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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการรบัรู้เครื่องมือสื่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร                
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยตัวอย่างที่ใช ้             
ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร บรกิาร SCB พรอ้ม
เพย ์โดยรวมอยู่ในระดบัสงู ดา้นจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร ค่าเฉลีย่ประมาณ 4 ธุรกรรม/เดอืน มมีูลค่า
ธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ชผ้่านบรกิาร ประมาณ 5,019 บาท/เดอืน และผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพยม์าก 
เมื่อตอ้งการท าธุรกรรม และเมื่อตอ้งการรบัเงนิคนืจากภาครฐั  
 การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์(ธุรกรรม/
เดอืน) ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์
เมื่อตอ้งการรบัเงนิคนืจากภาครฐั 
 การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ช้ผ่าน
บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) 
 
ค าส าคญั: เครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร พฤตกิรรม บรกิารพรอ้มเพย์ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the Integrated marketing communication 
perception relating to consumer’s behavior in using Promptpat Service: Case Study Siam Commercial 
Bank Public Company Limited. In Bangkok Metropolitan Area.  The sample consisted of four hundred 
promtpay user. Questionnaire was used as the tool to collect data.  

The overall perception of integrated marketing communication in using SCB promptpay service 
were at high level. The average transactions per month were four. The average amount using was 5,019 
baht per month. Customer mostly used SCB promtpay service to make financial transaction and will use 
SCB promptpay service to receive a refund from the government.  

The perception of integrated marketing communication in all aspects had positive relationship 
with consumer’s behavior in using SCB promptpay service in Bangkok metropolitan area in terms of the 
average transactions per month, usage of SCB promtpay service to make financial transaction and 
tendency to use SCB promptpay service to receive a refund from the government.  

The perception of integrated marketing communication in all aspects except public relation had 
positive relationship with consumer’s behavior in using SCB promptpay service in Bangkok metropolitan 
area in terms of the average amount using SCB promptpay service. 
 
Keyword: Integrated Marketing, Behavior, Promptpay Service 
 
บทน า 

การใช้งานธุรกรรมทางการเงนิผ่านสมารท์โฟนที่เพิม่ขึน้พรอ้มกบัเทคโนโลยกีารช าระเงนิที่ก้าวหน้า
มากขึน้ในปัจจุบนั เป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้สถาบนัการเงนิต้องติดตามและปรบัตวัตามกระแสใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มสูยุ่คไทยแลนด ์4.0 ซึง่มผีลถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิทีถู่กขบัเคลื่อน
ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ดงันัน้ภาครฐัจงึมบีทบาททีส่ าคญัในการสนับสนุนทุกภาคส่วนทัง้หน่วยงานรฐับาล
และเอกชน โดยการจดัการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการพัฒนาประเทศสู่การขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์             
ในเรื่องระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาติ หรอื National e-Payment เพื่อวางรากฐานสู่การพฒันา
เศรษฐกจิดจิทิลั ดงัเมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ.2560 ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดตวับรกิาร “พรอ้มเพย”์ (PromptPay) อย่างเป็นทางการ ถอืเป็นกา้วแรกของการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาตติามนโยบายของรฐับาล สนบัสนุนการใชบ้รกิาร
อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้มากขึน้ เตรยีมความพรอ้มใหก้บัประชาชนคนไทย เพื่อกา้วให้ทนัการเปลีย่นแปลงด้านการเงนิ
ของโลก บรกิารพรอ้มเพยเ์ป็นการใหบ้รกิารทางเลอืกใหม่ในการรบัเงนิและโอนเงนิโดยใชห้มายเลขโทรศพัทม์อืถอื 
หรอืหมายเลขประจ าตวัประชาชน แทนเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคารเพื่อเพิม่ความสะดวกและประหยดัในการรบัเงนิ
และโอนเงินให้กับประชาชน ด้วยค่าบริการที่ถูกลงโดยการโอนเงินครัง้ละไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ถ้าโอนจ านวนมากขึ้นก็มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบ้าง แต่ไม่เกินรายการละ 10 บาท ไม่จ ากัด               
จ านวนครัง้ในการโอน  
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แต่ทัง้นี้ความกังวลใจของผู้ใช้บริการในด้านความพร้อมของระบบที่รองรับกลับกลายเป็นปัญหา          
ที่ผู้ใช้บรกิารต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภัยจากการโจรกรรม              
ไซเบอร ์จงึเป็นเหตุผลทีท่ าใหส้ถาบนัการเงนิ ต่างใหค้วามส าคญักบัการสรา้งเครื่องมอืสื่อการการตลาดแบบครบ
วงจรเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิการรบัรู ้เกดิพฤตกิรรม ทีต่รงตามความตอ้งการมากทีส่ดุ ในยุคนี้การสื่อสารการตลาด
เพื่อสรา้งการรบัรูไ้ดก้ลายเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นซึง่นกัการตลาดไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยในการ
สร้างกลยุทธ์ ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการผ่านการจดัท าโปรโมชัน่ การโฆษณา ป้ายต่างๆ การแนะน า             
จากพนกังาน การประชาสมัพนัธ ์เพื่อเป็นการกระตุ้นผูใ้ชบ้รกิาร ใหส้นใจและเขา้ใจถงึประโยชน์จากการใชบ้รกิาร
พร้อมเพย์มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิาร PromptPay ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือว่า 
เป็นสถาบนัการเงนิชัน้น าของประเทศไทยและมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิออนไลน์สงูสดุ 

ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมานี้จงึท าให้ผูว้จิยัสนใจที่จะศกึษา การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การประชาสมัพันธ์ การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ 
พนักงาน การใชป้้ายต่างๆ และการใชเ้ครอืข่ายสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ว่ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิาร พรอ้มเพย์ ของผูใ้ชบ้รกิาร : กรณีศกึษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
หรอืไม่ อย่างไร และเพื่อน าผลวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดใหท้นั
ต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกบัพฤติกรรม           
การใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้ใช้บรกิารที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์แตกต่างกนั 
 2. การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB 
พรอ้มเพย ์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ได้กล่าวไว้ว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและ 
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายลกัษณะประชากรศาสตร์
ทีต่่างกนัจะก าหนดลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้  
 ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรจ์ะประกอบดว้ยปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 
 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมพีฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญิงมแีนวโน้ม             
มคีวามต้องการที่จะรบัและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายมคีวามต้องการที่จะสรา้งความสมัพนัธ์     
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อนัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่งข่าวสาร อกีทัง้เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ ค่านิยม
และทศันคต ิทัง้นี้เน่ืองจากวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนทัง้สองเพศไวต่้างกนั 
 อายุ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม โดยคนทีอ่ายุน้อยมกัจะมี
ความคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์ และมองโลกในแง่ด ีในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอื
การปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์การใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ื่อ
กต่็างกนั โดยคนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ือ่เพื่อแสวงหาขา่วสารสาระมากกว่าความบนัเทงิ 
 การศกึษา เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษา
สงูจะได้เปรยีบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารที่ด ีเพราะเป็นผู้มคีวามกว้างขวางและเขา้ใจสารได้ด ีแต่จะเป็นคน              
ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรอืเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ามกัจะใช้สื่อประเภทวทิยุ 
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิง่พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร ์              
แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 
 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มีอทิธพิล
อย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและ
เป้าหมายทีต่่างกนั 
 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู ้
 เสร ีวงษ์มณฑา (2547: 42) กล่าวว่าการรบัรู ้คอื กระบวนการซึง่บุคคลมกีารเลอืกสรรจดัระเบยีบ และ
ตคีวาม เกีย่วกบัสิง่กระตุ้น โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้หา้ ไดแ้ก่ ตา ห ูจมูก ลิน้ และกายสมัผสั มหีน้าทีร่บัสมัผสั 
และประสาทสมัผสัทีห่ก คอื ความคดิเมื่อน าไปผนวกกบัการรบัสมัผสั จะกลายเป็นการรบัรู้ 
 ขัน้ตอนการรบัรู ้มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การเปิดรบัขอ้มูลที่ได้เลอืกสรร (Selective Exposure) แม้ว่าผู้บรโิภคเปิดโอกาสให้ขอ้มูลเขา้มาสู่
ตวัเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลีย่นไปชมอย่างอื่น  
 2. การตัง้ใจรบัขอ้มูลที่ได้เลอืกสรร (Selective Attemtion) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลอืกที่จะตัง้ใจรบัสิง่
กระตุน้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3. ความเขา้ใจในขอ้มูลที่ได้เลอืกสรร (Selective Comprehensive) แม้ว่าผู้บรโิภคจะตัง้ใจรบัข่าวสาร 
แต่มไิดห้มายความว่า ขา่วสารนัน้ถูกตคีวามไปในทางททีถูกตอ้ง ในขึน้นี้จงึเป็นการตคีวามหมายขอ้มลูทีไ่ดร้บัเขา้
มาว่ามคีวามเขา้ใจตามที่นักการตลาดก าหนดไวห้รอืไม่ ถ้าเขา้ใจกจ็ะน าไปสู่ข ัน้ตอนต่อไป การตคีวามขึน้อยู่กบั
ทศันคต ิความเชื่อ และประสบการณ์ 
 4. การเกบ็รกัษาขอ้มูลทีไ่ดเ้ลอืกสรร (Selective Retention) การทีผู่บ้รโิภคจดจ าขอ้มูลบางส่วนทีไ่ด้
เหน็ ไดอ้่าน ไดย้นิ หลงัจากเกดิการเปิดรบัและเกดิความเขา้ใจแลว้  

แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด ( Integrated Marketing Communication) 

หมายถงึ กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสื่อสารทางการตลาดทีต่้องใชก้ารจูงใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง โดยทีมุ่่งสรา้งพฤตกิรรมขอกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด IMC จะใชทุ้กรปูแบบ
ของการติดต่อสื่อสาร (IMC make use all forms of communication) IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ          
ทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้หรอื เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคเปิดรบั (Exposure)  

ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 
การประชาสมัพนัธ์ การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ พนักงาน การใช้ป้ายต่างๆ และการใช้เครอืข่ายสื่อสาร  
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ของบรกิาร SCB พรอ้มเพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคนัน้เป็นการค้นหาหรอื

วจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการตลอดจนพฤตกิรรมการ
ซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค โดยจะอาศยัค าถาม 6 Ws และ 1 H ซึง่ประกอบดว้ย Who What Why When Where 
และ How เพื่อคน้หาลกัษณะทีเ่กี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค 7 ประการ หรอื 7 O’s ซึ่งประกอบด้วย Occupants, 
Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlet และ Operations โดยมกีารก าหนดค าถามดงันี้  
 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง ลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร ์ภูมศิาสตร ์จติวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์
 2. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามถงึสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ (Objects) 
สิง่ที่ผู้บรโิภคต้องการจากผลติภัณฑ์ซึ่งก็คอื ต้องการคุณสมบตัิหรอืองค์ประกอบของผลติภัณฑ์ และความแตกต่าง          
ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั  
 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบวัตถุประสงค ์           
ที่ผู้บรโิภคซื้อสนิค้า (Objectives) ผ่านระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกายและทางดา้นจติวทิยา ซึ่งต้องศกึษาถึงปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ คอื ปัจจยัภายนอก ปัจจยัทาง
สงัคมและวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล  
 4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้บา้ง (Who participants in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รเิริ่มในการที่จะซื้อ              
ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้ และผูใ้ช้ 
      5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่ อต้องการทราบถึงโอกาสในการซื้อ 
(Occasions) เช่น ช่วงเดอืนใดของปีหรอืช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษต่าง  ๆ 
เป็นตน้  
 6. ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงช่องทาง
หรอืแหล่ง (Outlet) ทีผู่บ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ รา้นขายของช า ฯลฯ  
 7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ (Operations) ซึง่ประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผล ทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ 
ความรูส้กึภายหลงัการซือ้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้ใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง             
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง โดยก าหนดระดบั           
ค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คน และเพิ่มจ านวนจ านวนตวัอย่างอีก 16 คน  รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด              
400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกสุ่มสาขาของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาก 11 ท าเลเด่นในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปี พ.ศ. 2559 (ฐานเศรษฐกจิ. 2559: ออนไลน์) 
ไดจ้ านวน 6 ท าเล จากทัง้หมด 11 ท าเล  
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลอืกเก็บตัวอย่างในสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จาก 6 ท าเลทีไ่ดใ้นขัน้ที ่1 แบ่งเป็นท าเลละ 66 - 67 คน รวมกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 400 คน  

