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บทคดัย่อ 
 
งานวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรบัรู้ประโยชน์ และคุณภาพบริการที่มีความสมัพันธ์กับ               

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการศกึษาวจิยั พบว่า     
 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยส์ว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25 – 34 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา            
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า มีอาชพีพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000–35,000 บาท มีการรบัรู้
ประโยชน์ ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นต้นทุนค่าใชจ้่าย และดา้นความสะดวกรวดเรว็ ตามล าดบั ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้ม
เพยม์กีารรบัรูป้ระโยชน์ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ และดา้นความผดิพลาด
และการทุจรติ มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ในระดบัดมีาก ได้แก่ ด้านความเชื่อถือของบรกิาร และด้านความเป็น
รูปธรรมของบรกิาร ตามล าดบั ผู้ใช้บรกิารพร้อมเพย์มีการรบัรู้คุณภาพบรกิาร ในระดบัด ีได้แก่  การให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลูกคา้ การตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร และดา้นการเขา้ถงึจติใจ มคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยโ์ดยรวมอยู่ในระดบั ความพงึพอใจมาก     
 การรับรู้ประโยชน์ ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ             
ด้านความผดิพลาดและการทุจรติ และด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บรกิาร           
รบัโอนเงนิผ่านบรกิารพร้อมเพย์ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง       
 คุณภาพการบรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
ดา้นการเขา้ถงึจติใจ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความเชื่อถอืของบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัด ี
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The purpose of this research is to study the perceive using benefit and service quality relating to 
the satisfaction of Promptpay users in Bangkok metropolitan area. The sample size in this research 
consisted of four hundred Promptpay users, over fifteen years of age. A questionnaire was adapted for 
data collection and the statistical methods to analyze the data included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test for difference analysis, a one-way analysis of variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results of the research were as follows:    
 Most of the Promptpay users were female, aged between twenty five to thirty four, single held a 
Bachelor’s degree, worked as employee in private companies and had an average monthly income 
between 15,000 - 35,000 Baht.  Perceived use benefit in the aspects of cost and expense reduction and 
convenience at the highest level. In the aspects of national economic development planning, the factors 
of failure and corruption. The Promptpay users perceived use benefit at a high level.  Perceived service 
quality in the aspects of reliability and service tangibility at a very good level. In the aspects of 
assurance, responsiveness and empathy, Promptpay users perceived the service quality as being at a 
good level.  Perceived users were satisfied with using Promptpay services were at high level, overall. 
 The perceive of using benefit in the aspects of convenience, national economic development 
planning, failure and corruption and the reduction of costs and expenses reduction related to the 
satisfaction of Promptpay the users in Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.01 in 
the same direction and at a medium level.  

The aspect of service quality in terms of service tangibility, responsiveness, empathy, assurance 
and reliability relating to the satisfaction of Promptpay users the Bangkok metropolitan area with a 
statistical significance of 0.01 in the same direction and at a good level. 

 
Keywords: Perception, Use Benefit, Service Quality, Promptpay  

 
บทน า 

วิวัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในส่วนของ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวติการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงบทบาทการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงท าให้แต่ละภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรือ               
ภาคธุรกจิต่างจ าเป็นต้องด าเนินการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของธุรกจิใหส้อดคล้องกบัการที่ประเทศไทยจะกา้วสู่ยุค            
ไทยแลนด์ 4.0 หนึ่งในโครงการที่ทางภาครฐัและภาคธุรกจิร่วมกนัผลกัดนั ก็คอื บรกิาร “พร้อมเพย์” (Prompt 
Pay) เป็นบรกิารทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ส าหรบัโอนเงนิและรบัเงนิ นอกเหนือ              
จากการโอนเงนิแบบเดมิ โดยความร่วมมอืกนัระหว่างกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ
ของรฐับาล 

พร้อมเพย์บริการช าระเงนิแบบเอนดิ ไอดี เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงนิหรอืช าระเงิน               
ในปจัจุบนั จากการโอนเงนิหรอืช าระเงนิปกตใิชห้มายเลขบญัชเีงนิฝากธนาคาร ซึง่มตีวัเลขหลายหลกั ท าใหย้าก
ต่อการจดจ า และการสื่อสาร มาเป็นการช าระเงนิหรอืโอนเงนิในระบบโดยผูกบญัชเีงนิฝากธนาคารกบัหมายเลข
บตัรประชาชน หรอืเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืแทน จุดเด่นของพรอ้มเพย ์คอื ค่าบรกิารทีถู่กลงกว่าการโอนเงนิแบบเดมิ 
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โดยเฉพาะการโอนเงนิครัง้ละไม่เกนิ 5,000 บาท ซึง่จะไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่ว่าจะโอนไปยงัธนาคารไหน
หรอื ณ จุดใดในประเทศ แต่ถ้าโอนจ านวนมากขึน้ กม็ีค่าธรรมเนียมเรยีกเกบ็ โดยมเีพดานไม่เกนิ 10 บาทต่อ
รายการ ไม่เพยีงเท่านัน้ บรกิารพรอ้มเพยย์งัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการโอนเงนิจากภาครฐัสูป่ระชาชน ดว้ยการ
ลดปญัหาการทุจรติ ลดความผิดพลาด และลดต้นทุนการบริหารจดัการธนบัตรของประเทศ รวมถึงเป็นแนว
ทางการวเิคราะหว์างแผนพฒันาเศรษฐกจิ (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2560: ออนไลน์)    
 จุดเด่นดงักล่าวทีก่ล่าวมาขา้งต้น จงึท าใหผู้ส้นใจใชบ้รกิารเกดิการรบัรูแ้ละความสนใจทีจ่ะลงทะเบยีนใช้
บรกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์ดงัตารางต่อไปนี้ 

