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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์โดยรวมเร่ืองการรองรับ

การชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ชาวจีนของผูป้ระกอบการร้านคา้ประเภท

เคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปรรูปในตลาดนัดจตุจกัร 2) เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ประเภทเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปรรูปในตลาดนดัจตุจกัร มีการรองรับและไม่มีการ

รองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย 

เส้ือผา้ท่ีลายไทยและผลไมแ้ปรรูปในตลาดนดัจตุจกัร จาํนวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปรรูป ณ ตลาดนัด

จตุจกัร มีการใชแ้อปพลิเคชนั Alipay รองรับการชาํระเงินมากกว่าร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงิน โดยแบ่งเป็น

ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีมีการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากลูกค้าชาวจีน จาํนวน 42 คนและ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีน จาํนวน 33 คน 2) ปัจจยั

ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ตดัสินใจเลือกใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินเรียงลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ยไดแ้ก่ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี รองลงมาคือปัจจยัดา้นตวัแอปพลิเคชนั Alipay และปัจจยัดา้นลูกคา้ ส่วนสาเหตุท่ี

ผู ้ประกอบการท่ีไม่มีการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay คือ ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่ได้

ทาํการศึกษาขอ้มูลของการรองรับการชาํระเงินของแอปพลิเคชนั Alipay จึงทาํให้มีขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการเลือกใช้



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

221 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

งานแอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินจากลูกคา้ชาวจีน อยา่งไรก็ตามในอนาคตผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมี

แนวโนม้ท่ีจะเลือกใชแ้อปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินหากมีขอ้มูลในการใชง้านท่ีเพียงพอและเป็นผล

ท่ีดีแก่ทางร้านคา้ของตนเอง  

 

คาํสําคญั: ทัศนคติของผู้ประกอบการ  แอปพลิเคชัน Alipay  ลกูค้าชาวจีน  ตลาดนัดจตุจักร 

 

Abstract 

 This quantitative research aims to investigate the overall situation of the support for making payments via 

the Alipay application to facilitate Chinese customers of the store entrepreneurs in the category of fragrances, 

souvenirs, Thai traditional patterned clothes, and processed fruit at Chatuchak Weekend Market; and to study the 

attitude toward these store entrepreneurs whether they support payments via the Alipay application. The data were 

gathered from 75 store entrepreneurs in the category of fragrances, souvenirs, Thai traditional patterned clothes, and 

processed fruit at Chatuchak Weekend Market. Questionnaires were used as the data collection tool. Besides, 

percentage, mean and standard deviation were used to analyze the data. 

 The results revealed as follows: 1 )  42 store entrepreneurs in the category of fragrances, souvenirs, Thai 

traditional patterned clothes, and processed fruit at Chatuchak Weekend Market support payments via the Alipay 

application to facilitate Chinese customers while other 33 store entrepreneurs do not; 2 )  The factors that make the 

store entrepreneurs decide to support payments via the Alipay application in descending order are the technology 

factor, followed by the Alipay application factor and the customer factor respectively. The reason why other store 

entrepreneurs do not decide to support payments via the Alipay application is that they have not studied the Alipay 

application. That causes the 33 store entrepreneurs to have inadequate information to use it. However, these store 

entrepreneurs tend to use the Alipay application in the future if they have enough information, and it would be 

beneficial to their own stores. 

 

Keywords: Attitude of the store entrepreneurs, Alipay application, Chinese customers, Chatuchak Weekend Market 

 

1.  บทนํา 

ในยคุปัจจุบนั การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์และไดเ้ขา้มา

เป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสงัคมปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก ท่ีเห็นไดช้ดัคือ รูปแบบการชาํระ

เงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ภาคธุรกิจหรือร้านคา้ต่าง ๆ มีการนาํรูปแบบการ

ชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีส่วนร่วมในธุรกิจของตนเอง ช่วยให้สามารถเขา้ถึง และ สร้างความสะดวกสบาย
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ให้แก่ลูกคา้มากข้ึนธุรกิจหรือร้านคา้ของตนเองมากข้ึน  โดยเฉพาะในประเทศจีนท่ีข้ึนช่ือไดว้่าเป็นสังคมไร้เงินสด ซ่ึง