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บตามความเต็มใจ             
ของผู้ใช้บริการที่จะให้ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลเป็นไปตามสาขาของธนาคารที่ได้เลือกไว้ในขัน้ที่ 2 โดยจะ
สอบถามก่อนทุกครัง้ว่าเป็นผู้ใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ หรอืไม่ หากตอบว่าใช่ จะให้ท าแบบสอบถาม จนครบ
จ านวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในงานวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้โดยแบ่งเป็น 3 สว่น คอื   
สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรก์ลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลอืก
เพยีงขอ้เดยีว  

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร โดยใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 20 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท            
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  
  ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พรอ้มเพย์ ทัง้ 4 ดา้น โดยเป็นแบบสอบถาม
ค าถามปลายเปิด (Open-ended question) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเตมิตวัเลขตามความเป็นจรงิจ านวน 2 ขอ้ 
และเป็นค าถามปลายปิด (Close - ended respone question) มีลกัษณะการวดัข้อมูลแบบประเภทอันตรภาค 
(Interval Scale) เป็นการให้คะแนนแบบ Rating Scale จ านวน 2 ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั 
  การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 หลงัจากท าการรวบรวมขอ้มูลครบถ้วนแล้ว ผู้วจิยัได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม              
ทีร่วบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การตรวจสอบข้อมูล โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก
แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลอืกเฉพาะทีส่มบรูณ์เท่านัน้ 
 2. ท าการลงรหัส โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง
คอมพวิเตอร ์
 3. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห ์           
การรับรู้เครื่องมือสื่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่  การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด                   
การประชาสมัพนัธ์ การตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ พนักงาน การใช้ป้ายต่างๆ และการใช้เครอืข่ายสื่อสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 20 ข้อ              
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) การวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการ SCB พร้อมเพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 4 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถติิ Independent sample t-test 
(ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2546), One-way analysis of variance (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2544: 175) หรอื สถิติ Brown-
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Forsythe (ภานุมาส ตัมพานุวัตร. 2551: อ้างอิงจาก Hartung. 2001: 300) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548: 130-132) 
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 281 มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 228 คน ระดับ

การศึกษาปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า จ านวน 217 คน อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 236 คน มีรายได้เฉลี่ย               
ต่อเดอืน 25,000 - 34,999 บาท จ านวน 109 คน  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการรบัรูเ้ครือ่งมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พบว่า 
โดยรวม มีระดบัการรบัรู้ในระดบัสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้เครอืข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์              
ด้านพนักงาน ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการใช้ป้ายต่างๆ ด้านการโฆษณา และด้านการประชาสมัพนัธ์ มรีะดบั            
การรบัรูใ้นระดบัสงูและดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัปานกลาง  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พรอ้มเพย ์พบว่า 
ดา้นจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์(ธุรกรรม/เดอืน) น้อยทีสุ่ด 1 ธุรกรรม/เดอืน 

และมากทีสุ่ด 20 ธุรกรรม/เดอืน มคี่าเฉลีย่ 4 ธุรกรรม/เดอืน ดา้นมลูค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ชผ้่านบรกิาร SCB 
พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) น้อยที่สุด 15 บาท/ครัง้ และมากที่สุด 200,000 บาท/ครัง้ มีค่าเฉลี่ย 5,019  บาท/ครัง้ 
ผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิารพรอ้มเพยม์าก เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงนิ และ เมื่อตอ้งการรบัเงนิคนืจากภาครฐั  