 

ปี เดอืน 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
หน่วย : เลขหมาย 

มลูค่าการโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์
หน่วย : ลา้นบาท 

2559 ธนัวาคม 20,074,950 737 
2560 มกราคม 21,131,153 2,641 
2560 กุมภาพนัธ ์ 23,162,256 11,807 
2560 มนีาคม 24,288,150 27,749 
2560 เมษายน 26,732,843 42,235 
2560 พฤษภาคม 28,687,221 60,023 
2560 มถุินายน 30,244,906 76,298 
2560 กรกฎาคม 31,508,220 95,415 
2560 สงิหาคม 33,093,365 122,674 

  ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). ออนไลน์. 
  
จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ลงทะเบียน และใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์                

จ านวนเพิม่ขึน้ แต่ผู้วจิยัพบว่า ผู้ใชบ้รกิารบางส่วนแค่ลงทะเบยีนพรอ้มเพยเ์ท่านัน้ ไม่ได้ใช้บรกิารอย่างแท้จรงิ              
จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีท่ าการศกึษา การรบัรูป้ระโยชน์ และคุณภาพการบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ  
ในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพร้อมเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ อีกทัง้ยัง             
เป็นกลุ่มประชากรทีม่คีวามสนใจและตอบรบันวตักรรมใหม่ๆ ไดร้วดเรว็กว่ากลุ่มประชากรในพื้นทีอ่ื่นๆ นอกจากนี้
ยงัไม่มกีารท าการศกึษาวจิยัอย่างแทจ้รงิว่า ผูใ้ช้บรกิารมกีารรบัรูป้ระโยชน์บรกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยม์าก
หรอืน้อยเพยีงใด รวมถงึคุณภาพการบรกิารทีไ่ดร้บันัน้เป็นอย่างไร และมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารมาก
หรอืน้อยแค่ไหน  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์       
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูป้ระโยชน์กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารรบั โอนเงนิผ่าน
พรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร      
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารกบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร รบัโอนเงนิผ่าน
พรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั          
 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิพรอ้มเพยแ์ตกต่างกนั  
 2. การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์           
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร        
 3. คุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพย์
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ปรมะ สตะเวทนิ (2553: 112) กล่าวว่า คนทีม่ลีกัษณะทาง
ประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั ซึง่อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืน      

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาท วายแบร์รี่ และอนิยาง (Hart, 
Nwibere; & Inyang. 2015) กล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลย ีหมายถงึ ทศันคต ิความเชื่อของบุคคลที่มต่ีอการใช้
เทคโนโลยหีรอืระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นปจัจยัทีก่ระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลย ี 

เดวิด (Davis. 1989) แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A technology acceptance 
model หรือ TAM) ศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ ตวัแปรภายนอก (External variables) การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ได้รบั
จากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived usefulness หรอื PU) การรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน (Perceived 
ease of Use หรอื PEOU) และทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude toward using) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู ้ฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 66) กล่าวว่า การรบัรู ้เป็นกระบวนการ
ทีผู่บ้รโิภคเลอืก จดัการ และแปลความ ปจัจยัน าเขา้ในการสรา้งภาพทีม่คีวามหมายผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ คอื 
ตา หู จมูก ลิ้นและกายสมัผสั และความรูส้กึทางจติใจ ท าการสรุปและตีความหมายของสิง่ที่สมัผสันัน้ๆ เพื่อที่                
จะสรา้งภาพในสมองให้เป็นภาพทีม่คีวามหมายหรอืมคีวามสอดคล้องกบัภาพความทรงจ าเดิมและส่งผลให้เกดิ 
การกระท าตอบสนองต่อการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้เหล่านัน้        

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ ค านาย อภิปรชัญาสกุล (2557: 17) กล่าวว่า การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านัน้ ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระท า               
ที่สามารถตอบความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกับสิง่ที่บุคคลนัน้คาดหวงัไว้ พร้อมทัง้ให้บุคคล
ดงักล่าวเกดิความรูส้กึทีด่ ีและประทบัใจต่อสิง่ทีไ่ดร้บัในเวลาเดยีวกนั     
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ พาราสุไรมาน เซทเทม และเบอรร์ี ่(Parasuraman, 
Zeithaml; & Berry. 1990: 25) พัฒนารูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพที่ใช้วัดการรับรู้คุณภาพของ
ผูร้บับรกิาร รวมเป็น 5 ประเภท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้       

1. ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangibility) หมายถงึ การบรกิารทีผู่ร้บับรกิารเหน็ไดช้ดัเจน สามารถ 
จบัตอ้งสมัผสัได ้เช่น สถานที ่บุคลากร เครื่องมอื อุปกรณ์ หรอืสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้   
 2. ความเชื่อถือไวว้างใจ (Reliability) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะใหบ้รกิารตามที่สญัญากบัลูกค้าไว้ได ้
อย่างถูกตอ้ง แม่นย า สม ่าเสมอ   
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3. การตอบสนองความต้องการอย่างรวดเรว็ต่อผู้รบับรกิาร (Responsiveness) หมายถึง ความพรอ้ม 
ความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร การเขา้ถงึความสะดวก รวดเรว็ ในการรบับรกิารของผูร้บับรกิาร     
 4. การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารแสดงถงึทกัษะความรู ้ความสามารถ 
ในการใหบ้รกิาร และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารดว้ยความสุภาพ มกีรยิาท่าทาง มารยาททีด่ใีนการ
บรกิาร สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพและใหค้วามมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารจะไดร้บับริการทีด่ ี    
 5. การเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รบับรกิารตามความต้องการ              
ทีแ่ตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน         
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ค านาย อภปิรชัญาสกุล (2557: 6) กล่าวว่า ความพงึพอใจ 
หมายถงึ ภาวการณ์แสดงออกถงึความรูส้กึในทางบวกทีเ่กดิจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การไดร้บั  
บรกิารที่ตรงกบัสิง่ที่ลูกค้าคาดหวงัหรอืดเีกนิกว่าความคาดหวงัของลูกค้า ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พงึพอใจ  
หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สกึในทางลบที่เกิดจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การได้รบั
บรกิารทีต่ ่ากว่าความคาดหวงัลกูคา้   

Forenell (1996) แบบจ าลอง ACSI เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับชี้ว ัดความพึงพอใจ  ประกอบด้วย            
6 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้  

1. ความคาดหวงัของลูกค้า (Customer Expectations) หมายถึง ความคาดหวงัของลูกค้าที่มต่ีอสนิค้า
และบรกิารก่อนตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ (Pre-Purchase) รวมถงึความกงัวลของลกูคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพ
ของสนิคา้ก่อนซือ้ ความคาดหวงัของลกูคา้ควรมคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อการรบัรูคุ้ณภาพ   
 2. คุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่ไดร้บั (Perceived Quality) การรบัรูคุ้ณภาพของสนิคา้ในสายตาของ
ผูบ้รโิภค ซึง่ผูบ้รโิภคไดผ้่านการบรโิภคในสนิคา้และบรกิารนัน้ๆแลว้ คุณภาพถูกพจิารณาแยกย่อยออกเป็นสอง
ส่วน คือ การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้า  (Customization) ความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือ
ผลติภณัฑร์วมถงึบรกิาร (Reliability) ในทีน่ี้หมายถงึ ความมมีาตรฐานถูกต้อง สม ่าเสมอ ซึง่ปราศจากขอ้บกพร่อง 
ขอ้ผดิพลาด          
 3. คุณค่าของสนิค้าและบรกิารที่ได้รบั (Perceived Value) การรบัรูใ้นด้านคุณค่า เป็นการเปรยีบเทยีบ
คุณภาพของสนิคา้เมื่อเทยีบกบัราคาทีจ่่ายไปในสายตาของผูบ้รโิภค คุณค่า (Value) ของสนิคา้และบรกิารในความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค     
 4. ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ความพงึพอใจของลูกคา้ เป็นผลลพัธจ์ากการรบัรู้
คุณค่าในสายตาของลกูคา้ในแบบจ าลอง ความพงึพอใจในทางบวก    
 5. ความภักดีต่อสนิค้าและบรกิาร (Loyalty) หมายถึง การซื้อซ ้า (Likelihood Repurchase) และการ
ยอมรบัไดเ้มื่อมกีารเปลีย่นแปลงของราคา (Price Tolerance)      
 6. การรอ้งเรยีนของลูกค้า (Complaints) ของแบบจ าลองนี้ ประกอบด้วย การร้องเรยีนของลูกคา้อย่าง
เป็นทางการ (Formally) และไม่เป็นทางการ (Informally) การรอ้งเรยีนของลกูคา้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั          
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั         

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ใช้บรกิารรบัโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ     
15 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาเกณฑ์เลือกอายุ จากผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2560 พบว่า ผูม้อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เป็นผูท้ีอ่ยู่ในก าลงัแรงงานและเริม่มรีายได ้(ส านักงานสถติแิห่งชาติ. 
2560: ออนไลน์) ซึง่ผลส ารวจดงักล่าวสะทอ้นถงึความสามารถในการท าธุรกรรมทางการเงนิได ้
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั     
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 

15 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยได้ใชก้ารก าหนดตวัอย่าง โดยค านวณจากสตูรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนด           
ค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชย์บัญชา. 2558: 28) จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน ผู้วิจยั            
เพิม่กลุ่มตวัอย่างเพิม่ 4% เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน   

วิธีการสุ่มตวัอย่าง    
วิธีท่ี 1 แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง    
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกเขตใน

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีตัราความหนาแน่นของต าแหน่งงานมากที่สุด แสดงถึงการเป็นเขตทีม่กีารจา้งงาน ท าให้
เกดิรายไดแ้ละผูม้รีายไดส้ามารถท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านพรอ้มเพยไ์ด ้ประกอบดว้ยทัง้หมด 4 เขต ไดแ้ก่          
เขตบางรกั เขตคลองเตย เขตหว้ยขวาง และเขตบางกอกน้อย  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง            
ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในเขตทัง้ 4 เขต ในขัน้ตอนที ่1 ไดเ้ขตละ 50 คน มาท าการเกบ็กลุ่มตวัอย่าง   

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Samping) ผูว้จิยัไดค้ดักรองตวัอย่างโดยใช้
ค าถามคดักรองว่า “ท่านเคยใช้บรกิารพรอ้มเพย์ (PromptPay) หรอืไม่” หากกลุ่มตวัอย่างตอบว่า “เคยใช้บรกิาร
พรอ้มเพย ์(PromptPay)” ผูว้จิยัจงึขอความร่วมมอืและเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจนครบจ านวนทีก่ าหนดไว ้  

