในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ีนาํเสนอนวตักรรมใน

การชาํระเงินผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพือช่วยปลดล็อกใหก้บัผูค้นหลายลา้นชีวิตทีจะสามารถเขา้ถึงบริการทาง

การเงินไดอ้ย่างสะดวกสบาย และเขา้ถึงไดใ้นทุกๆ วนั ทรูมนันี ให้บริการโดย Ascend Money Group โดยมี

ผูใ้ช้บริการของเรามากกวา่  ลา้นราย (ในปี ) ผา่นแอพพลิเคชัน ทรูมนันี วอลเล็ท และเครือข่ายตวัแทน 

(ศูนย์ TrueMoney) จาํนวนกว่า ,  แห่งใน  ประเทศ บริษทั ทรู มนันี จาํกดั ไดน้าํองค์ความรู้และความ

เชียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีจาก Ant Financial และกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์มาช่วยในการผลิต คิดคน้ และ

พฒันาเพือสร้างดิจิทลัแพลตฟอร์มทางการเงินทีทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้จ่ายได้ในทุกที ทุกเวลา และ

ปลอดภยัทุกครงัทีใชง้าน เพือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีนาํไปสู่การพลิกโฉมวถีิการใชชี้วิตแห่งการใชจ่้ายหรือ

การทาํธุรกรรมการคา้ทงัของผูบ้ริโภคและองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ก้าวลาํไปสู่ความสะดวกสบายในโลกแห่ง

ดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง Application TrueMoney Wallet  เป็นผูน้าํดา้นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรองรับการ

ใชง้านไดทุ้กเครือข่ายมีบริการครบจบในแอปเดียวตอบโจทยก์ารใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนัรวมถึงการเติมเงินมือ

ถือ ซือแพก็เน็ต จ่ายบิล ช้อปปิงออนไลน์หรือร้านคา้ชันนาํมากมายและบริการทางการเงินไม่วา่จะเป็นบริการ

เงินฝาก ซือขายกองทุนรวม และ สินเชือออนไลน์ เพยเ์น็กซ์ พร้อมให้ความมนัใจดว้ยระบบการชาํระเงินที
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ปลอดภยั แถมไม่ตอ้งพกเงินสด ไม่ตอ้งพกบตัร เพือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชใ้นปัจจุบนัโดยทีผูใ้ชบ้ริการ

สามารถจดัการทุกเรืองทีเกียวกบัการเงินไดด้ว้ยตนเองผา่นทางแอพพลิเคชนั  

งานวจัิยทเีกยีวข้อง 

ชนิตา เสถียรโชค (2560) ศึกาเ รือง ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ซือสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้และปัจจยัทีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada เพือให้สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการ

ประเมินแนวโน้มความต้องการของผูซื้อ ผลจากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada มี 2 ปัจจยั โดยสามารถเรียงลาํดับจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ราคา กระบวนการ และความหลากหลายของสินคา้หรือร้านคา้ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมากทีสุด และสาํหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั

ด้านเพศและปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada ทีแตกต่างกนั 

กริณฑ์วฏั รักงาม ( ) ศึกษาเรือง องคป์ระกอบทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ E-marketplace ของ

ผูบ้ริโภคกรณีศึกษา Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยนีจึงมีจุดประสงค์ทีจะศึกษา

องค์ประกอบทีส่งผลต่อก ารเ ลื อก ใช้บริก ารE-marketplace ของผู ้บ ริโภค กรณีศึกษ า Shopee ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผูท้ีมี

ประสบการณ์การใช้บริการช่องทางซือขาย Shopee เป็นประจาํและได้สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทีจัดจาํหน่าย

สินคา้บนช่องทางนีด้วย โดยใช้แนวทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและศึกษาประเด็นทีส่งผลต่อการใช้

ช่องทางออนไลน์ทงัดา้นทศันคติ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า 

ผูใ้ช้บริการมีมุมมองต่อบริการ Shopee เป็นช่องทางซือขายสินคา้รายยอ่ยจาํนวนมากเสมือนตลาดนัด โดยเป็น

สินคา้ชินเล็กราคาถูก สามารถสังซือผ่านอุปกรณ์มือถือไดส้ะดวกทีสุดดว้ยระบบการซือขายทีไม่ยุง่ยาก และมี

