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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรือง “ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่าน
โทรศพัท์มือถือของผู้บริโภค” มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการชําระเงิน
ค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทังยังเป็น
การศึกษาสภาพตลาดการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศพัท์มือถือ  และศึกษา
รายละเอียดของวัฒนาการในการชําระเงิน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทีเข้ามามีส่วนช่วย
พัฒนาระบบการชําระเงินให้มีความก้าวหน้ามากขึน   รวมทังเพือให้ผู้ ให้บริการทราบถึงแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการพฒันา
บริการ Mobile Payment ในอนาคต  

จากการศึกษาทําให้ทราบว่า  วิวัฒนาการของการชําระเงินจากอดีตถึงปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าเป็นอยา่งมาก จากเดิมมีการชําระเงินโดยใช้สือพืนฐาน เช่น เงินสด เช็ค บตัรเครดิต 
จนมาถึงปัจจุบันมีการชําระเงินโดยใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ  e-money, e-cash, electronic 

checks เป็นต้น ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการ Mobile Payment ทังทีเป็นสถานบันการเงิน และ
ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึงผู้ ให้บริการเหล่านีให้ความสําคัญในเรืองการให้บริการชําระเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือเพือลดต้นทุนการดําเนินงาน  ประกอบกับการแข่งขันด้านธุรกิจเพิมมากขึน ผู้
ให้บริการจงึมองหาโอกาสในการแข่งขนับนพืนฐานของความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและจํานวน
ผู้ใช้โทรศพัท์มือถือทีเพิมขนึ ปัจจบุนัลกัษณะการให้บริการชําระเงินผา่นโทรศพัท์มือถือ ผู้ใช้บริการ
สามารถชําระคา่สินค้าและคา่บริการ รวมทงัโอนเงินผ่านโทรศพัท์มือถือได้ทุกทีทกุเวลาด้วยความ
สะดวกสบาย โดยผู้ ให้บริการมีบริการอยู่หลายประเภท ได้แก่ การชําระเงินผ่านระบบตอบรับ
อตัโนมัติ (IVR) ผ่านการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยี WAP, GPRS, 

EDGE หรือ 3G และผ่านแอพพลิเคชนัของผู้ ให้บริการบนโทรศพัท์มือถือ ซึงผู้ ใช้บริการสามารถ
เลือกประเภทการใช้บริการให้เหมาะกบัความสามารถของโทรศพัท์มือถือของตนเองได้  

สําหรับปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้บริการ  Mobile 

Payment มากทีสุด ได้แก่ การรับรู้ถึงคุณค่าในการใช้บริการ (Perceived Transaction Value) 

ความสามารถในการใช้โทรศพัท์มือถือ (Mobile Self-Efficacy) ความง่ายในการใช้งาน (Ease of 

Use) ประโยชน์ในระยะสัน (Near-term Usefulness) และประโยชน์ในระยะยาว (Long-term 

Usefulness) ส่วนปัจจัยทีเหลือ ได้แก่ ความสามารถของระบบ  (System Capability) ความ
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ไว้วางใจในการชําระเงินแบบไร้สาย (Wireless Payment Trust) และการสนับสนุนทางด้าน
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation Support) เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้
บริการ Mobile Payment ในระดับปานกลาง ทังนี  ในเรืองทัศนคติต่อการใช้บริการ พบว่า 
ผู้ ใช้บริการทีมีทัศนคติทีดีต่อบริการ Mobile Payment มีแนวโน้มทีจะใช้บริการต่อไปในอนาคต 
เนืองจากผู้ ใช้บริการมองเห็นถึงประโยชน์จากการใช้บริการ และมีความรู้สึกว่าการใช้บริการชําระ
คา่สินค้าและบริการผ่านโทรศพัท์มือถือมีคณุค่ากบัตนเองและบุคคลอืนมีผลตอ่การใช้บริการเป็น
อยา่งมาก  
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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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