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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการ

ตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money)ในการซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยประชากร และพฤติกรรมการใช้บริการ (3) เพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 

(Electronic Money)ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้ วิธีของ 

LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมุติฐานพบว่า  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ อาชีพ จ านวน

ครั้งในการใช้งานช าระเงินอิเล็กทรกนิกส์ e-Money (Electronic Money) ต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินต่อ

ครั้งในการช าระค่าสินค้าต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 

(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน และผู้บริโภคที่มี ระดับ

การศึกษา และสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  
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e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด  มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) 

ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้าน

บุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการ

ช า ระ เ งิ น อิ เล็ กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้ อสิ นค้ าของผู้ บริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, เงินอิเล็กทรอนิกส์  

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is (1) to study the decision to use e-Money (Electronic 

Money)  payment system for the purchase by consumers in Bangkok area ( 2 )  to study the 

decision to use the e-Money (Electronic Money) for the purchases by consumers in Bangkok 

by demographic factors and service usage behavior ( 3 )  to study the marketing mix factors 

affecting the decision to use e-Money (Electronic Money) payment system for the purchases 

in Bangkok. 

The sample used for this research was 400 people in Bangkok, using questionnaires 
as a tool for the data collection.  The statistical data used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  The hypothesis testing was done by t- test, one-
way ANOVA.  If differences were statistically found, further comparison will be done 
individually by means of LSD and using multiple regression statistics. 

The results from the hypothesis testing have show that Consumers in Bangkok with 

different gender, age, income, occupation, number of times using electronic payments or e-

Money ( Electronic Money)  per week, and amount per payment will makes the decision to 

use the electronic payment system e-Money (Electronic Money)  for purchasing differently. 

And consumers with different education level and status will make no difference in decision 

to use an electronic payment system e-Money (Electronic Money). About the marketing mix, 

the mixed factor of product, distribution channels, marketing promotion aspects. Can affects 

the decision to use the electronic payment system e- Money ( Electronic Money)  for 

purchasing. However, marketing mixed factors of pricing, personal factor, service process and 
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physical characteristics do not affect the decision to use e- Money ( Electronic Money) 

electronic payment system for purchasing. 

 

Keywords: Decision, e-Money 
 
บทน า 

ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เร่ิมตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนามือถือจากเดิมเพื่อใช้ในการ

สื่อสาร กลายมาเป็นมือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกมุมโลก โดยเทคโนโลยีในสังคมได้เข้า

มามีบทบาทปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของผู้คนอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ผู้บริโภคส่วนมากใช้ชีวิตอยู่บนโลกสังคมออนไลน์ ทั้งสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยการน าเสนอรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อการ

เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และท าให้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเต็มตัว ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้จ่าย และลดต้นทุนการท า

ธุรกรรมทางการเงิน การช าระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์จึงเป็นจุด

เปลี่ยนส าคัญ เพราะ สถาบันการเงินที่ถือว่าเป็นคนกลางด้านการเงิน กลับกลายเป็นผู้ให้บริการช าระเงินที่

นอกเหนือจากสถาบันการเงิน จึงท าให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการช าระ

เงินเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินมุ่งเน้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับมากข้ึน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 

(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่น e-Money (Electronic Money) ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคในการใช้งานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ใน

การท าธุรกรรมต่างๆ และสร้างความพึงพอใจตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มอัตราการใช้งาน

ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยประชากร และพฤติกรรมการ

ใช้บริการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 

(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

อาชีพ และสถานภาพ พฤติกรมมการใช้บริการ ประกอบไปด้วย จ านวนครั้งในการใช้งานช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ e-Money ต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินต่อครั้งในการช าระค่าสินค้า และปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์    e-Money (Electronic 
Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ เช่น เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการ 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money)ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ดังนี้ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจาก รูปร่าง ขนาด สีสัน ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและ

เชื่อมั่นในคุณภาพของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เหมาะกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ต้องการ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ

ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้า ให้เกิดความพุงพอใจสูงสุด โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

ด้านราคา 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) ราคา (Price) หมายถึง ความเหมาะสมของราคา กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆ ได้แก่ การตั้งราคาที่ถูกกว่าที่อื่น การระบุราคาสินค้าที่ชัดเจน  

อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งราคาสินค้า

จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ตัดสินใจในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคา กับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ราคามี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการระบุราคาชัดเจน 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่จัดจ าหน่าย หรือช่องทางในการจัด

จ าหน่าย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า  

นิสา ตรงจิตร์ (2559) อ้างในนุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2561) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น