โปรโมชนัทีทาํให้ตอ้งเขา้มาเยยีมชมสินคา้ทุกวนัถึงวา่สินคา้ใดน่าสนใจในทา้ยสุดองคป์ระกอบทีส่งผลสาํหรับ

การเลือกใชบ้ริการช่องทางออนไลน์ Shopee คือผูใ้ชเ้ลือกซือสินคา้ทีมีขนาดเลก็ราคาถูก และตอ้งมีการความคิด

เห็นสินคา้จากผูเ้คยมีประสบการณ์ประกอบก่อนการซือสินคา้ทุกครัง โดยหากเป็นสินคา้ทีมีขนาดใหญ่ หรือ

ราคาแพงจะมีโอกาสใชช่้องทางออนไลน์อืนทนัที ทาํให้เขา้ใจถึงมุมมองของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อจุดยืนผูใ้ห้บริการ

ช่องทางออนไลน์ Shopee ดงันนัปัจจยัดา้นราคาจึงส่งผลต่อการตดัสินซือของผูบ้ริโภคมากทีสุด 

วีระพงษ์ ภู่สว่าง ( ) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและ

เครืองดืมชุมชนตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของลูกคา้ทีมาใช้บริการร้านอาหารและเครืองดืมชุมชนตรอกวงัหลงั ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุงัแต่ -  ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนมาก

เป็นนกัเรียน -นิสิต - นกัศึกษา และมีรายไดต้่อเดือนตาํกว่าหรือเท่ากบั ,  บาท ดา้นพฤติกรรม พบวา่ลูกคา้

ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการรา้นอาหารและเครืองดืมทีชุมชนตรอกวงัหลงัเพราะมีอาหารและเครืองดืมทีหลากหลาย มี

ค่าใชจ่้ายต่อครังทีใชบ้ริการอยูที่ตาํกวา่หรือเท่ากบั  บาท มีแหล่งขอ้มูลทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการส่วน
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ใหญ่มาจากสือออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Pantip, YouTube หรือ Website และมีความถีในการใช้

บริการส่วนใหญ่อยูที่  ครังต่อสัปดาห์ มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (Mean = . ) โดยลูกค้าทีมาใช้บริการมีค่า เฉลียระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มาก                   

(Mean = . ) รองลงมาคือ ดา้นราคา (Mean = . ) ดา้นสถานที(Mean = . ) ดา้นบุคลากร (Mean = 3.37) 

ดา้นกระบวนการ (Mean = . ) ดา้นลกัษณะทางกาย (Mean = . ) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Mean = 

. ) ตามลาํดบั โดยทีลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ 

สถานภาพสมรสโดยค่าเฉลียความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที .  

ผลการวิจยัสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านอาหารและเครืองดืม โดยการพฒันาดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยเฉพาะสือออนไลน์ ทีเป็นเครืองมือทีสําคญัต่อการเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยง่าย และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ทีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเรืองความสะอาดเป็นอยา่งมาก เช่น หอ้งนาํ และจาํนวนถงัขยะเป็นตน้ 

วีรณา นภากร (2561) ศึกษาเรือง รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือผลไม้อบแห้งของ

ผูบ้ริโภคจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงความสามารถ

ของบรรจุภณัฑใ์นการห่อหุม้ปกป้องสินคา้และคุณลกัษณะทางการตลาดไปพร้อมกนั โดยปัจจยัทีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือในระดบั มากทีสุด ไดแ้ก่คุณภาพของผลไมอ้บแหง้ รองลงมา คือ สถานทีจาํหน่าย และเครืองหมาย

รับรองคุณภาพสินคา้ตามลาํดับ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําาคญักับวสัดุทีใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง 

โดยชืนชอบบรรจุภณัฑท์รงกระบอก และตอ้งการใหมี้ความโปร่งใสสามารถเห็นสินคา้ทีบรรจุภายในได ้ขนาด

ทีชืนชอบ คือ 200 กรมั โทนสีทีชอบ คือ โทนสีออ่น พิมพ ์4 สี มีทงัส่วนทีสีมนัวาวและส่วนทีเป็นสีดา้น รูปภาพ

บนบรรจุภณัฑ์ทีชืนชอบ คือ ภาพถ่าย ตวัอกัษรทีชืนชอบ คือ แบบดงัเดิมมีหัว ควรมี 2 ภาษาเช่น ไทย-องักฤษ 

ขอ้ความบนบรรจุภณัฑที์ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ คือ ขอ้ความบอกส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร วนัผลิต