หน่ึงในแอปพลิเคชนัสาํหรับชาํระเงินท่ีเป็นท่ีนิยมของคนจีน คือ แอปพลิเคชนั Alipay 

แอปพลิเคชนั Alipay เป็นแอปพลิเคชนัของประเทศจีนช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินต่าง 

ๆ ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือสมาร์ตโฟนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และ เน่ืองจากในเวลาน้ีนกัท่องเท่ียวจีนคือนกัท่องเท่ียว

หลกัของประเทศไทย (อิทธิชยั อรรถกระวีสุนทร, 2563) โดยพิจารณาไดจ้ากรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวจีน จากสถิติ

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ระบุไวว้่า นักท่องเท่ียวจีนเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเมืองไทยมากท่ีสุดในปี

พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีมาจาก

นกัท่องเท่ียวชาวจีนมากเป็นอนัดบั 1 (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2561) จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ 

ตอ้งรู้ว่าพฤติกรรมการใชจ่้ายของคนจีนนั้นเป็นอยา่งไร วิถีชีวิตของคนจีนกาํลงัเปล่ียนแปลงเขา้สู่ความเป็นยคุดิจิทลั

อย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด เป็นการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือในการทาํ

ธุรกรรมต่าง ๆ แทนการใชจ่้ายเงินดว้ยเงินสด เช่น การซ้ืออาหาร การชอปปิง  เป็นตน้ โดยคนจีนมีแอปพลิเคชนัในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นท่ีนิยม คือแอปพลิเคชนั Alipay แอปพลิเคชนั WeChat Pay เป็นตน้ แต่ในประเทศไทย 

ธุรกิจหรือร้านคา้ยงัไม่มีการรองรับแอปพลิเคชนั WeChat Pay เน่ืองดว้ยแอปพลิเคชนั WeChat Pay เป็นระบบชาํระเงิน

ท่ียงัไม่สามารถเปิดให้บริการในประเทศไทยไดอ้ย่างครอบคลุม แต่แอปพลิเคชัน Alipay ไดเ้ขา้มาในประเทศไทย

จากคิง เพาเวอร์ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายแรกท่ีติดต่อขอรับแอปพลิเคชนั Alipay เขา้มาใช ้ร้านคา้และห้างสรรพสินคา้

อ่ืน ๆ จึงเร่ิมมีการขอรับแอปพลิเคชนั Alipay มาใชใ้นการรองรับเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ (ภาวธุ พงษวิ์ทยภานุ, 2561)  

นอกจากน้ีทางธนาคารในประเทศไทยยงัไดมี้การจบัมือร่วมกนักบัทางแอปพลิเคชนั Alipay ประกอบดว้ย

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย เพ่ือตอบสนองต่อธุรกิจหรือร้านคา้ท่ี

สนใจรองรับลูกคา้ชาวจีนเร่ืองของการชาํระเงิน โดยสามารถติดต่อกบัทางธนาคารไดโ้ดยตรง  ส่งผลให้ประเทศไทย

ในปัจจุบันเร่ิมมีการใช้แอปพลิเคชัน Alipay ในการรองรับการชําระเงินแก่ลูกค้าชาวจีนเพ่ิมมากข้ึน เช่น ร้านใน

ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าท่ีขายสินค้าท่ีเป็นท่ีตอ้งการแก่นักท่องเท่ียวชาวจีนในย่านเมืองท่องเท่ียว ซ่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ี จากผลสํารวจ GDCI (2561) ไดก้ล่าวว่า กรุงเทพมหานครไดข้ึ้นแท่นเป็นเมืองท่องเท่ียว

อนัดบัหน่ึงของโลก และยงัเป็นเมืองท่ีมีการชอปปิงมากท่ีสุดดว้ย ซ่ึงสถานท่ีเก่ียวกบัการชอปปิงท่ีเป็นตลาดซ้ือขาย

ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นจุดสาํคญัสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน คือ ตลาดนดัจตุจกัร โดยขอ้มูลจากคู่มือชอป

ของ Wongnai (2562) ไดก้ล่าวว่า ตลาดนัดจตุจกัร เป็นตลาดนัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีมีทั้ งเส้ือผา้ ของกิน  

