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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่

ในการใช้บริการพร้อมเพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ              
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู  

ผลการวจิยัพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 -30 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
2. การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ดา้นการโฆษณา ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย 

ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ ์ด้านการตลาดทางตรง และด้านการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ             
มรีะดบัการรบัรูโ้ดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

3. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
1. เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั  
2. อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั  
3. ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ตกต่างกนั  
4. อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั  
5. ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั  
6. การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นการตลาด

ทางตรง มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์               
ในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความสมัพันธ์กับความเชื่อมัน่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม ไดร้อ้ยละ 24.80 
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ค าส าคญั: การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ความเชื่อมัน่ การใชบ้รกิาร 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were to study the perception of integrated marketing communication 
affecting consumer confidence using PromptPay. The study was a quantitative research and contained 
information from four hundred (N) respondents. The sample consisted of customers who had deposits account 
in the Bangkok metropolitan area. The data was collected through a questionnaire. The statistical methods 
used for the analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way Analysis of Variance and 
Multiple Regression Analysis.  

The research findings were as follows: 
1. Most of the respondents were female, aged between twenty one to thirty years of age, held a 

Bachelor’s degree, worked in the private sector, an average monthly income of between 10,001 to 20,000 
Baht. 

2. Perception of Integrated Marketing Communication, advertising, public relations and direct 
marketing were at a much level. 

3. Mostly, the respondents had confidence using PromptPay were at a much level. 
The research was statistically significant level of at 0.05, and were revealed as follows: 
1. The personal characteristics, including gender, age, occupation and average monthly income had 

no effect on confidence using PromptPay. 
2. The personal characteristics and education had an effect on confidence of using PromptPay. 
3. Perception of Integrated Marketing Communication, advertising, public relations and direct 

marketing had effect on confidence using PromptPay of people in Bangkok metropolitan area in positive way at 
24.80 percent. 

 
Keyword: Perception of Integrated Marketing Communication, Consumer Confidence, Using  
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ห่งชาต ิในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบการช าระเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสข์ึน้ โดยบรกิารพรอ้มเพยเ์ป็นสว่นหนึ่งในโครงการส าคญัของภาครฐัทีม่บีทบาทน าร่องตามแผนยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ ระบบพร้อมเพย์ถือเป็นทางเลือกใหม่ส าหรบัประชาชน ที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงินให้แก่ประชาชน ซึ่งการโอนและรบัโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นี้ ประชาชนอาจมีข้อกังวลใจถึงความ              
ไม่ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ แม้ธนาคารหรอืธนาคารแห่งประเทศไทยจะยนืยนัถึงความปลอดภยัแล้วกต็าม  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงขาดความเข้าใจและความเชื่อมัน่ ซึ่งมีผลพวงมาจากการสื่อสารที่ไม่มปีระสทิธภิาพของ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ดงันัน้การใหค้วามส าคญักบัการท ากจิกรรมการสือ่สารทางการตลาดจงึเป็นสิง่ส าคญัในการด าเนิน
โครงการเพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2559: ออนไลน์) 
 ระบบพร้อมเพย์เป็นระบบการรบัหรือโอนเงิน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมบริการที่ถูกกว่าการบริการของธนาคาร          
ในแบบเดมิ และมคีวามปลอดภยัในการใหบ้รกิารถอืเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิเกดิความคล่องตวัและ
ด าเนินไปขา้งหน้า ปัจจุบนัยงัคงมปีระชาชนจ านวนมากทีไ่ม่ประสงคใ์นการใชบ้รกิารระบบพรอ้มเพย ์ซึง่เหตุผลสว่นหนึ่ง
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มาจากขาดความเชื่อมัน่ในระบบการใหบ้รกิาร ความกงัวลในระบบความปลอดภยั และขาดความเขา้ใจในระบบการใช้
บรกิารพรอ้มเพย์ ปัญหาที่เกดิขึน้มาจากการสื่อสารที่ขาดประสทิธภิาพของหน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ไม่สามารถเขา้ถึง
ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง และไม่สามารถท าให้ประชาชนเกดิความเขา้ใจในระบบการใช้งานพรอ้มเพย์ การสื่อสารยงัมี            
การด าเนินการที่ขาดช่วง และไม่ต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนเกิดทัศนคติในเชิงลบกบัโครงการ และเมื่อประชาชนเกิด
ทศันคตทิางลบย่อมสง่ผลต่อความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอโครงการลดน้อยลง  

แนวความคดิของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication IMC) การสื่อสารด้วยวธิ ี
“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็นกลยุทธ์วิธีการสื่อสารแนวใหม่ที่หลายภาคธุรกิจนิยมน ามาใช้กันอย่าง
กวา้งขวางเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยจุดมุ่งหมายสงูสดุ คอื เพื่อสรา้งภาพพจน์โดยรวมของสนิคา้ 
บรกิาร และองคก์ร ซึง่สามารถสรา้ง ภาพพจน์เชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภค (เสร ีวงษ์มณฑา. 2547)  

การสื่อสารทางการตลาดจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่หน่วยงานที่รบัผดิชอบต้องให้ความส าคญั เพื่อใช้ในการสนับสนุน
โครงการ อนัไดแ้ก่ การจดัท าโฆษณาทีเ่ขา้ถงึประชาชนกลุ่มต่างๆไดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมถงึการขายโดยใชพ้นกังานขายเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลบรกิารแก่ประชาชนไดท้นัท ีน าการส่งเสรมิการขายมาใช้เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิสิง่จูงใจในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร           
เรว็ขึน้ การประชาสมัพนัธ์และท าความเขา้ใจ การให้ความรูถ้ึงการใช้งานระบบ และความปลอดภัยของระบบ รวมถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบัจากโครงการพร้อมเพย์ การตลาดทางตรงกม็ีส่วนส าคญัในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ เช่น สถาบนัการเงนิต่างๆ ควรมีการให้ความรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์              
ในการน าเสนอขอ้มูลสู่ประชาชน และสุดทา้ยการด าเนินกจิกรรมการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษอย่างต่อเนื่องเป็นสิง่
ทีจ่ าเป็นในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชน   
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ จงึมุ่งศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้ม
เพย ์และแนวทางการน าการสือ่สารทางการตลาดมาปรบัใชเ้พื่อสนับสนุนกจิกรรมของบรกิารพรอ้มเพย ์ทีจ่ะสามารถเพิม่
ความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์หแ้ก่ประชาชน คาดว่าขอ้มลูจากการวจิยัครัง้นี้เป็นขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางการสง่เสรมิกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารพรอ้มเพยส์ าหรบัหน่วยงานต่างๆ ได ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
 2. เพื่อศกึษาการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย 
การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพันธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดโดยการจดักจิกรรมพิเศษ ที่มีผลต่อความ
เชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             
ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย์ 

2. การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย      
การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มผีลต่อความเชื่อมัน่
ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

 
 
 
 



4 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู ้เสาวลกัษณ์ ทรงสงวน (2540: 17-18) ไดก้ล่าวว่า การรบัรูข้องบุคคลนัน้
มทีัง้การรบัรู้เกี่ยวกบัตนเองการรบัรู้บุคคลอื่นการรบัรู้สงัคม โดยสงัคมเป็นตวัเร้าในลกัษณะที่ก่อให้เกดิประสบการณ์            
ซึง่เป็นผลของการท างานของระบบประสาทสมัผสั และมภีาพการจูงใจประสบการณ์มทีัง้ทีเ่ป็นความรูส้กึนี้จะบรรยายเป็น
ค าพดูไม่ไดห้รอืประสบการณ์ทีอ่ธบิายเป็นค าพูดได ้และสามารถถ่ายทอดเป็นค าพดูไดแ้ละถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นฟังได ้หรอืใน
ลกัษณะของประสบการณ์ทีเ่ป็นนามธรรม เป็นประสบการณ์ทีอ่ธบิายเป็นค าพูดได้ยาก แต่สามารถที่จะอธบิายลกัษณะ
ของพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึพฤตกิรรมนี้ได ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 
28-29) ใหค้วามหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถงึ กระบวนการของ
การพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาด ทีต่้องใชก้ารจูงใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC 
คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการ            
สื่อ สารตราสนิค้า (Brand contracts) เพื่อใหผู้้บรโิภคเป้าหมายได้รูจ้กัสนิค้าที่จะน าไปสู่ความรู ้ความคุ้นเคยและความ
เชื่อมัน่ในสนิค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวธิกีารพื้นฐานในการส ารวจ กระบวนการติดต่อสื่อสารกบัผู้รบัข่าวสาร              
ทีเ่ป็นเป้าหมาย ทศันะการวางแผน IMC ถอืเกณฑ ์แนวความคดิ 5 ประการ คอื   

1. IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกบัลูกค้า (IMC coordinate multiple customer communication) 
ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเดยีวกนั (Single plan) และจุดมุ่งหมายเดยีวกนั IMC ตระหนักว่าบุคคลสะสมขอ้มูลตลอดเวลา และ
ขอ้มลูทีส่ะสมจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ดงันัน้จงึควรมกีารป้อนขอ้มลูใหก้บัลูกคา้ดว้ยวธิกีารต่างๆ ดงันี้ คอืการโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจดักจิกรรม
พเิศษ และเครื่องมอืการตดิต่อสือ่สารอื่นๆ   

2. IMC จะเริม่ต้นทีลู่กคา้ไม่ใชผ้ลติภณัฑ์ (IMC starts with the customers not the product) จุดเริม่ต้นในการ
ตดิต่อสื่อสารของผลติภณัฑ ์คอื การค้นหาวธิกีารทีจ่ะตดิต่อสือ่สารถงึประโยชน์เกีย่วกบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยเริม่ต้น 
ทีค่วามรูส้กึนึกคดิของลูกคา้ ค้นหาสิง่ทีม่คีุณค่าในสายตาลูกคา้แลว้ยอ้นกลบัไปศกึษาคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์จากนัน้ 
จงึระบุโครงสรา้งของขา่วสารซึง่ผูต้ดิต่อกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย   

3. IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารทัง้ที่ใช้คนและที่ใช้สื่อ (IMC uses non media and media) จาก
จุดเริม่ต้นทีว่่าลูกคา้ทุกคนที่ความเป็นเอกลกัษณ์ ดงันัน้จงึต้องตอบสนองโดย 1) ผูใ้ชท้ีภ่กัดต่ีอตราสนิคา้ (Loyal brand 
user) 2) ผู้ใช้สินค้าของคู่แข่งขนั (Competitive user) 3) ผู้ใช้ที่เปลี่ยนตราสินค้า (Swing user) ส่วนส าคัญของ IMC              
อกีประการหนึ่ง คอื การพิจารณาว่าลูกค้ามีความคิดเกี่ยวกบัตรา สนิค้าในผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเครอืข่าย            
ตราสนิคา้ (Brand network) และคน้หาวธิกีารทีจ่ะตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัตราเหล่านี้ ซึง่เป็นการตดิต่อสือ่สารกบัตราสนิคา้ 
(Brand contacts) ด้วยข้อมูลนี้จะเริ่มต้นโดยการก าหนดวตัถุประสงค์ส าหรบัแต่ละชนิดของผู้ใช้ แล้วจึงใช้เครื่องมือ           
การตดิต่อสือ่สารทีเ่หมาะสมทีส่ดุ   

4. IMC จะสร้างการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า ( IMC creates two way communication with 
customer) จะมุ่งสรา้งใหเ้กดิการตอบสนองดา้นพฤตกิรรมลกูคา้รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการลกูคา้   