และหมดอาย ุผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัสญัลกัษณ์รับรองมาตรฐานสินคา้โดยจะมองหาทุกครังทีจะซือสินคา้ 

วธีิดําเนินการวิจัย 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีใชบ้ริการ Application  

TrueMoney Wallet   

 กลุ่มตวัอยา่ง เนืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทีแน่ชดั ผูว้ิจยัได้

ใชว้ิธีการคาํนวนจากสูตรไม่ทราบขนาดของ W.G. Cochran ( ) โดยไดผ้ลการคาํนวน  คน แต่เพือความ

เหมาะสมและสะดวกในการประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงใช้กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน  โดยใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
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เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรืองความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวธีิดาํเนินการดงันี 

ประเภทของขอ้มูล เป็นขอ้มูลเชิงกลุ่ม ลกัษณะเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง โดยผา่นการหา

ความเชือมนัของแบบสอบถามแลว้ ประกอบไปดว้ย   ตอน คือ 

ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน  ความถีในการใชบ้ริการApplication  มีจาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความพงึพอใจ  ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีลกัษณะเป็นมาตรประเมิน 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนนันาํไปให้

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 2 ท่าน พิจารณา-ตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนไปถึงความ

ชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี 

วดัผลโดยพจิารณาจากคะแนน IOC ดงันี  

1. ขอ้คาํถามทมีีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50–1.00 มีคา่ความเทียงตรงใชไ้ด ้ 

2. ขอ้คาํถามทมีีคะแนน IOC ต่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การทดสอบวดัค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) 

 การทดสอบทาํไดโ้ดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 ชุด เพอืตรวจสอบความ

น่าเชือถือ (Reliability) และคน้หาข้อบกพร่องของข้อคาํถามทีใช้วดัตัวแปรดังกล่าว โดยได้นําโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

.ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการ Applicaton TrueMoney 

Wallet โดยการส่งแบบสอบถามให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผ่าน Google Form ระหว่างวนัที           

1 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565   

2. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้วิจ ัยทําการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

 สถติทิใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 . ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวเิคราะห์เพอืการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
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. ค่าเฉลีย (X) 

. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application 

TrueMoney Wallet ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด

จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 และเพศชายจาํนวน 158 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 39.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา 31-40 ปี จาํนวน 137 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.30, 41-50 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 , ตาํกวา่ 20 ปีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.50 และ 50 ปีขึนไป จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรีจาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ,ตาํกว่าปริญญาตรีจาํนวน 122  คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  และสูงกว่า

ปริญญาตรีจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพรับจา้ง / อาชีพอิสระ 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 , พนักงานเอกชนจาํนวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.30 , ขา้ราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 , ประกอบธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  

และนกัเรียน / นกัศึกษาจาํนวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ  9.50 , คา้ขายสินคา้ออนไลน์จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,000-20,000 บาทจาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 

เทา่กบัรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทจาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ,รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 9,001 

-15,000 บาทจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 , รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทจาํนวน 59 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.80 , รายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า 9,000 บาทจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 , รายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน 40,001 - 50,000 บาทจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20  และ 50,001 บาทขึนไปจาํนวน 40  คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.00  ตามลาํดบั ส่วนใหญมี่ความถีในการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet โดยเฉลีย 3-4 ครัง/

สัปดาห์จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ  36.00  , ใชบ้ริการโดยเฉลีย 1-2 ครัง/สัปดาห์จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.30 , ใช้บริการโดยเฉลีย 5-6 ครัง /สัปดาห์จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และโดยเฉลียมากกว่า 6 

ครัง / สัปดาห์จาํนวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามาลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที  ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นทีอยู่ใน

ระดับมากทีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านราคา

ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ความถี
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ในการใช้บริการ Application ประชากรในงานวิจัยครังนี คือ ประชาชนทีใช้บริการ Application TrueMoney 

Wallet ในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีใช้บริการทีตอบแบบสอบถามทงัหมด  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีการศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  .   ประกอบอาชีพอาชีพรับจา้ง / อาชีพอิสระ  คน คิด

เป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาทจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .   มีความถีใน

การใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet โดยเฉลีย -  ครัง/สัปดาห์จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  .     