ของใช ้ของแต่งบา้น เป็นตน้  

นกัท่องเท่ียวชาวจีน เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาตลาดนดัจตุจกัรมากท่ีสุด โดยจากการรายงาน

ขอ้มูลของสาํนกัข่าวมติชนออนไลน์ (2561) สินคา้หลกัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยมมาซ้ือจากประเทศไทยจะเป็นสินคา้

จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้เอกลกัษณ์ลายไทยต่าง ๆ และผลไมแ้ปรรูป ทั้งน้ีร้านคา้ท่ีขายสินคา้จาํพวกน้ีใน

ตลาดนัดจตุจกัร มีทั้ งร้านค้าท่ีรองรับ และไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay ผูวิ้จยัเล็งเห็นว่า 

หลงัจากท่ีผูวิ้จยัไดล้งพ้ืนท่ีสํารวจดูตลาดนัดจตุจกัรเบ้ืองตน้ ทาํให้ทางผูวิ้จยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติของ
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ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่อการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากลูกคา้ชาวจีน ณ ตลาดนัดจตุจกัร ว่า

ปัจจยัใดท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนัดจตุจกัรเลือกและไม่เลือกการรับชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay 

ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษานาํมาสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแอป ฯ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ใหก้บัร้านคา้ต่าง ๆ ในตลาดนดัจตุจกัรต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์โดยรวมเร่ืองการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay ในการอาํนวย

ความสะดวกให้แก่ลูกคา้ชาวจีนของผูป้ระกอบการร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปร

รูป ณ ตลาดนดัจตุจกัร 

2) เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปรรูป 

ณ ตลาดนดัจตุจกัร มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay และไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ท่ีลายไทยและ

ผลไมแ้ปรรูป ณ ตลาดนัดจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยจากจาํนวนร้านคา้ในตลาดนัดจตุจกัรมีจาํนวนร้านคา้มากว่า 

8,000 ร้านคา้ เป็นร้านคา้ท่ีขายสินคา้หลากหลายชนิด แต่ประเภทร้านคา้ท่ีทางผูวิ้จยัเลือกทาํการวิจยัมีเพียงร้านคา้

จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํรวย เส้ือผา้ลายไทยและผลไมแ้ปรรูป ทางผูวิ้จยัไดส้อบถามขอ้มูลจาก กองอาํนวยการตลาด

นดัจตุจกัร ซ่ึงทางกองอาํนวยการตลาดนดัจตุจกัร ก็ไม่สามารถระบุจาํนวนร้านคา้แต่ละประเภทไดว้่ามีจาํนวนเท่าใด 

ดงันั้นจึงไม่สามารถทราบไดว้า่จาํนวนร้านคา้ท่ีผูวิ้จยัเลือกศึกษานั้นมีเท่าใด ทางผูวิ้จยัจึงทาํการลงพ้ืนท่ีสาํรวจในตลาด

นดัจตุจกัร โดยการนบัจาํนวนร้านคา้ดว้ยตวัเองแต่เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2563 ไดล้งพ้ืนท่ีสํารวจนั้นอยู่ในช่วง  

สถาการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 จึงทาํใหมี้จาํนวนร้านคา้ปิดกิจการลงเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ทางผูวิ้จยันบั

จาํนวนร้านคา้ท่ีตอ้งการทาํการสาํรวจทั้งหมดเพียง 75 ร้าน ผูวิ้จยัจึงจาํกดัจาํนวนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีเพียง 75 คน 

โดยแบ่งเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีนจาํนวน 42 คน 

และ ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีนจาํนวน 33 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้จาํพวกเคร่ืองหอม ของชาํร่วย เส้ือผา้ลายไทยและ

ผลไมแ้ปรรูป เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้ชาวจีนนิยมมาซ้ือท่ีประเทศไทย โดยผูวิ้จยัได้ใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก 

(convenience sampling ) ได้จาํนวน 75 คน โดยแบ่งเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอป

พลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีนจาํนวน 42 คน และผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอป

พลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีนจาํนวน 33 คน โดยจากการลงพ้ืนท่ี ณ วนัท่ี 24 ตุลาคม 2563 ท่ีผูวิ้จยัไดล้งพ้ืนท่ีแจก
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แบบสอบถามตามจาํนวนประชากรท่ีนับไดท้ั้งหมด และไดรั้บแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ทุกฉบบัตามจาํนวน