5. การสื่อสารการตลาด (IMC) และเครื่องมอืการตลาด (4 Ps) ใหส้อดคลอ้งกนัภายใต้แผนเดยีวกนั และบรรลุ
จุดมุ่งหมายเดยีวกนัโดยใชเ้ครื่องมอืร่วมกนั  
 แนวคิดและทฤษฎีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (Consumer Confidence) สเตริน์ (Stern. 1997: 7-17 อา้งถึงใน 
วรารตัน์ สนัติวงษ์. 2549: 18) ความเชื่อมัน่ คือ พื้นฐานของความสมัพนัธ์ คือการมีปฏสิมัพนัธ์ที่ดต่ีอลูกค้า องค์การ
จ าเป็นต้องเรยีนรูท้ฤษฏคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ เอาใจใสเ่พื่อครองใจลกูคา้มทีฤษฏทีัง้สิน้ 5 C ไดแ้ก่ การสือ่สาร ความดแูล
และการให ้การใหข้อ้ผกูมดั การใหค้วามสะดวกสบายหรอืความสอดคลอ้ง การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้และการให้
ความไว้วางใจ 1) การสื่อสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening พนักงานควรจะสื่อสาร
กบัลูกคา้ในลกัษณะทีท่ าใหลู้กคา้อบอุ่นใจได้ พนักงานควรแสดงความเปิดเผย จรงิใจและพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืลูกคา้
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เพื่อใหท้ัง้สองฝ่ายเตม็ใจแสดงความรูส้กึและความคดิร่วมกนัหรอือกีนยัหน่ึงคอื สรา้งความรูส้กึใหล้กูคา้อยากใชบ้รกิารกบั
อู่ซ่อมรถยนต์หรอืศูนยบ์รกิารดว้ยการแสดงความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร 2) ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) 
ความเอาใจใส่และความพรอ้มที่จะให้นัน้ กลายเป็นคุณสมบตัิของความสมัพนัธ์ใกล้ชดิที่ประกอบด้วยความเอื้ออาทร 
ความอบอุ่น และความรูส้กึปกป้อง ซึง่มผีลใหลู้กคา้รูส้กึด ีกล่าวคอื องคก์รอาจแสดงความรูส้กึเหล่านี้จากสิง่เลก็ๆ น้อยๆ 
ทีเ่ป็นทีส่งัเกต เช่น พนักงานกล่าวต้อนรบัและเชื้อเชญิ สอบถามขอ้มูลและใหค้วามส าคญักบัรถยนต์ทีน่ าเขา้มาซ่อมใน
ทุกรายละเอียด ชี้แจงลกัษณะการท างาน กล่าวค าขอบคุณและแนะน าขัน้ตอนการดูแลรถเป็นต้น 3) การให้ขอ้ผูกมดั 
(Commitment) ทีเ่กีย่วพนักบัลกูคา้ องคก์รควรจะยอมเสยีผลประโยชน์เพื่อคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ เช่น ยนิดี
ตรวจเชค็สภาพรถ 10 ขัน้ตอน เช่น การตรวจเชค็ลมยาง การตรวจสภาพหมอ้น ้า น ้ามนัหล่อลื่น ขดัสรีถยนต์ภายหลงั              
2 เดือนหลงัจากการท าสี เป็นต้น โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อร่วมกบัการรณรงค์ของรฐับาลที่มุ่งให้ผู้ขบัขี่รถยนต์ใช้รถ           
ดว้ยสมรรถนะทีแ่น่ใจว่าปลอดภยั ในการนี้ชี้ใหเ้หน็ว่า เป็นการเสยีประโยชน์เพยีงบางส่วน เพื่อให้ไดร้บัความไวว้างใจ          
ที่เนิ่นนาน 4) การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรอืความสอดคล้อง (Compatibility) ความเอาใจใส่ลูกค้าจะท าให้
ลูกค้า รูส้กึถึงความสะดวกสบาย กล่าวคอื ลูกค้าจะรู้สกึยนิดอีบอุ่นมัน่ใจ มัน่คงที่ไดร้บับรกิาร ลูกค้าส่วนใหญ่ประเมนิ
ความสะดวกสบายจากการบรกิารทีด่ขีององคก์ร 5) การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ 
(Trust) ถ้าองคก์รสามารถท าใหลู้กคา้รูส้กึสบายใจได้ จะดกีว่าการที่องคก์รต้องแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้กบัลูกค้า 
นัน่คอื องคก์รควรจะแสดงความรบัผดิชอบดว้ยการออกตวัไวก้่อนว่า ถา้ลูกคา้พบสิง่ใดทีส่งสยัหรอืไม่ชอบใจในสนิคา้และ
บรกิารที่ลูกค้าคิดว่าตนจะเสยีเปรยีบ ขอให้ลูกค้ารบีถามเพื่อให้พนักงานได้รบีชี้แจงโดยเรว็ ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สกึโกรธ
หรอืไม่พงึพอใจในสนิคา้และบรกิารพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างการตดิต่อสื่อสารระหว่างองคก์รกบัลูกคา้  จะก่อใหเ้กดิ
วงจรการพัฒนาความสมัพันธ์ ซึ่งมีแบบจ าลองของ ลีวินเจอร์และสโนค (Levinger & Snoek.1972: 155 อ้างถึงใน               
วรารตัน์ สนัตวิงษ์. 2549: 19) เรยีกว่า แบบจ าลองขัน้ตอน ABCDE คอื 1. ขัน้ความรูส้กึ/ คุน้เคย (Acquaintance) ลกูคา้
จะรูส้กึพงึพอใจองค์กรหรอืบรกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัความประทบัใจครัง้แรกทีลู่กค้าได้รบั 2. ขัน้การสรา้งความสมัพนัธ์ 
(Buildup) ถ้าลูกค้าทดลองใช้สนิค้าหรอืบรกิารแล้วจะเกิดความพึงพอใจหรอืไม่ขึน้อยู่กบัวิธกีารสร้างความประทบัใจ               
ขององค์กร เช่น การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ หรือสินค้าทดลองใช้ (Sample) เป็นต้น 3. ขัน้การเรียนรู้
ความคุ้นเคย เป็นการท าความรู้จ ักให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าลูกค้ารู้สึกพึงพอใจจะใช้สินค้าหรือบริการต่อไป                     
4. ขัน้เลกิใช้บริการ (Dissolution Deterioration and Endings) ถ้าลูกค้ารู้สกึไม่พึงพอใจในสนิค้าหรือบรกิาร หรอืการ
โฆษณาทีท่ าใหล้กูคา้ไม่ชอบพอเสมอืนเป็นการดถููกผูใ้ชส้นิค้า ลกูคา้อาจเลกิใชบ้รกิารทนัท ี 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีม่บีญัชเีงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื่องจาก