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน               
จากผลการวจิยั พบว่า  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย์
ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบรกิาร SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ              
ทีร่ะดบั 0.01 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ SCB  
พร้อมเพย์ ในด้านจะใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย์ เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์
ในด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ที่ใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย์ (ธุรกรรม/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ในด้านจะใช้บรกิาร SCB 
พรอ้มเพย ์เมื่อตอ้งการรบัเงนิคนืจากภาครฐั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย ์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั พบว่า  

การรบัรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ SCB 
พร้อมเพย์ ด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน) โดยมีความสมัพันธ์              
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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การรบัรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ SCB 
พร้อมเพย์ ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบรกิาร SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพันธ์             
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

การรบัรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ SCB 
พรอ้มเพย์ ด้านจะใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อม
เพย์ ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์  
เพศ พบว่า ผู้ใช้บริการเพศชายมีพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ในด้านมูลค่าธุรกรรม

โดยประมาณที่ใช้ผ่านบริการ SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                          
ที่ระดบั 0.01 เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่ต้องการความสะดวก และความรวดเรว็ในชวีติประจ าวนั ซึ่งต่างจาก            
เพศหญิงที่เป็นที่ค่อนขา้งละเอยีดอ่อนใช้เวลาค่อนขา้งนานในการตดัสนิใจ สอดคล้องกบังานวจิยั ของ นารรีตัน์ 
หาญถาวรชยักจิ (2558) ที่ระบุว่า ผู้ใช้บรกิารที่เป็นเพศชายมพีฤติกรรมการใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ในการใช้
บรกิาร E-Banking มากกว่าเพศหญงิ  

อายุ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุ 30 - 39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ในด้านมูลค่า
ธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบรกิาร SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 30 - 39 ปี เป็นวยัทีม่สีงัคม โดยเฉพาะสงัคมทีท่ างาน
ทีม่กัมกีารท ากจิกรรมสงัสรรคห์รอืรบัประทานอาหารร่วมกนับ่อยครัง้ ทัง้งานเลีย้งเงนิเดอืนออก งานเลี้ยงปีใหม่ 
งานเลี้ยงวนัเกิด เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อภิชาติ เทศสวสัดิว์งศ์ (2553) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ               
35 - 44 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ด้านพฤติกรรมการใช้ทัว่ไปมากที่สุด 
ผูใ้ชบ้รกิารที่มอีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย์ ในด้านจะใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย ์
เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐัมากทีสุ่ด
แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป               
เป็นกลุ่มที่ใช้บรกิารจากสถาบนัการเงนิมาค่อนขา้งนานมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆ
ตรงทีม่คีวามเชื่อมัน่ต่อบรกิารของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท าใหเ้ลอืกใชบ้รกิารต่างๆ จากธนาคาร
โดยเฉพาะบรกิาร SCB พร้อมเพย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) พบว่า ผู้ใช้บรกิาร             
ที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีการใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในด้านความ
สะดวกในการใชบ้รกิารมากทีสุ่ด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 51 – 60 ปี มกีาร
ใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในดา้นประเภทในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ 

ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร 
SCB พร้อมเพย์ ในด้านจะใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิมากที่สุดซึ่งแตกต่าง           
จากกลุ่มอื่นๆ  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
เป็นกลุ่มที่ได้รบัเงินจากผู้ปกครองส าหรบัใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน              
ซึง่แตกต่างกบัผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาอื่นๆ อาจจะเป็นกลุ่มที่ท างานและสามารถหาเงนิใชจ้่ายไดด้้วยตวัเอง ท าให้
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กลุ่มระดบัการศกึษาดงักล่าวเลอืกใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์ในการโอนเงนิ – รบัเงนิจากผูป้กครอง เพราะสะดวก 
รวดเรว็ และไม่มคี่าธรรมเนียมหรอืค่าธรรมเนียมต ่า สามารถโอนบ่อยไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ และสามารถใชไ้ดก้บั
ทุกธนาคาร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553) พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษา           
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั ปวส. มีพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถือ (Mobile Banking) 
ดา้นการใชบ้รกิารเพราะประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชบ้รกิาร  

อาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการใช้บริการ SCB              
พรอ้มเพย ์ในดา้นจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ที่ใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์(ธุรกรรม/เดอืน) และดา้นมูลค่าธุรกรรม
โดยประมาณที่ใช้ผ่านบรกิาร SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ เป็นกลุ่มที่
ใช้บรกิารทางการเงนิอยู่แลว้ส าหรบัการประกอบธุรกจิหรอืกจิการ เช่น การรบัเงนิจากลูกค้า การโอนเงนิไปยงั
บรษิทัผูจ้ าหน่ายหรอืดลีเลอร ์รวมไปถงึผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั เช่น ขายของออนไลน์ หรอืขายสนิคา้
ทางเวบ็ไซต์ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นารรีตัน์ หาญถาวรชยักจิ (2557) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าธุรกจิส่วนตวัมี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการใช้บรกิาร E-Banking ต่อเดอืน มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน ขา้ราชการ และพนกังานรฐัวสิาหกจิ  

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,000 - 44,999 บาท มพีฤติกรรม
การใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ในด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน)              
มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดือน 35,000 - 44,999 บาท เป็นกลุ่มพนักงานประจ า เป็นวยัที่ก าลังมีครอบครวั มีบุตร ท าให้มีรายจ่าย              
ในชวีติประจ าวนัค่อนขา้งมากกว่ากลุ่มระดบัรายไดอ้ื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อรยา บุญสกุลโสภติ (2555) 
พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มรายได ้30,001 – 40,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 55,000 บาท ขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย ์          
ในดา้นมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ชผ้่านบรกิาร SCB พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) มากทีส่ดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาท ขึน้ไป จดัว่าเป็น
กลุ่มที่มรีายได้สูงที่สุดมากกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ อาจจะเป็นเจา้ของกจิการหรอืผู้บรหิารระดบัสูง ท าให้มรีายจ่ าย             
ที่ต้องช าระกบับรษิัทคู่ค้า หรอืดลีเลอร์ ซึ่งมกัเป็นยอดจ านวนเงนิที่สูง รวมถึงบรกิาร SCB พร้อมเพย์ สามารถ 
โอนเงนิไปยงับุคคลอื่นได้ไม่จ ากดัจ านวน และไม่เสยีค่าธรรมเนียมในการโอนแม้จะต่างธนาคาร สอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ ยุพาพร อ าคา (2553) พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีายได ้50,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมใชบ้ตัรเครดติของ 
ผูถ้อืบตัรเครดติ ดา้นค่าใชจ้่ายการช าระสนิคา้และบรกิารต่อเดอืน 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 - 54,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์
ในดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงนิมากทีส่ดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มวยัท างาน พนักงานเงินเดือนประจ า ต้องท างาน             
เป็นเวลาท าใหไ้ม่สะดวกในการท าธุรกรรมทีธ่นาคารเน่ืองจากเวลาเปิดปิดกบัเวลาทีก่ลุ่มดงักล่าวท างานเป็นเวลา
เดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อภชิาต ิเทศสวสัดิว์งศ ์(2553) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป 
มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถือ ดา้นระยะเวลาทีใ่ช้บรกิารมากที่สุด มากกว่ากลุ่มรายได้
อื่นๆ ไดแ้ก่ 10,001 – 20,000 บาทและ 20,001 – 30,000  
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การรบัรูเ้ครือ่งมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
ด้านการโฆษณา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ด้านจ านวนธุรกรรม            

โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน) ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบริการ SCB 
พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นจะใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