ประชากรทั้งหมด 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผูวิ้จยัเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเป็นลกัษณะของ

แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 ชุดดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามทศันคติของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay 

จากลูกคา้ชาวจีน แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั 

Alipay ของลูกคา้ชาวจีน จาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 คาํถามท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ไดจ้ากการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay 

และแนวโนม้การเลือกใชง้าน Alipay ในอนาคต จาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามปลายเปิด เขียนแสดงความคิดเห็นต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay จาํนวน 3 ขอ้ 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามทัศนคติของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 

Alipay จากลูกคา้ชาวจีน แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามปลายเปิด เขียนแสดงความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ไม่รองรับการชาํระ

เงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay ของลูกคา้ชาวจีน จาํนวน 4 ขอ้ 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูวิ้จยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนดัจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ท่ีรองรับและไม่รองรับการชาํระเงินจากลูกคา้ชาวจีนผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ดงัน้ี  

1) สร้างแบบสอบถามแบบกระดาษเป็นเคร่ืองมือ  

2) นําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรจํานวน 75 คน ณ ตลาดนัดจตุจักร โดยแบ่งเป็น

ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีมีการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากลูกค้าชาวจีนจาํนวน 42 คนและ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay จากลูกคา้ชาวจีนจาํนวน 33 คน ซ่ึงผูวิ้จยั
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จะนาํแบบสอบถามไปส่งมอบใหถึ้งมือผูต้อบดว้ยตนเอง โดยก่อนการแจกแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจะแจง้วตัถุประสงคข์อง

การทาํการวิจยัก่อน แลว้จึงทาํการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํ  

3) ผูวิ้จยัรอรับเกบ็แบบสอบถามคืนทนัทีและตรวจสอบว่ากลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการตอบคาํถามครบ 

ถว้นทุกขอ้แลว้ 

3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทาํการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล ศึกษาจากบทความ แนวคิดและทฤษฎี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ต่าง ๆ จากระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือนาํไปสร้างเคร่ืองมือในการ

วิจยัใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ดงัน้ี  

3.4.1 ผูวิ้จยัทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทุกฉบบั 

3.4.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ของทั้ง 2 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยใชค้่าร้อยละ เพ่ือนาํมาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาคน้ควา้ 

3.4.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามทศันคติของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงิน

ผ่าน Alipay จากลูกคา้ชาวจีน มีการคิดร้อยละ ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และคาํนวณหาค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของขอ้มูลเป็นรายขอ้และรายดา้น 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียคือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี โดยประเภทร้านคา้ท่ีมีการเขา้

ร่วมกบั Alipay ให้มีการรองรับชาํระเงินจากลูกคา้ชาวจีน คือร้านคา้ประเภทเคร่ืองหอม ส่วนร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับ

การชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay คือร้านคา้ประเภทเส้ือผา้ลายไทยมากท่ีสุด ราคาสินคา้ขั้นตํ่าอยู่ระหว่างราคา 

101 – 500 บาท รายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามคือ จาํนวน 40,001 บาทข้ึนไป จาํนวนลูกคา้ชาวจีนเฉล่ียต่อวนั

ของผูต้อบแบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 11 – 20 คน และช่องทางท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้เร่ิมรู้จกัแอปพลิเคชนั Alipay 

มากท่ีสุดกคื็อ คาํแนะนาํจากธนาคาร  

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนัAlipayมีจาํนวนมากกว่าผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับ โดยปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ตดัสินใจเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน Alipay ในการ

รองรับการชาํระเงินเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นตวัแอปพลิเคชนั Alipay และ

ปัจจยัดา้นลูกคา้ ส่วนสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรองรับการคือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่ไดท้าํการศึกษา

ขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนัAlipay อยา่งไรก็ตามในอนาคตผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ี

จะเลือกใชแ้อปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินหากมีขอ้มูลในการใชง้านท่ีเพียงพอและเป็นผลท่ีดีแก่ทาง