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคาตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเรือง ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet  ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากทีสุด

เรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด

และดา้นราคาตามลาํดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม ดงันี 

 1.ด้านผลติภณัฑ์  

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันไดท้งั IOS และ Android  , มีการวางตาํแหน่งฟังก์ชนัการใช้งานต่างๆ (Icon) บน

หน้าจอได้เป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม , ขนัตอนการใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการทาํ

ธุรกรรม , ความน่าเชือถือของระบบการรักษาความปลอดภยัในการใช้งาน Application TrueMoney Wallet , 

Application TrueMoney Wallet มีความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเ นือง  และ ฟังก์ชันการใช้งานมี

หลากหลายตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เช่น การเติมเงิน ซือสินคา้ ชาํระคา่สาธารณูปโภคและบิลต่าง ๆ 

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วีรณา นภากร (2561) ศึกษาเรือง รูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือผลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะคาํนึงถึงความสามารถของบรรจุภัณฑ์ในการห่อหุ้ม ปกป้องสินคา้และคุณลกัษณะทางการตลาดไป

พร้อมกนั โดยปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือในระดบัมากทสุีด ไดแ้ก่คุณภาพของผลไมอ้บแหง้ รองลงมา คือ 

สถานทีจาํหน่าย และเครืองหมายรับรองคุณภาพสินคา้ตามลาํดบั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัวสัดุทีใช้

ผลิตบรรจุภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ โดยชืนชอบบรรจุภณัฑท์รงกระบอก และตอ้งการให้มีความโปร่งใสสามารถเห็น

สินคา้ทีบรรจุภายในได ้ขนาดทีชืนชอบ คือ 200 กรัม โทนสีทีชอบ คือ โทนสีอ่อน พิมพ ์4 สี มีทงัส่วนทีสีมนั
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วาวและส่วนทีเป็นสีดา้น รูปภาพบนบรรจุภณัฑท์ีชืนชอบ คือ ภาพถ่าย ตวัอกัษรทีชืนชอบ คือ แบบดงัเดิมมีหัว 

ควรมี 2 ภาษาเช่น ไทย-อังกฤษ ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ที ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ คือ ข้อความบอก

ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร วนัผลิตและหมดอายุ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัสัญลกัษณ์รับรองมาตรฐาน

สินคา้โดยจะมองหาทุกครังทีจะซือสินคา้ 

2.ด้านราคา (Price) 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ การดาวน์โหลด Application TreuMoney Wallet ไม่มีค่าธรรมเนียม , การชาํระบิลค่าสาธารณูปโภคหรือ

ค่าใชจ่้ายอืน ๆ ผา่นApplication TrueMoney Wallet ไม่เสียคา่ธรรมเนียม , การเติมเงินมือถือหรือเติมอินเทอร์เน็ต

ฟรีค่าธรรมเนียม , ซือสินคา้ในกลุ่มบริษัท/สินคา้ผ่านร้านออนไลน์/App Store/Play Store ทีเป็นเขา้ร่วมกับ 

Application TrueMoney Wallet  ฟ รีค่ า ธรรมเ นีย ม , ก า ร เ ติม เ งิน เ ข้า  Application TrueMoney Wallet ฟ รี

ค่าธรรมเนียมจาํนวน -  ครังแรก ครังที  เป็นตน้ไปค่าธรรมเนียม  บาทต่อรายการ  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ การโอนเงินจากบัญชี TrueMoney Wallet ไปยงับัญชีธนาคารอืน ๆ มี

ค่าธรรมเนียมการโอน  บาทต่อการทาํรายการ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กริณฑว์ฏั รักงาม ( ) ศึกษา

เรือง องค์ประกอบทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ E-marketplace ของผูบ้ริโภคกรณีศึกษา Shopee ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวจิยันีจึงมีจุดประสงคที์จะศึกษาองคป์ระกอบทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

E-marketplace ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาโดย

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูท้ีมีประสบการณ์การใช้บริการช่องทางซือขาย Shopee เป็น

ประจาํ และไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทีจดัจาํหน่ายสินคา้บนช่องทางนีดว้ย โดยใชแ้นวทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด และศึกษาประเด็นทีส่งผลต่อการใช้ช่องทางออนไลน์ทงัดา้นทศันคติ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชช่้องทางออนไลน์ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีมุมมองต่อบริการ Shopee เป็นช่องทางซือขายสินคา้ราย

ยอ่ยจาํนวนมากเสมือนตลาดนดั โดยเป็นสินคา้ชินเล็กราคาถูก สามารถสังซือผา่นอุปกรณ์มือถือไดส้ะดวกทีสุด