เน่ืองจากความถีข่องโฆษณา ผ่านขา่วทางโทรทศัน์ เช่น ช่วงเรื่องเด่นเยน็น้ี และการสอดแทรกการแฝง
โฆษณา (Tie in) ผ่านซรียีล์ะครถงึวธิกีารใชบ้รกิาร SCB พร้อมเพย ์การท าสื่อ Youtube และเกดิการแชรใ์นโลก
ออนไลน์ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้บรกิารที่รบัชมโฆษณาดงักล่าวผ่านสื่อต่างๆ เกิดความอยากใช้บริการ           
มากขึน้และถี่มากขึน้ไปด้วย และมากไปกว่านัน้การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารถือว่าเป็นช่องทางอกีช่องทางหนึ่ง              
ที่สามารถกระตุ้นผู้ใช้บรกิารที่มคีวามนิยมอ่านหนังสอืมากกว่าท่องโลกอนิเตอร์เน็ตให้หนัมาใช้บรกิารดงักล่าว 
มากขึ้น เนื่องจากตรงกบัความต้องการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบริการที่สามารถได้รบัเงนิคืนจากภาครฐั                 
ทีร่วดเรว็ จงึท าให้หากผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัชมและรบัฟังสื่อโฆษณามากขึน้กจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมในการใช้บรกิาร 
SCB พรอ้มเพยม์ากขึน้ไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธญัญลกัษณ์ จนัทรจ์นิดา (2557) พบว่า การสื่อสาร
การตลาดเชงิบูรณาการ ด้านการโฆษณา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกองทุนทวสีุข :กรณีศกึษา ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหว้ยสกัจงัหวดัเชยีงราย  
 ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ด้านจ านวน
ธุรกรรมโดยเฉลีย่ที่ใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดอืน) ดา้นมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบรกิาร 
SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) ด้านจะใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ และ ด้านจะใช้
บรกิาร SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคืนจากภาครฐั โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากเคมเปญ SCB พรอ้มเพย ์ทีผ่กูบญัชดีว้ยเบอรม์อืถอืหรอืบตัรประชาชน สามารถร่วม
ลุน้ทอง การร่วมมอืกนัระหว่างธนาคารและแทก็ซีเ่ดลเิวอรีพ่รอ้มรบั ทีจ่ะเพิม่ความสะดวกในการช าระค่าโดยสาร 
ถือเป็นการกระตุ้นผู้ใช้บริการโดยตรงให้หันมาใช้บริการมากขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยั ของ อรสุธ ีเหล่าปาส ี
(2558) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย การส่งเสรมิการขาย            
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อในระดบัปานกลาง  