ร้านคา้ของตนเอง 
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จากผลการวิจยั พบว่า มีผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay มากกว่า

ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีไม่มีการรองรับ ด้านขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไม่

แตกต่างกนั จึงถือไดว้่า ทศันคติการรองรับแอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั เพศ อาย ุ

ราคาสินคา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและจาํนวนลูกคา้ชาวจีนเฉล่ียต่อวนั แต่ในแบบสอบถามชุดท่ี 1 พบว่า ประเภทร้านคา้

ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองหอมมากท่ีสุด และในแบบสอบถามชุดท่ี 2 พบว่าเป็นร้านเส้ือผา้ลายไทยมากท่ีสุด จึงอาจถือไดว้่า 

ร้านเคร่ืองหอมสมุนไพรมีจาํนวนลูกคา้ชาวจีนท่ีตอ้งการใชแ้อปพลิเคชนั Alipay ในการชาํระเงินมากกว่าร้านเส้ือผา้

ลายไทย เน่ืองจากร้านเคร่ืองหอมสมุนไพรในตลาดนัดจตุจกัรส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ท่ีมีสินคา้ลกัษณะเป็นแบรนด์

เดียวกนั มีบรรจุภณัฑ์ท่ีดูสวยงาม ดูมีมูลค่า ร้านดูมีความทนัสมยั บรรยากาศชวนดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ 

ส่วนร้านเส้ือผา้ลายไทยส่วนใหญ่จะเป็นร้านท่ีไม่มีการตกแต่งมากนกัมีทั้งขายปลีกและขายส่ง ผูซ้ื้อส่วนมากอาจเป็น

เฉพาะกลุ่ม จึงทาํให้อตัราการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ลายไทยไม่สูงเท่ากับอตัราการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองหอม

สมุนไพร และในแบบสอบถามชุดท่ี 1 ผูป้ระกอบการร้านค้ารู้จกัการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากช่อง

ทางการให้คาํแนะนาํจากธนาคารมากท่ีสุด เป็นไปไดว้่า ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการธนาคารท่ีมีการ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการร่วมมือกบัแอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงินเป็นอยา่งดี 

ดา้นปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ตดัสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการชาํระเงิน 

พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับ เร่ิมตน้ใชง้านจากการท่ีมีลูกคา้ชาวจีนตอ้งการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั 

Alipay เป็นจาํนวนมาก และระยะเวลาในการใชง้านส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 4 - 11 เดือน หรือ 1 - 2 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี

ไม่นานมาก เน่ืองจาก Alipay เพ่ิงเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยในปี พ.ศ.2559 จึงยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั แต่ในภายหลงั

ท่ีแอปพลิเคชนั Alipay เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทยรู้ว่าประเทศไทยมีการ

รองรับการชาํระเงินดว้ยแอปพลิเคชนั Alipay แลว้ จึงทาํให้อาจมีความตอ้งการท่ีจะใชแ้อปพลิเคชนั Alipay ชาํระเงิน

แทนเงินสด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับแอปพลิเคชัน Alipay (ปานเทพย ์นิลสินธพ, 2559) ท่ีว่าเพยส์บายได้

ร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบั Alipay เพราะเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของร้านคา้ท่ีตอ้งการอาํนวยความสะดวกในการชาํระค่าสินคา้แก่ลูกคา้ชาว

จีน จึงทาํให้ Alipay เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเหตุผลในการรองรับแอปพลิเคชัน Alipay ในการชําระเงินของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นตวัแอปพลิเคชนั Alipay 2) ปัจจยัดา้นลูกคา้ 3) ปัจจยัดา้น

เทคโนโลยี พบว่า ปัจจยัด้านเทคโนโลยีเป็นเหตุผลสําคญัท่ีสุด คือผูป้ระกอบการตอ้งการยกระดับร้านคา้ให้เป็น

การตลาดยุคใหม่ ส่วนปัจจยัด้านตวัแอปพลิเคชัน Alipay และปัจจยัดา้นลูกคา้มีผลต่อการการตดัสินใจเลือกใช้ใน

จาํนวนท่ีเท่ากนั คือ การรองรับการชาํระเงินผา่น Alipay ทาํให้ร้านคา้ดูทนัสมยัและ Alipay ทาํให้มีการเขา้ถึงลูกคา้ชาว