วิธีท่ี 2 แจกแบบสอบถามออนไลน์   
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Samping) โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดย

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Google Spreadsheet จากนัน้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลของ
แบบสอบถามออนไลน์ลงไปยงักลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัครัง้นี้ จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน 

 
ผลการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ
พนกังานเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000–35,000 บาท      

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัการรบัรูป้ระโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับการรบัรู้ประโยชน์ ด้านความสะดวกรวดเร็วโดยรวมอยู่ในระดับ             
มากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารมรีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ด ได้แก่ 
พรอ้มเพย ์ท าใหก้ารโอนเงนิสะดวก รวดเรว็ขึน้ แค่ทราบหมายเลขบตัรประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของ
ผูร้บัโอน ท าใหก้ารโอนเงนิสะดวก รวดเรว็ขึน้ แค่ทราบหมายเลขบตัรประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของ
ผูร้บัโอน และพรอ้มเพย ์สามารถใชง้านผ่านทัง้โมบายแบงคก์ิง้ หรอื อินเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ และเครื่องรบัจ่ายเงนิ
อตัโนมตัิ (เอทีเอ็ม) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 และ 4.43 ตามล าดบั รองลงมาผู้ใช้บรกิารมีระดบัการรบัรู้มาก 
ได้แก่ พร้อมเพย์ ท าให้การรบัเงนิสวสัดกิารหรอืคนืภาษีจากรฐับาลรวดเรว็ขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และ
พรอ้มเพย ์สามารถผกูบญัชไีดส้งูสดุ 2 บญัช ีท าใหส้ะดวกมากขึน้ โดยมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.18 และ 4.15 ตามล าดบั  
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ดา้นต้นทุนค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
มีระดบัการรบัรู้ประโยชน์ ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารมรีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ด ได้แก่ พรอ้มเพย ์ลดค่าใชจ้่ายการโอนเงนิ และ
พร้อมเพย์ ลดค่าเดนิทางในการช าระค่าบรกิารหรอืสาธารณูปโภคต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และ 4.31 
ตามล าดบั รองลงมาผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัการรบัรูม้าก ไดแ้ก่ พรอ้มเพย ์ช่วยลดตน้ทุนการบรหิารธนบตัรของประเทศ 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 

ดา้นความผดิพลาดและการทุจรติของผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัการรบัรู้ประโยชน์ ด้านความผิดพลาดและการทุจรติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัการรบัรูม้าก ไดแ้ก่ พรอ้มเพย ์ช่วยใหก้ารโอนเงนิ
สวสัดกิารของภาครฐัถงึประชาชนโดยตรง พรอ้มเพย ์ช่วยสรา้งความโปร่งใสและลดการทุจรติของภาครฐั จากการ
จ่ายเงนิดว้ยเงนิสดหรอืเชค็ และพรอ้มเพย ์ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการจ่ายเงนิของ  ภาครฐัได้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.99 3,85 และ 3.82 ตามล าดบั 

ดา้นความผดิพลาดและการทุจรติของผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัการรบัรู้ประโยชน์ ด้านความผิดพลาดและการทุจรติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ใชบ้รกิารมรีะดบัการรบัรูม้าก ได้แก่ พรอ้มเพย ์ช่วยป้องกนัธุรกจิ            
ทีไ่ม่ถูกเรยีกเกบ็ภาษ ีพรอ้มเพย ์ช่วยวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได ้และพรอ้มเพย ์ช่วยก าหนดนโยบาย
ช่วยเหลอื ประชาชนได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 3.74 และ 3.71 ตามล าดบั 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อพิจารณา    
เป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร และดา้นความเชื่อถอื
ของบรกิาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และ 4.28 รองลงมาคุณภาพการบรกิารระดบัด ีไดแ้ก่ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รบับรกิาร ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า และด้านการเขา้ถึงจติใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.17 4.05 และ 3.99 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีการรบัรู้คุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดับดีมาก ได้แก่ ความพร้อมของ
Mobile Banking หรอื Internet Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และ รองลงมาคุณภาพการบรกิารระดบัด ี
ไดแ้ก่ การแสดงผลหน้าจอ อธบิายขัน้ตอน ชดัเจน เขา้ใจง่าย ความเพยีงพอของปรมิาณ/จ านวนเครื่องรบัจ่ายเงนิ
อตัโนมตั ิ(ATM) และความพรอ้มของเครื่องรบัจ่ายเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 3.96 และ 3.94 
ตามล าดบั 

ด้านความเชื่อถือของบริการของผู้ใช้บรกิารรบัโอนเงนิผ่านพร้อมเพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้คุณภาพการบรกิาร ด้านความเชื่อถือของบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.28 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ความถูกต้องของจ านวนเงนิ 
ความถูกตอ้งของผูร้บัโอน และความปลอดภยัของระบบทีด่ ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 4.35 และ 4.12 ตามล าดบั  

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ร ับบริการของผู้ใช้บริการรบัโอนเงินผ่ านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร



8 
 

 

โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ ระบบแสดงการประมวลผลทีร่วดเรว็ และระบบการใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น ยุ่งยาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 
และ 4.23 ตามล าดบั รองลงมาคุณภาพการบรกิารระดบัด ีไดแ้ก่ ความครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน สามารถช าระ 
ค่าสนิคา้แทนเงนิสดในรา้นคา้ต่างๆได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 

ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าของบริการของผู้ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดบัด ีไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิาร 
แนะน าขอ้มูลเบื้องต้นที่น่าเชื่อถือ สามารถจูงใจให้การสมคัรใช้บรกิาร ผู้ให้บรกิารแนะน าขัน้ตอนการสมคัรและ
วธิกีารใชง้านทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย และผูใ้หบ้รกิาร สามารถตอบค าถามไดต้รงประเดน็ เมื่อเกดิซกัถามหรอืขอ้สงสยั 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 และ 4.00 ตามล าดบั 

ดา้นการเขา้ถงึจติใจของผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร 
มกีารรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึจติใจโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการบรกิารระดบัด ีไดแ้ก่ ลดความเสีย่งการก่ออาชญากรรม (ไม่พกเงนิสด) ผูใ้หบ้รกิาร
ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจในการบรกิาร และสทิธพิเิศษของพรอ้มเพยท์ี่เหนือกว่าโอนเงนิแบบเดมิ เช่น ของสมนาคุณ 
ดอกเบีย้ และเครดติเงนิคนื เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 3.94 และ 3.90 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ท่านมคีวามพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย ์โดยรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์  
1.1 เพศ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารรบัโอนเงนิพร้อมเพย์             

ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก บรกิารพรอ้มเพย ์เป็นบรกิารทีไ่ม่ไดจ้ ากดัเพศ สามารถใชบ้รกิารท าธุรกรรม
ทางการเงินได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภาภัช  ธนชาติเตชินท์ (2558)                
ทีท่ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
ผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต                       
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.2 อายุ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารรบัโอนเงนิพร้อมเพย์             
ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก บรกิารพรอ้มเพย ์เป็นบรกิารส าหรบัผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิูรณ์ เป็นกลุ่ม 
บุคคลทีส่ามารถเริม่ท างานไดต้ามกฎหมายแรงงาน ท าใหม้รีายได ้และเกดิความต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
มากขึน้ จงึสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชญาภรณ์ สว่างงามวงศ ์(2556) ทีท่ าการศกึษา
เรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์นตของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต                 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        
 1.3 สถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิ 
พรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ทุกสถานภาพสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพย์
ได้เหมอืนกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นารรีตัน์ หาญถาวรชยักจิ (2557) ที่ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคตสิ่วน 
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ประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ของผู้ ใช้บริการทางการเงินในเขต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารด้านความถี่ในการใช้  
บรกิาร E-Banking ต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05      

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารรบัโอนเงนิพรอ้มเพยไ์ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก บรกิารพรอ้มเพย ์เป็นบรกิารทีส่ามารถใชง้าน
ไดง้่าย เพยีงแค่ท าความเขา้ใจขัน้ตอนการใชง้านเท่านัน้ ไม่ความจ าเป็นตอ้งมคีวามรูห้รอืทกัษะสงูในการใชบ้รกิาร 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชญาภรณ์ สว่างงามวงศ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการท าธุรกรรมการเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05         
 1.5 อาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิพรอ้มเพย์
ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การร่วมมอืกนัของแต่ละภาคสว่น ทีพ่ยายามจะสรา้งการรบัรูถ้งึประโยชน์ของ
บรกิารพรอ้มเพยใ์หแ้ก่ผูม้รีายไดทุ้กคน โดยเฉพาะเรื่องสทิธกิารไดร้บัภาษคีนืทีร่วดเรว็กว่าการจ่ายผ่านเชค็เงนิสด 
ซึง่ปญัหาดงักล่าวยงัมคีวามตะหนกัถงึอยู่เสมอ ฉะนัน้ผูม้รีายไดทุ้กคน จงึหนัมาสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์เพื่อจะ
ได้รบัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวแทน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เมตตา พลเพชร และ ดร.ฐติิกานท์ สจัจะบุตร 
(2558) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บรกิารโมบายแบ๊งกิ้ง (MyMo) ของธนาคาร            
ออมสนิสาขาละงู จงัหวดัสตูล พบว่า อาชพีไม่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโมบายแบ๊งกิ้ง 
(MyMo) ของธนาคารออมสนิสาขาละง ูจงัหวดัสตูล        
 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ความพงึพอใจในการใช้
บริการรบัโอนเงินพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก บรกิารพร้อมเพย์ สามารถท าธุรกรรมทาง      
การเงนิได้ โดยไม่มีการก าหนดวงเงนิขัน้ต ่าหรือวงเงนิสูงสุดส าหรบัการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เมตตา พลเพชร และ ดร.ฐติกิานท์ สจัจะบุตร (2558) ที่ท าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอการใช้
บรกิารโมบายแบ๊งกิ้ง (MyMo) ของธนาคารออมสนิสาขาละงู จงัหวดัสตูล พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนไม่มผีลต่อ
ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโมบายแบ๊งกิง้ (MyMo) ของธนาคารออมสนิสาขาละง ูจงัหวดัสตูล 
 2. การรบัรูป้ระโยชน์    

