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บทคัดย่ อ
การวิ จัย เรื อง “ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า น
โทรศัพท์มือถือของผู้บริ โภค” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้ บริ การชําระเงิน
ค่า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อี ก ทังยัง เป็ น
การศึกษาสภาพตลาดการใช้ บริ การชําระเงินค่าสินค้ าและบริ การผ่านโทรศัพท์มือถือ และศึกษา
รายละเอี ยดของวัฒ นาการในการชํ าระเงิน ตลอดจนเทคโนโลยี สารสนเทศที เข้ ามามี ส่วนช่วย
พัฒ นาระบบการชํ าระเงิน ให้ มี ความก้ าวหน้ ามากขึน รวมทังเพื อให้ ผ้ ูให้ บ ริ การทราบถึ งแนว
ทางการปรับปรุงการให้ บริการให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
บริการ Mobile Payment ในอนาคต
จากการศึ ก ษาทํ า ให้ ทราบว่ า วิ วัฒ นาการของการชํ า ระเงิ น จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน มี
ความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก จากเดิมมีการชําระเงินโดยใช้ สือพืนฐาน เช่น เงินสด เช็ค บัตรเครดิต
จนมาถึ ง ปั จ จุบัน มี ก ารชํ า ระเงิ น โดยใช้ สื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาทิ e-money, e-cash, electronic
checks เป็ นต้ น ในประเทศไทยมี ผ้ ูให้ บ ริ การ Mobile Payment ทังที เป็ นสถานบัน การเงิน และ
ไม่ใช่ส ถาบัน การเงิ น ซึงผู้ให้ บ ริ การเหล่านี ให้ ความสํ า คัญ ในเรื องการให้ บ ริ การชํ า ระเงิ น ผ่า น
โทรศัพ ท์ มื อถื อเพื อลดต้ นทุน การดําเนิ นงาน ประกอบกับ การแข่งขันด้ านธุ รกิ จ เพิ มมากขึน ผู้
ให้ บริการจึงมองหาโอกาสในการแข่งขันบนพืนฐานของความพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยีและจํานวน
ผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือทีเพิมขึน ปั จจุบนั ลักษณะการให้ บริ การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มื อถือ ผู้ใช้ บริ การ
สามารถชําระค่าสินค้ าและค่าบริ การ รวมทังโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ทุกทีทุกเวลาด้ วยความ
สะดวกสบาย โดยผู้ให้ บริ ก ารมี บริ การอยู่หลายประเภท ได้ แก่ การชําระเงินผ่านระบบตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) ผ่านการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ เทคโนโลยี WAP, GPRS,
EDGE หรื อ 3G และผ่านแอพพลิเคชันของผู้ให้ บริ การบนโทรศัพท์มือถื อ ซึงผู้ใช้ บริ การสามารถ
เลือกประเภทการใช้ บริการให้ เหมาะกับความสามารถของโทรศัพท์มือถือของตนเองได้
สําหรับปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการใช้ บริ การ พบว่าปั จจัยที ส่งผลต่อการใช้ บริ การ Mobile
Payment มากที สุด ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ถึ ง คุณ ค่าในการใช้ บ ริ ก าร (Perceived Transaction Value)
ความสามารถในการใช้ โทรศัพท์มือถือ (Mobile Self-Efficacy) ความง่ายในการใช้ งาน (Ease of
Use) ประโยชน์ ในระยะสัน (Near-term Usefulness) และประโยชน์ ในระยะยาว (Long-term
Usefulness) ส่ ว นปั จ จัย ที เหลื อ ได้ แก่ ความสามารถของระบบ (System Capability) ความ
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ไว้ ว างใจในการชํ า ระเงิ น แบบไร้ สาย (Wireless Payment Trust) และการสนับ สนุ น ทางด้ า น
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บัง คับ (Law and Regulation Support) เป็ น ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่อ การใช้
บริ ก าร Mobile Payment ในระดับ ปานกลาง ทั งนี ในเรื องทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ บริ ก าร พบว่ า
ผู้ใช้ บริ การที มีทัศนคติทีดีต่อบริ การ Mobile Payment มี แนวโน้ ม ทีจะใช้ บริ การต่อไปในอนาคต
เนืองจากผู้ใช้ บริ การมองเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ บริ การ และมีความรู้สึกว่าการใช้ บริ การชําระ
ค่าสินค้ าและบริ การผ่านโทรศัพท์มือถือมีคณ
ุ ค่ากับตนเองและบุคคลอืนมีผลต่อการใช้ บริ การเป็ น
อย่างมาก
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ABSTRACT
This research is to study the factors that influence the payment for goods and
service through the mobile phone in Bangkok area, to study the market trend of mobile
payment, the evolution of payment and the information technology which can help to
develop payment system, and to study the way to improve mobile payment service to
meet customer’s requirement.
The findings show that the payment method has been developing from the very
simple way such as cash, cheque and credit card. These days e-payment or Electronic
Payment is yet emerged for instance e-money, e-cash, electronic cheque. There are few
mobile payment providers in Thailand and some of them are Financial Institute and
some are non- Financial Institute. These service providers focus on providing payment
service via the mobile phone and also aim to reduce the cost of the operation. The
service providers look for the opportunity to compete in the market based on the
readiness of technology and the increase in mobile phone users. The services which are
offered on mobile phone are the payment for goods and service and the money transfer.
Those services can be done at any time and any places whenever the mobile phone
users are convenient. Currently there are two channels of payment, one will be done by
Interactive Voice Response that connects through the internet on mobile phone using
WAP or GPRS or EDGE or 3G. And another will be done via application on mobile
phone. The users can choose the channel that will suit their mobile phone competency.
The factors which strongly influence mobile payment users are perceiving
transaction value, mobile self-efficacy, ease of use, near-term usefulness, and long-term
usefulness. For the factors which moderately influence mobile payment users are
system capability, wireless payment trust, and law and regulation support. In term of
attitude, the users have a positive attitude toward mobile payment service and trend to
continue using mobile payment in the future, since they realized that it is very useful and
valuable to them and others.
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