จีนไดทุ้กเพศทุกวยั ส่งผลให้เห็นว่า สาเหตุทั้ง 3 ปัจจยัมีความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั และทาํให้เห็นถึงขอ้ดีของ

แอปพลิเคชัน Alipay อีกดว้ย คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ตอ้งการให้ร้านคา้ของตวัเองเป็นการตลาดยุคใหม่ท่ีมีความ

ทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนไดทุ้กเพศทุกวยั ซ่ึงเป็นการคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้ และรายไดข้องทางร้าน พบว่าส่วนใหญ่รายไดดี้ข้ึน และหากพิจารณาดา้นประโยชน์ท่ี
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ไดรั้บจากการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 1) ดา้นสิทธิประโยชน์ ซ่ึงถือเป็น

ผลประโยชน์จากภายในตวัแอปพลิเคชนั Alipay คือ สามารถดูรายการซ้ือขายไดอ้ยา่งละเอียด กล่าวไดว้่า เม่ือมีลูกคา้

ชาวจีนชาํระเงินผา่น Alipay จะมีการแจง้เตือนทาง SMS แสดงจาํนวนเงินในการซ้ือขายอยา่งถูกตอ้ง 2) ดา้นประโยชน์ 

ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไดรั้บนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ คือ ร้านคา้มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลายมากข้ึน จึง

สามารถตอบสนองความตอ้งการในปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีท่ีตอ้งการยกระดบัร้านคา้ใหเ้ป็นการตลาดยคุใหม่ ไม่ไดมี้แค่

การรับชาํระดว้ยเงินสดเพียงช่องทางเดียว ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 

Alipay ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนั Alipay จากคาํแนะนาํของพอ่คา้แม่คา้ร้านอ่ืนหรือธนาคาร บางรายรู้จกั

เป็นอยา่งดี บางรายพอทราบเลก็นอ้ย ซ่ึงเหตุผลท่ีทางผูป้ระกอบการเลือกท่ีจะไม่รองรับ คือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงั

ไม่ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลของการรองรับการชาํระเงินของแอปพลิเคชนัน้ีมากพอ เน่ืองจากว่าการประชาสัมพนัธ์ของ

ธนาคารหรือการโฆษณาการรองรับการชาํระเงินของแอปพลิเคชนั Alipay ไม่ไดมี้การออกส่ือโฆษณาท่ีเป็นวงกวา้ง ท่ี

จะทาํให้ผูป้ระกอบการรับรู้ข่าวสารไดโ้ดยง่าย จึงเกรงว่าจะมีความยุ่งยากและลูกคา้ของร้านส่วนใหญ่ตอ้งการชาํระ

ดว้ยเงินสด จึงไม่นาํมาใชง้าน ส่งผลให้เห็นว่า การตดัสินใจเลือกใชง้าน จาํเป็นตอ้งทาํให้กลุ่มคนรับรู้ถึงความง่ายใน

การใชง้าน รับรู้ถึงประโยชน์ จึงจะทาํให้เกิดการยอมรับได ้ซ่ึงร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั 

Alipay ถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์เหมือนกบัผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั 

Alipay แต่ ร้านค้าส่วนมากมีการรับชําระผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารหรือสแกน QR Code ของธนาคารท่ี

ผูป้ระกอบการร้านคา้นั้นใชง้านอยู่ดว้ย มีความสะดวกสบายในการใชง้าน ไม่ยุ่งยากเช่นกนั แต่อาจจะไม่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนไดเ้ท่าท่ีควร 

ดา้นขอ้เสนอแนะต่อการใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay ส่งผลให้เห็นถึงขอ้เสียของแอปพลิเคชนั Alipay อีกดว้ย 

ในการรองรับการชาํระเงินในอนาคต พบว่า ขอ้บกพร่องท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงของแอปพลิเคชนั Alipay คือการเขา้

ร่วมของแอปพลิเคชนั Alipay ท่ีเขา้ร่วมกบัธนาคารในประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่สามารถครอบคลุมไดทุ้กธนาคาร 

บางธนาคารยงัไม่มีการเขา้ถึงผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงอยากให้ธนาคารในประเทศไทยทาํการประชาสัมพนัธ์