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2542) ดงันัน้ เพื่อให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายที่สามารถเป็นเสมอืน
ตวัแทนประชากรที่ท าการวจิยัครัง้นี้  จงึใช้การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง 385 คน และไดเ้พิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด โดยในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอื
และขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 3 สว่น คอื 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามทางด้านประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices 
question) โดยใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว  
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สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อบรกิารพรอ้มเพย ์ไดแ้ก่ 
การโฆษณา จ านวน 4 ข้อ การขายโดยใช้พนักงานขาย จ านวน 3 ข้อการส่งเสริมการขาย จ านวน 3 ข้อ                            
การประชาสมัพนัธ ์จ านวน 3 ขอ้ การตลาดทางตรง จ านวน 3 ขอ้ และการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ จ านวน 3 ขอ้ 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยค าถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended Question) โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale             
ม ี5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพรอ้มเพย ์โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) โดยค าถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก             
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การทดสอบค่าที ( Independent t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 -30 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 

2. การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อบรกิารพรอ้มเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และด้านการตลาดโดยการจดักจิกรรมพิเศษ อยู่ในระดบั             
มากทุกดา้น คอื 3.51 3.64 3.61 3.53 3.70 และ 3.57 ตามล าดบั  

3. ความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 มรีะดบัความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพรอ้มเพย์ในระดบัมากทุกขอ้ คอื  
ขอ้บรกิารพร้อมเพย์มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยต้องมีการใส่รหสัและมีการยืนยนัรายการก่อนท ารายการ              
ทุกครัง้ ขอ้บรกิารพรอ้มเพย ์ใหป้ระโยชน์ดา้นค่าธรรมเนียมทีถู่กลงกว่าบรกิารรบั-โอนเงนิแบบเดมิ ขอ้บรกิารพรอ้มเพย ์
เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหม่ให้กบัประชาชนในการรบั-โอนเงนิ  ขอ้บรกิารพรอ้มเพยส์ามารถทีจ่ะยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
การผกูบญัชดีงักล่าวไดใ้นภายหลงั ขอ้บรกิารพรอ้มเพยม์คีวามปลอดภยัสงู เน่ืองจากมกีารดแูลรกัษาความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล ขอ้บรกิารพรอ้มเพยม์คีวามน่าเชื่อถอื เน่ืองจากเป็นโครงการทีภ่าครฐัใหก้ารสนับสนุน เช่น การคนืภาษี
ผ่านบริการพร้อมเพย์ ข้อบริการพร้อมเพย์มีการตรวจสอบการใช้งานทุกขัน้ตอนและมีการควบคุมดูแลระบบการ
ลงทะเบยีนทีร่ดักุม และขอ้บรกิารพรอ้มเพยส์ามารถช่วยใหก้ารรบั-โอนเงนิ สะดวกมากยิง่ขึน้ เช่น การใชเ้บอรโ์ทรศพัท ์
หรอืเลขทีบ่ตัรประชาชน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 3.58 3.57 3.52 3.52 3.46 3.45 และ 3.32 ตามล าดบั 

4. ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

5. การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการการโฆษณา พบว่ามีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั กบัความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามเหน็ว่าหากการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการการโฆษณา เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 
โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามจะมรีะดบัความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์พิม่ขึน้ 
.133 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 



7 
 

การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพันธ์ พบว่ามีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั กบัความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า       
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่าหากการรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์เพิม่ขึน้  
1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามจะมรีะดบัความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้ม
เพยเ์พิม่ขึน้ .163 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

การรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดทางตรง พบว่ามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
กบัความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามเหน็ว่าหากการรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการตลาดทางตรง เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 
โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามจะมรีะดบัความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์พิม่ขึน้ 
.103 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สว่นตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัความเชือ่มัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ม ี3 ตวัแปร คอื การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ด้านเพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั เนื่องจากปัจจุบนั
ประชาชนทัง้เพศหญิงและเพศชาย มกีารยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ๆในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ และ                
มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนัน้ตัวแปรด้านเพศจึงไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ โดย
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุรยี์พร เหมอืงหลิง่ (2558:44) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้
บรกิารทางการเงนิผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า เพศ 
ที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารทางการเงนิผ่าน Mobile Banking Application อย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปไดว้่าในปัจจุบนัเพศชายและเพศหญิงมพีฤติกรรมที่คล้ายกนัมากขึน้ มคีวามเท่าเทยีมกนั            
ในทุกด้าน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานและความเชื่อมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
Application ไม่มคีวามแตกต่างกนั  

2. ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองมาจากประชาชนในแต่ละระดบัช่วงอายุสามารถเลอืกใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ทีเ่หมาะสมกบัช่วงอายุ
ของตนได้ อีกทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรบัปรุงระบบการให้บรกิาร ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ท าให้            
ช่วงอายุที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สญัชยั อุปะเดยี 
(2553: 81) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ             
ใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจยัดา้นอายุ
ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสไ์ม่แตกต่างกนั อนัเนื่องมาจาก
ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง เช่น เลือกใช้การช าระเงิน                     
ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่น่ืองจากมขีัน้ตอนทีง่่ายและสะดวก ซึง่เหมาะสมกบัทุกวยัเพยีงแค่มบีญัชเีงนิฝาก  

3. ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
แตกต่างกนั ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยม์ากกว่าประชาชน 
ทีม่รีะดบัการศกึษาอื่นๆ ทัง้นี้เน่ืองมาจากแนวความคดิ พืน้ฐานความรู ้ค่านิยม และพฤตกิรรมการแสวงหาความรูข้องแต่
ละบุคคล ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรอีาจมธีุรกรรมทางการเงนิทีซ่บัซอ้นน้อยกว่าประชาชนทีม่รีะดบั
การศึกษาปริญญาตรี จึงส่งผลให้มีความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์มากกว่า โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ  
รุ่งโรจน์ วงศ์กิตติเวชกุล (2553: บทคดัย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิที่ส่งผลต่อความ
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ไว้วางใจของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บรกิารที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มคีวามไว้วางใจ             
ต่อธนาคารออมสนิแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อนัเนื่องมาจากความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีแต่ไม่เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มี
หลกัฐานหรอืเหตุผลทีเ่พยีงพอ 

4. ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากในปัจจุบนัการเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ด้านต่างๆ เป็นไปได้ง่าย การใช้งานเทคโนโลยสีามารถใชไ้ด้กบัอุปกรณ์              
ทีทุ่กคนมพีกพาอยู่แลว้ เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ท าใหป้ระชาชนไม่ว่าจะอาชพีไหนกส็ามารถใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
ออนไลน์ได้ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สุรยี์พร เหมืองหลิง่ (2558: 44) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารทางการเงนิผ่าน 
Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อ
ความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารทางการเงนิผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล อาจจะเป็นเพราะปัจจุบนัการเขา้ถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นไปไดง้่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ทีร่องรบัการใช้
งานมรีาคาไม่แพง ท าใหเ้กดิความคุน้เคยในการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking Application 

5. ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิาร
พร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบนัการใช้งานธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ไม่ว่าจะธุรกรรมที่มีจ านวนเงิน              
มากหรอืน้อยก็สามารถใช้งานบนระบบธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ได้อย่างสะดวก ท าให้ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ย                  
ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สญัชยั อุปะเดยี 
(2553: 81) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ                  
ใช้บรกิารช าระเงนิผ่านระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร พบว่าผูม้รีายได้เท่าใด               
ก็ได้สามารถใช้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดงันัน้การตัดสนิใจใช้บรกิารช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสจ์งึไม่แตกต่างกนั 

6. การรบัรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบ                
สื่อประชาสมัพนัธ์ให้ตรงตามความต้องการในดา้นต่างๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ผ่านการสรา้งกจิกรรมที่น าไปสู่ความ
ใกลช้ดิกบัประชาชน การผนวกเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้กบัการออกแบบการให้บรกิาร เป็นการกระตุ้นใหป้ระชาชนเกดิ
ความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์พิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฤทยัรตัน์ เฉลมิศร ี(2555: 100) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าเน่ืองมาจากการรบัทราบขอ้มลูการลงทุนผ่านสือ่ต่างๆ เกีย่วกบัการเปิดตวัของกองทุนชนิดต่างๆ 
เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัลงทุนเดมิ และมกีารประชาสมัพนัธเ์พื่อกระตุน้การตดัสนิใจใหก้บันกัลงทุนเมื่อมคีวามรู้
ความเขา้ใจในกองทุนรวมเพิม่มากขึน้ 

7. การรบัรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัความ
เชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้เน่ืองจากสื่อโฆษณามรีูปแบบการน าเสนอ 
ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละตรงต่อความต้องการของประชาชน และตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน วถิชีวีติ สงัคม และ
วัฒนธรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย ์                  
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฤทยัรตัน์ เฉลมิศร ี(2555: 100) ที่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การรบัรู้การสื่อสารทางการตลาด
และกระบวนการตดัสนิใจซือ้กองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การโฆษณาผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั ผ่านสือ่สงิพมิพ ์เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ผ่านสือ่แพร่ภาพและกระจายเสยีง เช่น โทรทศัน์วทิยุ 
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิัยของ ศศธิร เดชะคุปต ์
(2548: บทคดัย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ที่มีผลต่อการเลอืกใช้
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บรกิารบตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การโฆษณามผีลต่อการเลอืกใช้
บรกิารบตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

8. การรบัรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาดทางตรง พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บั
ความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากมกีารใชส้ือ่หลากหลายประเภท
และมีการใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลาที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทัว่ถึงและสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศศิธร เดชะคุปต์ (2548: บทคดัย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง             
ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บตัรเครดติให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดทางตรงที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติ ผู้ใช้บตัรเครดติให้ความส าคญัในเรื่องการมเีวบ็ไซต์ของบรษิัทที่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลได้โดยตรงและให้ความส าคญัในเรื่องการแนบเอกสารสทิธปิระโยชน์ คูปองส่วนลดร้านค้าหรอืที่พกัต่างๆ             
มาพรอ้มกบัใบแจง้ยอดในแต่ละเดอืน และใหค้วามส าคญัในเรื่องการสง่ SMS และ e-mail ใหใ้นโอกาสพเิศษต่างๆ  

สว่นการรบัรูก้ารสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการอกี 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
แมไ้ม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพรอ้มเพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่พบว่าประชาชนมรีะดบั
ความเชื่อมัน่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจเนื่องมาจากพนักงานที่ให้ข้อมูลเกี่ย วกับบริการพร้อมเพย์                   
แก่ประชาชนยังให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนชัดเจน ตามที่ประชาชนต้องการได้รับ ท าให้ตัวแปรด้านการขายโดยใช้                
พนักงานขายไม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ส่วนดา้นการสง่เสรมิการขาย และดา้นการตลาดโดยการ
จดักจิกรรมพิเศษ ไม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่พบว่า
ประชาชนมรีะดบัความเชือ่มัน่อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้อาจเน่ืองมาจากรปูแบบของการสือ่สารทางการตลาด
ยงัไม่ตรงใจของประชาชน หรอืการจดักจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบับรกิารพรอ้มเพยอ์าจยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ท าใหไ้ม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นทีส่ดุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารพรอ้มเพย์ควรปรบัปรุงและพฒันาการสื่อสารทางการตลาดด้านต่างๆ 
ดงันี้ 

1. ดา้นการโฆษณา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารปรบัโฆษณาของบรกิารพรอ้มเพยใ์หส้ามารถรบัรูข้อ้มลูและ
จดจ าได้ง่าย เนื่องจากเป็น 1 ขอ้ ของด้านการโฆษณาทีม่รีะดบัคะแนนน้อยที่สุด แต่เป็นตวัแปรที่มผีลต่อความเชื่อมัน่             
ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ต้องมกีารกระตุ้นใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบับรกิารพรอ้มเพย ์ซึง่จะส่งผลท า
ให้ประชาชนเกดิความเชื่อมัน่ในใชบ้รกิาร โดยการเพิม่สื่อด้านการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆที่เขา้ใจง่าย เช่น โทรทศัน์ 
วทิยุ หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร ให้ขอ้มูลที่ครบถ้วน และมีช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงขอ้มู ลได้ง่ายด้วยตนเอง 
เพราะประชาชนจะได้รบัขอ้มูลที่ถูกต้องและรวดเรว็ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าด้านการโฆษณาเป็นตวัแปรที่มผีลต่อ
ความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ 

2. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ป็นพเิศษส าหรบัการจดัสมัมนาใหค้วามรูโ้ครงการ “พรอ้ม
เพย”์ ในหวัขอ้ต่างๆ เนื่องจากเป็น 1 ขอ้ ของดา้นการประชาสมัพนัธท์ีม่รีะดบัคะแนนน้อยทีส่ดุ แต่เป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อ
ความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย์ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบับรกิารพร้อมเพย์จากการประชาสมัพันธ์                
ผ่านสือ่ต่างๆ เพิม่ขึน้รวมถงึใหข้อ้มูลสทิธปิระโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้บัจากการลงทะเบยีนใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่าดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ 

3. ด้านการตลาดทางตรง ควรปรบัปรุงข้อมูลบริการพร้อมเพย์จากการส่ง SMS หรือ e-mail เชิญชวนให้
ลงทะเบียน ให้มีความน่าสนใจและมีขอ้มูลที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็น 1 ข้อ ของด้านการตลาดทางตรงที่มีระดบัคะแนน             
น้อยทีสุ่ด ซึง่เป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ นอกจากนี้
ต้องมีการปรบัปรุงสื่อช่องทางผ่านเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัต่างๆ รวมไปถึงขอ้มูลบรกิารพร้อมเพย์ผ่านทางตู้ ATM              
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เพื่อสร้างการรบัรู้ข้อมูลบริการพร้อมเพย์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เนื่องจากการผลวิจยัพบว่าด้านการตลาดทางตรง               
เป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ 

4. ด้านการขายโดยใชพ้นักงานขาย แม้ว่าจะไม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพรอ้มเพย ์แต่หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวขอ้งควรจดัอบรมพนักงานทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้เกี่ยวกบัข้อมูลของบริการพร้อมเพย์ในทุกๆ ด้าน           
เช่น วธิกีารใช้งาน ขัน้ตอนการสมคัรใช้บรกิาร และเรื่องการให้บรกิารที่สุภาพอยู่เสมอ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพ               
ในการใหบ้รกิารของพนกังานขายใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร เป็นการรกัษาฐานลกูคา้
และสรา้งความเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิาร รวมทัง้เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 

5. ดา้นการสง่เสรมิการขาย แมว้่าจะไม่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์แต่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ควรมกีารจดัรายการสง่เสรมิการขายอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง และจดัใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัต่างๆ เพื่อกระตุ้นและโน้ม
น้าวใหป้ระชาชนมาใชบ้รกิาร เพราะการส่งเสรมิการขายเป็นเครื่องมอืระยะสัน้ทีส่ามารถช่วยกระตุ้นใหเ้กดิความเชื่อมัน่
ในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ดด้ ีดงันัน้ อาจจะเพิม่รปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายในโอกาสต่างๆ เพิม่ขึน้ และใหม้ี
ความหลากหลายเพื่อเป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหป้ะชาชนเกดิความเชื่อมัน่ต่อบรกิารพรอ้มเพย์ 

6. ด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ  แม้ว่าจะไม่มีผลต่อความเชื่อมัน่ในการใช้บริการพร้อมเพย ์               
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ  ซึ่งอาจจะเป็นปัจจยั           
อกีหนึ่งด้านที่ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการจดั
กจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบับรกิารพรอ้มเพย์เพิม่ขึน้ หรอืจดักจิกรรมให้ประชาชนที่ลงทะเบยีนใช้บรกิารพร้อมเพย์มสีทิธิ ์            
ในการชงิโชค มกีารสมนาคุณส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ถอืเป็นกลยุทธท์ีจ่ะโน้มน้าวให้ประชาชนเกดิเชื่อมัน่และความสนใจ  
ใชบ้รกิารพรอ้มเพยต่์อไป 
 

ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ ง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ี           

อนันตอคัรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรกึษาแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจยั ตลอดจน             
การตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน
เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร และ อาจารย ์ดร.สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ทีก่รุณา
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึ่งได ้            
สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะและชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ จนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองและท าประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่นได ้ 

ขอขอบพระคุณครอบครวัผู้ซึ่งให้ความรกั ความอบอุ่น พร้อมทัง้ปลูกฝังสิง่ที่ดีงาม จนท าให้ ผู้วจิยัสามารถ
ประสบความส าเรจ็ในการศกึษาไดต้ามทีค่าดหวงั  

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ M.B.A. การจดัการ (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 17 ที่ให้ค าแนะน า และคอยช่วยเหลอื           
ในการท างานวจิยัมาโดยตลอด  

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 

และท้ายสุดนี้ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงและก าหนดกลยุทธท์างดา้นการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
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