2.1 การรบัรู้ประโยชน์ ด้านความสะดวกรวดเรว็ พบว่า การรบัรู้ประโยชน์ ด้านความสะดวกรวดเร็ว      
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึประโยชน์ของบรกิารพรอ้มเพย ์ที่มขี ัน้ตอนในการท าธุรกรรมทางการเงนิ              
ทีง่่ายกว่า โดยไม่ตอ้งจดจ าหมายเลขบญัชเีงนิฝากธนาคาร สามารถผูกบญัชกีบัระบบพรอ้มเพยไ์ดส้งูสดุ 2 บญัช ี
ในกรณีที่มีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 หมายเลข ก็สามารถผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพย์สูงสุดถึง 4 บัญช ี                
โดยเมื่อผกูบญัชกีบับรกิารพรอ้มเพย์ จะไดร้บัการคนืภาษีจากรฐับาลเพยีงแค่ 3-5 วนัเท่านัน้ รวมถงึช่องทางการ
ใชบ้รกิารทีห่ลากหลาย ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ จงึท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
พรอ้มเพย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั อภิชาติ เทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ที่ท าการศกึษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรม 
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิบนมือถือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติของลูกค้าที่มีต่อ            
กลยุทธ์ทางการตลาดบรกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือด้านความสะดวกในการใช้งานธุรกรรมทางการเงิน               
บนมือถือมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01    
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2.2 การรับรู้ประโยชน์ ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย  พบว่า การรับรู้ประโยชน์ ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย                          
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงินผ่านพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ถึงประโยชน์ที่สามารถลดภาระต่างๆ ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าน ้ามนั             
ค่าโดยสาร และอตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ทีม่เีพดานสงูสดุไม่เกนิ 10 บาทต่อครัง้ ซึง่ถ้าเปรยีบเทยีบกบัการ
โอนเงินแบบเดิม จะเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิมีอตัราที่สูงกว่า โดยเริ่มต้นที่ 25 บาทต่อครัง้ จึงท าให้
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บรกิารพร้อมเพย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การท าธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์ ยงัช่วยลด               
การพมิพ์ธนบตัรลงอกีด้วย จงึท าให้ผู้ใช้บรกิารพงึพอใจในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พรพรรณ ช้างงาเนียม (2553) ที่ท าการศกึษา ลกัษณะบุคคล ความพงึพอใจและพฤติกรรมการใช้
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถือ (Mobile Banking) ของลูกคา้ธนาคารในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความพงึพอใจด้านบรกิารในส่วนของต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 2.3 การรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นความผดิพลาดและการทุจรติ พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นความผดิพลาด
และการทุจรติ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยข์องผู้ใชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากปจัจุบนัการตระหนักถึงปญัหาการทุจรติหรอืคอรปัชัน่ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็น
ชนวนในสร้างความขดัแย้งภายในประเทศ จากขอ้มูลองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เปิดการจดัอนัดบัดชันี
ภาพลักษณ์คอรัปชัน่ ปรากฏว่า ในปี พ .ศ. 2560 ประเทศไทยได้อันดับที่ 96 จาก 183 ประเทศ ซึ่งเมื่อปี        
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้อนัดบัที่ 101 (Voice. 2561: ออนไลน์) นัน่อาจสะท้อนให้เห็นว่า บรกิารพร้อมเพย ์  
อาจมีส่วนช่วยลดหรอืป้องกนัปญัหาเหล่าน้ี  ผู้ใช้บริการจงึเกิดความพึงพอใจ และสมคัรบรกิารพร้อมเพย์ขึ้น 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชฎา สายสนัน่ ณ อยุธยา (2558) ที่ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษาความพึงพอใจ  
ของผู้ใชบ้รกิารธนาคารออนไลน์ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัด้านทศันคต ิ
ด้านความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบับรกิารของธนาคาร ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารธนาคารออนไลน์            
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 2.4 การรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย์
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ใช้บรกิารรบัรูถ้ึงประโยชน์ของบรกิารพรอ้มเพย ์
สามารถช่วยให้หน่วยงานรฐั ทราบถึงความคล่องตัวของการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ เพื่อน าข้อมูล               
ไปวเิคราะหก์ าหนดยุทธศาสตร ์แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ และนโยบายต่างๆ เพื่อสรา้งความเจรญิกา้วหน้า
ของประเทศในอนาคต จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความพงึพอใจในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อญัชฎา สายสนัน่ ณ อยุธยา (2558) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การศกึษาความพงึพอใจ ของผู้ใชบ้รกิารธนาคาร
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคต ิด้านความรู ้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับบริการของธนาคาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 3. คณุภาพบริการ 

3.1 คุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์                
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเน่ืองจาก บรกิารพรอ้มเพย ์เป็นบรกิารทีม่ขี ัน้ตอนการท าธุรกรรม
ทางการเงนิที่แสดงผลหน้าจอชดัเจน สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จงึท าให้ผู้ใชบ้รกิารพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
พรอ้มเพย ์ทัง้นี้ ถ้าเครื่องมอืการใชบ้รกิารไม่สามารถใชง้านได ้ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถรบัโอนเงนิได ้อาจท าใหเ้กดิ
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ความไม่พงึพอใจในการใช้บรกิารเช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิลวรรณ พกนนท์ ที่ท าการศกึษาเรื่อง  
การรบัรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการเอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการ
เครอืขา่ยเอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรบัรูใ้นคุณภาพบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทีม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพของ เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ 
ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01   
 3.2 คุณภาพการบรกิาร ดา้นความเชื่อถอืของบรกิาร พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านความเชื่อถือของ
บรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้บรกิารรบัโอนเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพย์ของผู้ใชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ อาจเนื่ องจาก บริการพร้อมเพย์ เป็นบริการที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของ
กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และบรษิัท เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์  จ ากดั 
ผู้ออกแบบและพัฒนาด้านระบบการช าระเงินที่มาตรฐานความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ                  
ISO-27001 โดยองคก์รทัง้หมดเหล่านี้ลว้นไดร้บัความเชื่อมัน่ที่สงู จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความมัน่ใจ และพงึพอใจ
ในการใช้บริการพร้อมเพย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิชาติ เทศสวสัดิว์งศ์ (2553) ที่ท าการศึกษาเรื่อง 
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติ
ที่มต่ีอความปลอดภยั และความถูกต้อง จากการท าธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม  
การใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอื ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01     