ดว้ยระบบการซือขายทีไม่ยุ่งยาก และมีโปรโมชันทีทาํให้ตอ้งเขา้มาเยยีมชมสินคา้ทุกวนัถึงวา่สินคา้ใดน่าสนใจ 

ในทา้ยสุดองคป์ระกอบทีส่งผลสาํหรับการเลือกใช้บริการช่องทางออนไลน์ Shopee คือผูใ้ช้เลือกซือสินคา้ทีมี

ขนาดเล็กราคาถูก และตอ้งมีการความคิดเห็นสินคา้จากผูเ้คยมีประสบการณ์ประกอบก่อนการซือสินคา้ทุกครัง 

โดยหากเป็นสินคา้ทีมีขนาดใหญ่ หรือราคาแพงจะมีโอกาสใชช่้องทางออนไลน์อืนทนัที ทาํให้เขา้ใจถึงมุมมอง

ของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อจุดยืนผูใ้ห้บริการช่องทาง ออนไลน์ Shopee ดงันนัปัจจยัดา้นราคาจึงส่งผลต่อการตดัสิน

ซือของผูบ้ริโภคมากทีสุด 

3.ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ การดาวน์โหลดติดตัง Application TrueMoney Wallet ผ่าน Google Play หรือ App Store มีความสะดวก 

รวดเร็ว , Application TrueMoney Wallet เป็นช่องทางทีให้บริการทางการเงินทีหลากหลาย เช่น ออมเงิน(KKP)  

ซือกองทุน  สินเชือ(KKP)  ประกันภัยออนไลน์ ไมโครเครดิต , Application TrueMoney Wallet ในการทาํ

ธุรกรรมการเงินเป็นช่องทางทีช่วยอาํนวยสะดวกรวดเร็วกวา่การไปทาํธุรกรรมทีธนาคารหรือตู ้ATM , ช่องทาง
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ในการเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ ของ Application TrueMoney Wallet มีหลากหลายช่องทาง เช่น แจ้ง

ข่าวสารผา่นทาง SMS หรือ Application / Website , การลงทะเบียนหรือยืนยนัตวัตนในการเริมใช ้Application

ไม่ซับซอ้นและสามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และ ช่องทางการติดต่อในการแจง้ปัญหาและความช่วยเหลือ

เกียวกบัการใชง้าน Application TrueMoney Wallet มีหลากหลายช่องทางและสะดวก ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ชนิตา เสถียรโชค ( ) ได้ศึกษาเกียวกบั ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้และปัจจยัที

มีผลต่อความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada เพอืให้สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ใน

การประเมินแนวโนม้ความตอ้งการของผูซื้อ ผลจากการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada มี  ปัจจยั โดยสามารถเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ราคา กระบวนการ และความหลากหลายของสินคา้หรือร้านคา้ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมากทีสุด และสาํหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั

ดา้นเพศและปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูซื้อสินคา้ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada ทีแตกต่างกนั 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ Application TrueMoney Wallet มีการให้สิทธิพิ เศษรับฟรีเมนูอาหารหรือเครืองดืมแก่ผู ้ใช้บ ริก าร 

Application TrueMoney Wallet บ่อยครัง ,มีคะแนนสะสมสาํหรับสมาชิกเพือนาํไปแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ยิง

ใช้งาน Application มากยงิไดแ้ตม้มาก , มีโปรโมชันหรือส่วนลดร่วมกับร้านคา้อืน ๆ เป็นประจาํ , ในการซือ

สินคา้ -Eleven โดยชาํระผ่าน Application TrueMoney Wallet ถูกกว่าการชาํระเงินสด ,  มีการประชาสัมพนัธ์

ให้ท่านแนะนาํบุคคลอืนในใช้บริการ Application TrueMoney Wallet โดยการมอบรางวลัทีน่าสนใจ และ มี

กิจกรรมให้ร่วมสนุกเพือลุน้รับของขวญัหรือรางวลัเป็นประจาํ ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระ

พงษ ์ภู่สว่าง ( ) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและเครืองดืมชุมชน

ตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ลูกคา้ทีมาใช้บริการร้านอาหารและเครืองดืมชุมชนตรอกวงัหลงั ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุงัแต่ -  ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนมากเป็นนกัเรียน -นิสิต - 

นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํกว่าหรือเท่ากบั ,  บาท ดา้นพฤติกรรม พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญม่าใช้

บริการร้านอาหารและเครืองดืมทีชุมชนตรอกวงัหลงัเพราะมีอาหารและเครืองดืมทีหลากหลาย มีค่าใชจ่้ายต่อ

ครังทีใช้บริการอยูท่ีตาํกวา่หรือเท่ากบั  บาท มีแหล่งขอ้มูลทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการส่วนใหญ่มาจาก

สือออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Pantip, YouTube หรือ Website และมีความถีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่

อยู่ที  ครังต่อสัปดาห์ มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง             

(Mean = . ) โดยลูกค้าทีมาใช้บริการมีค่าเฉลียระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มาก (Mean = 3.78) 

รองลงมาคือ ดา้นราคา (Mean = . ) ดา้นสถานที(Mean = . ) ดา้นบุคลากร (Mean = . ) ดา้นกระบวนการ                           

(Mean = . ) ดา้นลกัษณะทางกาย(Mean = . ) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Mean = . ) ตามลาํดบั 
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โดยทีลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ สถานภาพสมรส

โดยค่าเฉลียความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  ผลการวิจยัสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านอาหารและเครืองดืม โดยการพฒันาดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะสือ

ออนไลน์ ทีเป็นเครืองมือทีสําคัญต่อการเข้าถึงลูกคา้ได้โดยง่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ ทีลูกคา้ให้

ความสาํคญัเรืองความสะอาดเป็นอยา่งมาก เช่น หอ้งนาํ และ จาํนวนถงัขยะ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 จากผลการศึกษาเรือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันี 

1.ด้านผลติภณัฑ์ (Product)  

สิงทีต้องปรับปรุง คือ ควรโฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับการใช้งานฟังก์ชันทีหลากหลายของ

Application โดยเน้นไปทางกลุ่มนักเรียน / นักศึกษาและกลุ่มคนวยัทาํงาน ผ่านทาง Social media ให้รับรู้ถึง

ความสะดวกสบายในการทาํธรุกรรม ต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งกังวลเรืองค่าธรรมเนียมการใช้บริการและควรมีการให้

ประชาชนทีใช้บริการแสดงความคิดเห็นว่าตอ้งการให้ Application TrueMoney Wallet พฒันาหรือปรับปรุง 

Application ดา้นใดบา้งเพือตอบสนองต่อการใช้งานในอนาคต ส่วนความน่าเชือถือของระบบการรักษาความ

ปลอดภยัในการใชง้านตอ้งทาํสือประชาสัมพนัธ์อธิบายถึงความปลอดภยัในการใชบ้ริการและความรับผิดชอบ

ของบริษทั ทรู มนันี จาํกดัเมือเกิดความเสียหายต่อประชาชนทีใชบ้ริการ เพือให้ผูบ้ริใช้บริการทงัรายใหม่และ

รายเก่าเกิดความมนัใจในระบบการรักษาความปลอดภยัของ Application TrueMoney Wallet 

 2.ด้านราคา (Price)   

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั ทรู มนันี จาํกดัควรยกเลิกค่าธรรมเนียมการในโอนไปยงับญัชีธนาคาร

เพราะปัจจุบนั E-wallet มีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเนืองการยกเลิกค่าธรรมเนียมเป็นการดึงดูดให้ประชาชน

หนัมาใชบ้ริการมากขึนและยกเลิกการเก็บคา่ธรรมเนียมครังละ  บาทในเติมเงินเขา้ Wallet ครังที  เป็นตน้ไป

เพอืเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้แบรนด์วา่ทุกการทาํธรุกรรมฟรีค่าธรรมเนียมและควรจะทาํสือโฆษณาเพือโปร

โมตร้านคา้ให้กบัผูป้ระกอบการรายย่อยหรือ SME ทีเป็นสมาชิกร้านคา้พนัธมิตรกบั TrueMoney Wallet เพือ

การกระตุน้ยอดขายของร้านคา้และยงัดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ Application TrueMoney ใหม้ากขึน 

3.ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place)  

สิงทีต้องปรับปรุง คือ ช่องทางการติดต่อในการแจ้งปัญหาและความช่วยเหลือเกียวกับการใช้งาน  

กล่าวคือ บริษทั ทรู มนันี จาํกดั ควรจะเพิมช่องทางในแจง้ปัญหาและการตอบกลบัเพือแกไ้ขปัญหาการใช้งาน