มากข้ึน โดยจากบทความของ Money Duck (2563) ได้มีการระบุว่าธนาคารท่ีในปัจจุบนัมีการร่วมมือกับ Alipay มี

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารกสิกรไทย ส่วนธนาคารท่ีคนในกรุงเทพมหานคร

ใชบ้ริการทางการเงินแบบออนไลน์มากท่ีสุดและยงัไม่ไดร่้วมมือกบั Alipay คือธนาคารกรุงศรีอยธุยา จึงเป็นไปไดว้า่มี

จาํนวนผูป้ระกอบการท่ีใชธ้นาคารกรุงศรีอยุธยาและยงัไม่สามารถรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ได ้

นอกจากนั้นยงัมีความตอ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนั Alipay มากข้ึน เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการร้านคา้อีกหลายท่านท่ียงัใชง้านไม่คล่อง หรือบางท่านท่ียงัไม่ไดใ้ชก้ารเขา้มาให้ความรู้เพ่ิมเติม ช่วยเพิ่ม

โอกาสให้กบัผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ให้เกิดการยอมรับในการใชง้าน 

โดยคาดหวงัวา่ การเก็บค่าส่วนต่างหรือค่าธรรมเนียมจะลดลงไปดว้ยหรือไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินผา่น

แอปพลิเคชนั Alipay เน่ืองจากเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีอาจจะทาํให้การรับชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ไม่น่าใชง้าน 

เม่ือค่าธรรมเนียมสูงส่งผลให้ลูกคา้ไม่อยากเลือกใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชนั Alipay โดยผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการ
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รองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ยงัคงจะใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay ต่อไปในอนาคตและอยากแนะนาํ

ให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่านอ่ืนเลือกใชเ้ช่นกนั จึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรองรับการ

ชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay ท่ีมีความสนใจท่ีจะใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay มารองรับการชาํระเงินท่ีร้านคา้ใน

อนาคต หากว่าทราบขอ้มูลเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั Alipay เพียงพอ มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัการใชง้านของแอป

พลิเคชนั Alipay วา่เป็นผลดีกบัทางร้าน ผูวิ้จยัจึงมีความเห็นว่า หากสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามคาํแนะนาํของ

ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชัน Alipay ได้ จะทําให้มีผูส้นใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Alipay เพ่ิมมากข้ึน และส่งผลดีต่อ

ผูป้ระกอบการชาวไทยดว้ยเช่นกนั 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปว่า ทศันคติของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับการชาํระเงิน

ผ่านแอปพลิเคชัน Alipay และผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีไม่มีการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay ใน

ภาพรวมนั้น ทาํให้เห็นถึงขอ้ดีของแอปพลิเคชนั Alipay คือ ร้านคา้ไดรั้บสิทธิประโยชน์และประโยชน์จากการใชง้าน 

ไดแ้ก่ การดูรายการซ้ือขายไดอ้ยา่งละเอียด ร้านคา้มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลายมากข้ึน และสามารถตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนได ้อย่างไรก็ตาม มีขอ้บกพร่องบางประการท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับ

การชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay มีความคิดเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ การเขา้ร่วมของธนาคารใน

ประเทศไทย ควรมีการเขา้ถึงผูป้ระกอบการอย่างทัว่ถึงและมีการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน การเก็บค่าส่วนต่างหรือ

ค่าธรรมเนียมควรลดลงหรือไม่มี ทาํให้เห็นว่าส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการท่ีมีการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั 

Alipay และไม่มีการรองรับการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay ล้วนรู้จักแอปพลิเคชัน Alipay จากการได้รับ

คาํแนะนําจากธนาคารหรือคาํแนะนําจากผูป้ระกอบการร้านค้าท่านอ่ืน ซ่ึงไม่ได้รู้จกัด้วยตนเอง ส่งผลให้เห็นว่า 

ผูป้ระกอบการไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของร้านก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชง้านแอปพลิเคชนั Alipay ในการรองรับการ

ชาํระเงิน โดยการมองถึงความสําคญัและความจาํเป็นของการใชง้านเป็นหลกั ทาํให้การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้