3.3 คุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร พบว่า คุณภาพการบรกิาร 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่าน
บรกิารพร้อมเพย์ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก บรกิารพรอ้มเพย์ เป็นบรกิารที่             
ผู้โอนเพียงแค่กรอกหมายเลขปลายทางและจ านวนเงนิ ก็สามารถโอนเงนิได้ ด้านผู้รบัโอนสามารถตรวจสอบ
จ านวนเงนิ ผ่านเครื่องมอืการใช้บรกิารได้ทนัท ีนอกจากนี้ ในปจัจุบนัผูป้ระกอบการหรอืรา้นค้าในหลายๆ พื้นที ่
ต่างเขา้ร่วมใชบ้รกิารพร้อมเพย์ เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และป้องกนัมจิฉาชพีแฝงตวัเป็นลูกค้า 
เช่น การจ่ายเงนิในรปูแบบธนบตัรปลอม เป็นต้น จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรางคนา ภทัรเมฆนิทร ์(2555) ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษา SERVQUAL Model 
กับคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในเขต              
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ด้านการมุ่งมัน่เต็มใจให้บรกิาร  มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้
บรกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เขต อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 3.4 คุณภาพการบรกิาร ดา้นการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ พบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นการให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรบัโอนเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ให้บรกิารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประโยชน์ 
ขัน้ตอนการสมคัรใช้บรกิาร และวธิกีารใชง้านบรกิารพรอ้มเพย ์แก่ผูท้ีส่นใจใชบ้รกิารจนเกดิการรบัรู้อย่างแทจ้รงิ
และพึงพอใจ จึงสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางคนา ภัทรเมฆินทร์ (2555)  
ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษา SERVQUAL Model กบัคุณภาพการบรกิารของธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศกึษา
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก พบว่า ด้านการบริการที่เชื่อมัน่         
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั  (มหาชน) เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก                
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05         
 3.5 คุณภาพการบริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ                   
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ให้บรกิารดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บรกิาร ด้วยกริยิาท่าทาง น ้าเสยีง และการ
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พูดจาที่สุภาพ เรยีบรอ้ย รวมถึงการมอบสทิธพิเิศษ เมื่อมกีารสมคัรใช้บรกิารขึน้ เช่น ผูกพร้อมเพยก์บัธนาคาร            
ซไีอเอม็บีไทย รบัเงนิเข้าบญัช ี50 บาท เมื่อผูกบญัชีด้วยเลขบตัรประชาชน เป็นต้น (กระปุกดอทคอม. 2560: 
ออนไลน์) เป็นต้น จงึท าใหผู้ใ้ช้บรกิารเกดิความพงึพอใจ และสมคัรใชบ้ริการพรอ้มเพย ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุรางคนา ภทัรเมฆนิทร์ (2555) ท าการศกึษาเรื่อง การศกึษา SERVQUAL Model กบัคุณภาพการบรกิาร
ของธนาคารไทยพาณิชย ์กรณีศกึษาธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
พบว่า ดา้นบรกิารทีเ่อาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เขต อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

จากการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์              
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้     
 เนื่องจากบริการพร้อมเพย์ เป็นบริการเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งของประชาชน ส าหรบัผู้ที่ต้องการ               
ท าธุรกรรมทางการเงนิเท่านัน้ ผู้ใช้บรกิารอาจยกเลกิการใช้บรกิารพร้อมเพย์ และเปลี่ยนมาใช้บรกิารของทาง
สถาบันการเงินที่มีลักษณะการบริการที่คล้ายคลึงกันแทน ดังนัน้ ผู้ให้บริการควรพัฒนาบริการพร้อมเพย์                   
ให้มีประสทิธิภาพอยู่เสมอ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการทุกราย ด้วยกิริยาที่สุภาพ เรียบร้อย เมื่อเกิดข้อร้องเรยีน               
หรอืขอ้สงสยัจากการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์ึน้        
 ด้านการรบัรู้ประโยชน์ มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรบัโอนเงนิผ่านพร้อมเพย์               
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบรกิารพรอ้มเพย ์เป็นบรกิารใหม่ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารสรา้งการรับรู้
แก่ประชาชนทัว่ไป ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั ไดเ้กดิการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชบ้รกิารอย่าง
แท้จริง ผ่านโฆษณาสื่อโทรทัศน์ วิทยุ  สื่อสังคมออนไลน์ หน้าจอหลักเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) 
แอพพลเิคชัน่โมบายแบงคก์ิง้ หรอือนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ เป็นตน้ 

ดา้นความสะดวกรวดเรว็ ผู้ให้บรกิารควรสรา้งการรบัรู้ถึงประโยชน์ของบรกิารพรอ้มเพย์แก่ประชาชน
ทัว่ไป เมื่อสมคัรใช้บรกิารพรอ้มเพย ์จะสามารถโอนเงนิทีจ่ดจ าเพยีงแค่หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ หรอืหมายเลข
บตัรประชาชนของผูร้บัโอนเท่านัน้ การไดร้บัภาษคนืทีร่วดเรว็กว่าเชค็เงนิสด ช่องทางบรกิารทีห่ลากหลาย ไม่ว่า
ผ่านจะเครื่องรบัจ่ายเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) แอพพลเิคชัน่  โมบายแบงคก์ิง้ หรอือนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้  
 ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ให้บริการควรสร้างการรบัรู้ถึงประโยชน์ของบริการ 
พรอ้มเพยแ์ก่ประชาชนทัว่ไป เมื่อสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพย์ จะมสี่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร ์แผนพฒันา
เศรษฐกจิแห่งชาต ิและนโยบายต่างๆ เพื่อพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศต่อไป     