การน าเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ออนไลน์ เพื่อสามารถเลือกชมสินค้าและบริการต่างๆ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับช่องทางจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่หรือช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถ

ติดต่อรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้ทันต่อความต้องการ

และเกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการขายที่จะ

ท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของ 

วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงการ ส่งเสริมการขาย 

ที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า ได้แก่ สามารถต่อรองราคาได้ มีการลดราคา การโฆษณา 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคให้สนใจบริการมากยิ่งขึ้น เช่น การโฆษณา 

แนะน าการบริการ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ การให้ส่วนลดและมีระบบสะสมคะแนน 

ด้านบุคคล 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) บุคลากร (People) หมายถึง ความรู้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของ

บุคลากร ได้แก่ พนักงานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ พนักงานสนใจและมีความกระตือรือร้น 

 วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) บุคลากร (People) หมายถึง ความรู้ความสามารถ และความ

น่าเชื่อถือของบุคลกร ได้แก่ พนักงานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ พนักงานสนใจและมีความกระตือรือร้นใน

การ ให้บริการ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาดีและพนักงานมีความรู้สามารถ  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลากร 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  

ด้านกระบวนการให้บริการ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในด้านการจัดการที่จะท าให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ จนเกิดความภักดีในตัวสินค้า  

วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในด้านการจัดการและ

การบริการ ที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนเกิดความภักดีในตัวสินค้า 

 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการให้บริการ หมายถึง การวางระบบให้มีขั้นตอนเพื่อลดอุปสรรค

และอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า มอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ท าให้เกิดความประทับใจ จน

เกิดความภักดีในตัวสินค้า 

ด้านลักาณะทางกายภาพ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏต่อ

สายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน ได้แก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสมในการจัดวางสนิคา้

เอ้ือต่อการจับจ่าย  

วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) ทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏต่อสายตา

ลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน  

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ

ให้กับผู้ใช้บริการสามารมองเห็นหรือสัมผัสได้ และปัจจัยที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ มี

นโยบายที่ชัดเจนในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ การ

แสดงรายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภัย และการรับผิดชอบของฝ่ายบริการลูกค้า 

 

 



7 
 

ด้านพฤติกรรมการให้บริการ 

นุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง ลักษณะของการแสดงออกถึงความ

ต้องการในการใช้บริการ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเก่ียวข้อง

โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง กิจกรรมของผู้บริโภคที่แสดงออกถึง

ความต้องการ เพื่อตัดสินใจในการใช้บริการต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตนต่อบริการนั้น 

การรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ถึงปัญหา  
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46 อ้างในอรอนงค์ ทองกระจ่าง, 2560) การรับรู้ปัญหา หมายถึง 

การตระหนักถึงปัญหาเกิดจากความต้องการเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค อาจเป็นสิ่งกระตุ้น
ภายในร่างกายหรือนักการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561)  การรับรู้ถึงความต้องการ กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการของตนเอง 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ถึงปัญหา หมายถึง ผู้บริโภค
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความต้องการเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายนอก หรือจากภายใน 
การค้นหาข้อมูล 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46 อ้างในอรอนงค์ ทองกระจ่าง, 2560) การแสวงหาข้อมูล 
หมายถึง การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคัญเก่ียวกับประเภทสินค้า ราคาสินค้า สถานที่จ าหน่าย 
และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เก่ียวกับสินค้าที่ต้องการ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561)  การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความ
ต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภค ก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล หมายถึง หลังจากผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว การ
ค้นหาข้อมูลของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
การประเมินผลทางเลือก 

Kotler & Keller (2006, p.181) อ้างในสุรคุณ คณุสัตยานนท์ (2556) การประเมินทางเลือกใน
การตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้มีการเสาะหาข้อมูลแล้ว จากนั้นผู้บริโภคจะ
เกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ  

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) ในการประเมิน
ทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้
รวบรวมไว้ มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือก และ
ความคุ้มค่ามากที่สุด 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผลทางเลือก หมายถึง เมื่อผู้บริโภคได้มีการหาข้อมูลแล้ว จึง

ประเมินผลทางเลือกพิจารณาความต้องการ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย คุณสมบัติของสินค้าและความคุ้มค่า 

การตัดสสินใจซื้อ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) อ้างในอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) การตัดสินใจซื้อ หมายถึง 

ผู้บริโภคต้องข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน  
กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการ

ตัดสินใจซื้อ จะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้ง
ประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ หมายถึง หลังจากประเมินผลทางเลือกแล้ว ท าให้ผู้บริโภค

สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตรงความต้องการมากที่สุด 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) อ้างในอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

หมายถึง ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก่อให้เกิดการซื้อ
ซ้ าหรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ 

กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้
ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น จะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ หมายถึง หลังจากการตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว

ผู้บริโภคอาจจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าตรงกับความ

ต้องการหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจก็มีโอกาสซื้อซ้ า หรือในทางตรงกันข้าม หากผู้บริโภคไม่พอใจก็มีแนวโน้ม

ที่จะไม่ซื้อซ้ า 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนแล้วจึงน า

ข้อมูลที่ได้มา น าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทางสถิติ  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการหาจ านวนกกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยท าการเลือกจากตารางแบบ
ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน หรือ ∞(Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
ผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
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  1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ อาชีพ และสถานภาพ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 6 ข้อ 
  1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ ประกอบด้วย จ านวนครั้งในการใช้งานช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินต่อครั้งในการช าระค่าสินค้า 
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 29 ข้อ และข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 13 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับเห็นด้วยมากที่สุด, 4 = ระดับเห็น
ด้วยมาก, 3 = ระดับเห็นด้วยปานกลาง, 2 = ระดับเห็นด้วยน้อย, 1 = ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด  
  1.4 ข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 
  1.5 ช่วงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็น ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 - 5.00 
มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 - 4.20 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก, ค่าเฉลี่ย
ที่2.61 - 3.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ยที่ 1.81 - 2.60, มีระดับความคิดเห็นในระดับ
น้อย, ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 - 1.80 มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พฤติกรรมด้านความถี่ 
1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบ
แบบ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 
Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ สถานภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
การใช้วิธีของ LSD 
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2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 
(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ถึงปัญหา ด้านพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 
(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ รายได้ อาชีพ จ านวนครั้งในการ
ใช้งานช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินต่อครั้งในการช าระค่าสินค้า ต่างกัน 
ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน ท า
ให้การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) 
ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ

มาก 

1.1 ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ถึงปัญหา ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการ

การช าระเงินด้วยระบบ e-Money ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และง่ายกว่าช าระด้วยเงินสด ซึ่งผลที่ได้

สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006, p.181 อ้างในสุรคุณ คณุสัตยานนท์, 2556) การรับรู้ถึง

ความต้องการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการ  

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความ

คิดเห็นมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การค้นหาข้อมูลของสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการ รับข้อมูล

จากสื่อต่างๆ การได้รับค าแนะน า เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประกอบการ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับกฤษฏิ์ ชนะชัย (2561)  การแสวงหาข้อมูล ( Information Search) เมื่อ

ผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภค ก็จะท าการแสวงหาข้อมูล 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ   

1.3 ด้านการประเมินผลทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ

ความคิดเห็นมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การประเมินทางเลือกของผู้บริโภคนั้นจะท าการเปรียบเทียบ

ระหว่างความคุ้มค่าเหมาะสมของสินค้าในด้านต่าง ๆ หลังจากที่ได้ท าการค้นหาข้อมูล ได้รับค าแนะน าของ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนที่จะท าการซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับกฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) การประเมินทางเลือก 

(evaluation of alternatives) ในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะ

ใช้ในการประเมิน ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งใน

ลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือก และความคุ้มค่ามากที่สุด 

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความ

คิดเห็นมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การตัดสินใจซื้อนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นตัดสินใจซื้อหลังจาก

เปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านต่าง ๆ แล้ว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและมีความคุ้มค่ามาก

ที่สุด หรือจากการถูกกระตุ้นจากปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดความต้องการ ความอยากได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ

แนวคิดของ  Kotler & Keller (2006, p.181 อ้างในสุรคุณ คณุสัตยานนท์ , 2556) การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให้ ผู้บริโภคสามารถจัดล าดับความส าคญั

ของการเลือกซื้อได้  

1.5  ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมหลังการซื้อนั้น การตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว

ผู้บริโภคอาจจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006, 
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p.181) อ้างในสุรคุณ คณุสัตยานนท์ (2556) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมี

การซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของ

สินค้า ก็ท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้ หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ได้แต่ถ้าไม่พอใจผู้บริโภคก็อาจ

เลิกซื้อสินค้าในคร้ังต่อไป และอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้น้อยลง 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic 

Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยประชากร และพฤติกรรม

การใช้บริการ 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้บริโภคมีเพศต่างกันนั้น ท าให้ มีผลต่อการ

ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้นหาข้อมูล ด้านประเมินผลทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อนั้นมี

กระบวนการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอุปกรณ์ที่ใช้สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน มีความพร้อมเข้า