งานมีผลทาํใหเ้กิดการยอมรับแอปพลิเคชนัไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ทัศนคติของผูป้ระกอบการร้านค้าต่อการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชัน 

Alipay จากลูกคา้ชาวจีน ณ ตลาดนัดจตุจกัร เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นและมุมมองของผูป้ระกอบการร้านคา้ต่อ

การคา้ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ชาวจีน ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัไดด้งัน้ี 

1) สถานการณ์โดยรวมเร่ืองการรองรับการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay พบว่า มีผูป้ระกอบการร้านคา้

ท่ีมีการรองรับมากกวา่ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay และทศันคติไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัการแบ่งเพศ อายุ ราคาสินคา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและจาํนวนลูกคา้ชาวจีนเฉล่ียต่อวนั แต่ข้ึนอยู่กบัความ

จาํเป็น ความสนใจและความตอ้งการส่วนตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ 

2) ทศันคติท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้รองรับและไม่รองรับมีต่อการชาํระเงินผ่านแอปพลิเคชนั Alipay พบว่า 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการรองรับ ตอ้งการให้ร้านคา้ของตนเองเป็นการตลาดยุคใหม่ มีความทนัสมยัและสามารถ
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ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนได ้เป็นเหตุผลให้ผูป้ระกอบการร้านคา้มีการรองรับ เน่ืองดว้ยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์เป็นหลกั ส่วนผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรองรับ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัมีขอ้มูล ความรู้

เก่ียวกบัแอปพลิเคชนั Alipay ท่ียงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจเลือกใชง้าน และกลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ใชเ้งินสดใน

การชาํระเงิน ปัจจยัเหล่าน้ีจึงส่งผลใหท้างผูป้ระกอบการร้านคา้ยงัไม่เลือกตดัสินใจ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

1) จากผลการวิจยัท่ีระบุว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay ระบุ

ว่าส่วนใหญ่รู้จกัการรองรับการชาํระเงินของแอปพลิเคชนั Alipay จากพ่อคา้แม่คา้แนะนาํ ซ่ึงคาํแนะนาํจากธนาคาร

หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่ครอบคลุมร้านคา้มากพอ ทาํให้ผูวิ้จยัมองเห็นวา่ ผลจากการวิจยัขอ้น้ีอาจเป็นผลดีต่อผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือธนาคารท่ีร่วมมือกบัแอปพลิเคชนั Alipay หากมีการนาํไปปรับปรุง จะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้นอนาคต 

2) จากผลการวิจยัท่ีระบุว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีไม่มีการรองรับการชาํระเงินผา่นแอปพลิเคชนั Alipay ยงัมี

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนัท่ียงัไม่เพียงพอต่อการเลือกใชง้าน ผูวิ้จยัมองเห็นว่า ควรมีการทาํการตลาดเขา้

ไปให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการไดอ้ย่างทัว่ถึงมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้งานให้แก่ผูป้ระกอบการไดใ้น

อนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

1) สามารถเปล่ียนกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้ หากร้านค้ามีความหลากหลาย ก็ยิ่ง

สามารถเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกนัว่ามีมากนอ้ยเพียงใด  

2) แอปพลิเคชัน Alipay ยงัมีคุณสมบติัการใชง้านท่ีหลากหลาย สามารถศึกษาความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ 

ของแอปพลิเคชนั Alipay เช่น การซ้ือสินคา้ออนไลน์ การจองตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3) สามารถทาํการวิจัยทั้ งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพประกอบกันได้ เช่นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ

รายบุคคล เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อแอปพลิเคชนั Alipay 

4) ผลการศึกษาสามารถนาํไปศึกษาต่อเชิงลึกในเร่ืองขอ้บกพร่องท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงของแอปพลิเคชนั 

Alipay ได ้วา่ในอนาคตแอปพลิเคชนั Alipay ควรปรับปรุงอะไรบา้ง 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากอาจารย ์พิสิษฐพฒัน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว อาจารย์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาการศึกษาคน้ควา้

อิสระ และ อาจารย ์ณฐ บุญธนาธีรโชติ อาจารยป์ระจาํภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีคอยให้

คาํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ช้ีแนะและใหค้าํแนะนาํอยูต่ลอดมา 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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