ด้านความผิดพลาดและการทุจริต ผู้ให้บริการควรสร้างการรบัรู้ถึงประโยชน์ของบริการพร้อมเพย ์            
แก่ประชาชนทัว่ไป เมื่อสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์จะสามารถลดขอ้ผดิพลาด และสรา้งความโปร่งใสในกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานรฐั  สว่นผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะไดร้บัเงนิสวสัดกิารที่ถูกตอ้งและรวดเรว็ดว้ยเช่นกนั  
 ดา้นต้นทุนค่าใชจ้่าย ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งการรบัรูถ้ึงประโยชน์ของบรกิารพรอ้มเพยแ์ก่ประชาชนทัว่ไป 
เมื่อสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์จะสามารถลดค่าใชจ้่ายสว่นบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค่าเดนิทางค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ 
และลดงบประมาณการผลติธนบตัรของประเทศอกีดว้ย   

ส่วนด้านคุณภาพการบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บรกิารรบัโอนเงนิผ่านบรกิาร
พร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ให้บริการควรพัฒนาคุณภาพการบริการพร้อมเพย ์                  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
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ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผู้ให้บริการทุกรายควรสร้างความแตกต่างของหน้าจอหรือ
แอพพลเิคชัน่ ระหว่างการโอนเงนิผ่านบรกิารพรอ้มเพย ์และบรกิารโอนเงนิแบบเดมิอย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัเกดิ
ความสบัสนของผูใ้ชบ้รกิาร  รวมถงึเครื่องมอืการใหบ้รกิารทีต่อ้งรองรบัการใหบ้รกิารอยู่ตลอดเวลา    

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิารควรพฒันาเครื่องมอืการใหบ้รกิารทีท่นัสมยั 
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ระบบที่พร้อมให้บรกิารสม ่าเสมอ กรณีศึกษาวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. 
พรอ้มเพย์ล่มทัว่ประเทศ โอนเงนิแลว้ ผู้รบัโอนไม่ได้รบัเงนิ ผู้รบัเงนิปลายทาง ซึ่งจะได้รบัเงนิครบถ้วนทัง้หมด
ภายในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 (Voice. 2561: ออนไลน์) กรณีดงักล่าวขา้งต้น ผูใ้ชบ้รกิารไม่พงึพอใจบรกิาร
อย่างมาก เนื่องจากการตอบสนองของบรกิารที่ล่าช้า ท าให้ความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารพรอ้มเพย์ลดลง ดงันัน้               
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ในบรกิารอกีครัง้ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปลีย่นมาใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์งัเดมิ 
 ด้านการเข้าถึงจิตใจ ผู้ให้บรกิารควรดูแลเอาใจใส่ประชาชนทุกท่าน ไม่ว่าผู้ใช้บรกิารจะมีบุคลกิภาพ             
แบบใด ควรเตม็ใจในการใหบ้รกิารในทุกๆ การท าธุรกรรมทางการเงนิ เพื่อสรา้งความประทบัใจในการใช้บรกิาร 
ซึ่งอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแนะน าบริการพร้อมเพย์แก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสรมิการขาย              
กถ็อืเป็นการสรา้งแรงจงูใจไดด้ว้ยเช่นกนั        
 ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกค้า ผูใ้หบ้รกิารควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบรกิารพรอ้มเพย ์ตัง้แต่ข้อมูล
เบือ้งตน้ เงื่อนไขของบรกิาร ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิาร ตลอดจนวธิกีารใชง้าน เพื่อทีส่ามารถแนะน าใหป้ระชาชน
ทัว่ไป เกดิความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใช้บรกิารและจูงใจในการสมคัรใช้
บรกิารพรอ้มเพย ์           
 ด้านความเชื่อถือของบริการ เน่ืองด้วยปจัจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ประชาชน               
ส่วนใหญ่ยงัตะหนักถงึปญัหาดงักล่าว ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งความเชื่อมัน่ของบรกิาร ดว้ยการสรา้งการรบัรู ้
ถึงกระบวนการท างานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ผ่านองค์กรที่มีความเชี่ ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ                 
ของทัว่โลก เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปเกดิความมัน่ใจในการใช้บรกิารพร้อมเพย์ นอกจากนี้ผู้ให้บรกิารต้องรกัษา  
ความเป็นมาตรฐานของบรกิารทีด่อียู่เสมอ 

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาการรบัรูป้ระโยชน์ของกลุ่มผู้ใชบ้รกิารภายในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรศึกษาถึงการรบัรู้ประโยชน์ของบริการรบัโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ในเขต
ต่างจงัหวดั เพื่อวดัการรบัรูด้า้นประโยชน์ และน าไปพฒันากลยุทธก์ารสือ่สารใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้  

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาผู้ที่ใช้บรกิารเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเป็นการสมัภาษณ์            
เชงิลกึผูท้ีไ่ม่ใชบ้รกิารท าธุรกรรมการเงนิผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชก้ารพฒันาระบบ
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา                 
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ศุภิญญา  ญาณสมบูรณ์ และ อาจารย์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ 
อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  และ 
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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