สู่สังคมไร้ เงินสดแตกต่างกันอย่างมียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการต่อการตัดสินใจ

ซื้อที่เหมือนและคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผานแอพพลิเคชั่น

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน  

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้

งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั

ในหลายระดับ ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือการค้นหาข้อมูล หรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูล ซึ่งจะมีน้ าหนัก

ของข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับนุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจ

เลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผาน

แอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน  
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2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจซื้อ ระดับของรายได้นั้นมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสถานทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัวนั้น มีความแตกต่างกันท าให้การ

เลือกซื้อนั้นจะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะสอดคล้อง  ภัทรา มหา

มงคล (2554) วิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

2.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) เนื่องจากแต่ละอาชีพมีความต้องการไม่เหมือนกัน ซึ่งสอ

คล้องกับนุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจ

เลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร  

2.6 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งาน

ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพไม่ได้ผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการ

ช า ระ เ งิ น อิ เล็ กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้ อสิ นค้ าของผู้ บริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากความต้องการไม่มีผลต่อสถานภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล 

(2562) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอุปกรณ์ที่ใช้

สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน มีความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแตกต่างกัน  

2.7 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจ านวนครั้งใน

การใช้งานช าระเงินอิเล็กทรกนิกส์ e-Money (Electronic Money) ต่อสัปดาห์ต่างกัน  ท าให้การตัดสินใจ

ใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การใช้บริการขึ้นอยู่กับการซื้อสินค้าของแต่ละ

บุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีความต้องการไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่การใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อ
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การตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรงุเทพมหานคร ที่

แตกต่างกัน  

2.8 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านจ านวนเงินต่อ

ครั้งในการช าระค่าสินค้าต่างกัน ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money 

(Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็น

ว่า จ านวนซื้อสินค้าในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีความต้องการ

ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสอนใจซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองครัวในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องครัว

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยองแตกต่างกัน  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน

ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับบริการที่หลากหลาย 

ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ การประมวลผลที่รวดเร็ว ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับนุชนาฎ สุทธิวงษ์ (2562) 

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระในการท านายการ ตั้งใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่าน

แอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคไม่ได้เห็นความส าคัญด้านราคา อาจเนื่องมาจากความ

สะดวก สบาย เลยไม่ได้ค านึงถึงเรื่องราคา ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2561) วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร  

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคได้เห็นความส าคัญด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ในเรื่องที่

สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดและลดขั้นตอนในการใช้งาน ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับรังสรรค์ สุธีสิริ

มงคล (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทั ลใน
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคได้เห็นความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง

ของการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้งาน กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้งานขึ้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ 

รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล  

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบ

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคยังไม่ได้เห็นความส าคัญด้านบุคคล ความเชียวชาญในการ

บริการยังอาจจะไม่ตอบสนองผู้บริโภค ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับและวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) วิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสอนใจซื้อสินค้า

ประเภทเคร่ืองครัวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ด้านบุคคลส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้าน

การรับรู้ ความต้องการ ส่งผลกับบุคคล  

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคยังไม่ได้เห็นความส าคัญการน าเสนอบริการ

ที่อยู่ในลักษณะเดียวกันให้ครบถ้วน ใช้บริการได้ครบทุกด้าน และใช้ช าระเงินได้ทุกรูปแบบ ซึ่งผลวิจัยไม่

สอดคล้องกับ  รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนข์อง

ผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการ

ส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลใน 

3.7  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคยังไม่ได้เห็นความส าคัญลักษณะทาง

กายภาพ ผู้ให้บริการอาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น พัฒนาระบบภายในของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับภัทรา มหามงคล (2554) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง

โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานค  
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับ ผู้
ให้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ จ านวนครั้งในการใช้งานช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินต่อครั้งในการช าระค่าสินค้า ต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจใช้งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ด้านระดับการศึกษา และสถานภาพ ท าให้การตัดสินใจใช้งานระบบ
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดจากการวิจัย จากการวิจัย พบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดจากการวิจัย นั้นมีผลต่อการตัดสินใจใช้
งานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money (Electronic Money) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานระบบ
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  e-Money (Electronic Money)  ในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านการรับรู้ของบริการ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านทัศนคติ เพื่อที่จะได้น ามาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหาก
ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปที่แตกต่างจาก
เดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมเป็นเพียงผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็น
ผู้บริโภคในระดับจังหวัดอื่น หรือภาคอื่นๆ  เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืน
เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจาก
เดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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