แก่ผูใ้ช้บริการให้มีความรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากขึน โดยการเพิมคู่สาย Call Center หรือ Line Add 

สําหรับการแจ้งปัญหาการใช้งานโดยตรง ,  การลงทะเบียนหรือยืนยนัตัวตนในการเริมใช้ Applicationไม่

ซับซ้อน ควรจะลดขนัตอนทไีม่จาํเป็นในการลงทะเบียนหรือการยนืยนัตวัตน เช่น การสแกนใบหนา้ไดโ้ดยไม่

ตอ้งถอดแว่นสายตาหรือเพมิช่องทางการยืนยนัตวัผา่นทางตู ้ATM ไดทุ้กธนาคาร ช่องทางในการเขา้ถึงข้อมูล

และข่าวสารต่าง ๆ ของ Application TrueMoney Wallet  ควรจะแจ้งข้อมูลและข่าวสารของ Application 
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TrueMoney Wallet ผ่านทาง Social Media เช่น Facebook , Twitter , Instagram เพราะการอพัเดตข่าวสารผ่าน 

Socail Media เป็นการกระจายขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วและเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งง่ายดาย  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั ทรู มนันี จาํกดั ควรมีการจบัมือกบัพนัธมิตรทางการคา้เพือจดักิจกรรมลุน้

รับของขวญัหรือรางวลัใหญ่เพอืเป็นการกระตุน้การใชบ้ริการ ส่วนในการประชาสัมพนัธ์แนะนาํบุคคลอืนในใช้

บริการ Application TrueMoney Wallet ควรจะจดัเป็นแคมเปญ เช่น ชวนเพอืนตงัแต่  คนขึนไปผูแ้นะนาํไดรั้บ

ส่วนลด  บาทสาํหรับการชาํระค่าสินคา้หรือบริการผา่นทางหนา้ร้านหรือออนไลน์ทีเป็นสมาชิกร้านคา้และ

ผูต้อบรับคาํชวนไดรั้บเงินขวญัถุงจาํนวน  บาท สาํหรับซือสินคา้หรือชาํระบริการครังแรกผา่น TrueMoney 

Wallet เพอืเป็นการโปรโมทร้านคา้รายยอ่ยและเพิมความถีในการใชบ้ริการ Application อีกดว้ย , การซือสินคา้ 

7-Eleven ควรจะมีการสือประชาสัมพนัธ์ถึงชาํระเงินผา่นทาง Application TrueMoney Wallet สามารถซือสินคา้

ในหมวดอาหาร เครืองดืมและสุขภาพไดใ้นราคาทีถูกกวา่การชาํระเงินสด  บาทต่อสินคา้  ชินเพอืเพมิจาํนวน

ครังการใช้งานของบญัชีผูใ้ช้บริการเดิมและดึงดูดให้ผูท้ีไม่เคยใช้บริการหันมาสนใจใช้บริการ Application 

TrueMoney Wallet เพมิขึนอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครังต่อไป 

1.การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด Ps ในการศึกษาครังต่อไปควรมีการ

ปรับเปลียนหรือเพิมเติมตวัแปรตามในการวิจยัเป็นส่วนประสมทางการตลาด Cs หรือ Ps เพือให้ไดข้อ้มูลที

ครบถว้นและรอบดา้นมากยงิขึน 

2.การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึงมีลกัษณะเป็น

การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดงันนัในการศึกษาครัง

ต่อไป จึงควรมีการศึกษาเพิมเติมในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือกลุ่ม

สัมภาษณ์ (Focus Groups) เพือให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TrueMoney Wallet ใน

เชิงลึกเพือทีไดจ้ะไดน้าํมาพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นการตลาดและดา้นการใชง้านใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet มากยงิขึน 

3.การวิจยัครังนีมีขอบเขตในดา้นพนืทีการศึกษาวิจยัเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet 

ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ก็ยงัถือไม่ได้ว่าผลการวิจัยครังนีจะเป็นตัวแทนของผู ้ใช้บริการ Application 

TrueMoney Wallet ทงัหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทวัพืนทีประเทศไทย เพอืจะไดท้ราบ

วา่โดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ Application TrueMoney Wallet เป็นอยา่งไร ซึงจะไดน้าํไป

ปรับปรุง Application ใหต้อบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมากยงิขึนในอนาคต 
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