ด้านการประชาสมัพันธ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์
(ธุรกรรม/เดอืน) ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นจะใชบ้รกิาร SCB 
พร้อมเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากการประชาสมัพนัธผ์่านพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีร่วมลงทะเบยีนสมคัร
บรกิาร  SCB พรอ้มเพย ์รวมถงึนักแสดง บอย ปกรณ์ ถอืเป็นกจิกรรมตวัอย่างทีส่รา้งความสนใจในการใชบ้รกิาร
ให้กับผู้ใช้บรกิารของธนาคารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการประชาสมัพันธ์จากบุคคลที่มีชื่อเสยีง จึงท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารทราบได้รบัรู้ประโยชน์จากการใช้บรกิารได้ว่าเป็นบรกิารที่มกีารท างานครบวงจร ไม่มคี่าธรรมเนียม
รวมถึงเป็นบริการที่ภาครัฐไว้วางใจและสนับสนุนให้เกิดขึ้น จึงท าให้หากผู้ใช้บริการได้รับรู้ข่างทางด้าน
ประชาสมัพนัธ์มากขึ้นก็จะท าให้ผู้ใช้บรกิารพร้อมเพย์มีพฤติกรรมการใช้งานมากขึน้ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัย คณิตศร จันทนะเวส (2552) พบว่า การสื่อสารทางด้านการตลาด ด้านประชาสัมพันธ์มีความ
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิ ในเครื่องความถีใ่นการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า  
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ดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์
ดา้นจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย์ (ธุรกรรม/เดอืน) ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ช้
ผ่านบรกิาร SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) ด้านจะใช้บรกิาร SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
และด้านจะใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากมหกรรมการเงนิ Money Expo ประจ าปี Financial Innovation 
4.0 ทีจ่ดัเป็นประจ าทัว่ทัง้ประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพและหวัเมอืงใหญ่ๆ อย่าง เชยีงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ 
การแนะน าบรกิาร SCB พรอ้มเพย ์ณ สาขาของธนาคารกว่า 1,000 สาขาทัว่ประเทศ และการจดักจิกรรมบรกิาร 
SCB พร้อมเพย์ ณ ตึกบัญชาการ 1 ภายในท าเนียบรัฐบาล ถือเป็นกิจกรรมที่สามาถรกระตุ้นและให้ข้อมูล
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยไ์ดด้ทีีส่ดุทางหนึ่ง เพราะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ใจและใชบ้รกิารดงักล่าวมากขึน้ มัน่ใจในบรกิาร
โดยเฉพาะการท าธุรกรรมจ านวนสูง รวมถึงการจดักจิกรรมดงักล่าวยงัเป็นการให้ข้อมูลให้ผู้ใช้บรกิารทราบว่า 
บรกิารพรอ้มเพย์ของธนาคารหากใชจ้ะสามารถไดร้บัเงนิคนืจากภาครฐัได้ซึง่สะดวกและรวดเรว็ จงึท าใหก้ารจดั
กจิกรรมดงักล่าวหากจดัมากขึน้ถีข่ ึน้จะสง่เสรมิและการตุน้ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพยม์ากขึน้ไปดว้ย 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ ยุพาพร อ าคา (2553) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการท า
กจิกรรมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใชบ้ตัรเครดติของผู้ถอืบตัรเครดติ ในเขตกรุงเทพฯ ในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการช าระสนิคา้  

ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ด้านจ านวนธุรกรรม              
โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน) ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบริการ SCB 
พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นจะใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมทีต่้องใชผ้่าน Application หรอื Internet Banking ท าให้
ตอ้งมคีวามเขา้ใจการใชง้านโดยถ่องแท ้ทัง้นี้หากไดร้บัขอ้มูลความรูใ้นการใชง้านเกีย่วกบับรกิาร SCB พรอ้มเพย ์
จากพนักงานของธนาคารที่ให้บรกิารที่สาขา และรบัรู้ว่าธนาคารมีพนักงานที่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น ของ
บรกิาร SCB พรอ้มเพย์ได ้และม ีCall Center ตลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน 02-777 7777 กจ็ะท าให้ผู้ใช้บรกิารมัน่ใจ            
ในการใชง้านมากขึน้ และรบัรูถ้งึคุณสมบตัแิละประโยชน์จากการใช้งาน มผีลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชง้านผ่านพรอ้มเพย ์           
ถีม่ากขึน้ มจี านวนธุรกรรมทีส่งูขึน้เพราะมัน่ใจในระบบการท างานและยงัมัน่ใจส าหรบัการเลอืกเป็นช่องทางรบัเงนิคนื
จากภาครฐับาล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อรสธุ ีเหล่าปาส ี(2558) พบว่า การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ
ในภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย การขายโดยใช้พนักงานขาย มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัการตัดสนิใจ            
ใชบ้รกิารสนิเชื่อในระดบัปานกลาง  
  ดา้นการใชป้้ายต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์ดา้นจ านวนธุรกรรม
โดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน) ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่านบริการ SCB 
พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) ดา้นจะใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นจะใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย์ เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั เน่ืองจากป้ายแนะน าวธิกีารลงทะเบยีน ในการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์
บรเิวณสาขาของธนาคาร รวมถงึป้ายบรกิาร SCB พรอ้มเพย ์ บรเิวณรถเมล ์สถานีรถไฟฟ้าสยาม และ bill board 
บนทางด่วน สร้างความน่าสนใจแก่ผู้ใช้บรกิาร เนื่องจากป้ายโฆษณานัน้อยู่ในแหล่งที่สามารถมองเหน็พบเจอ             
ได้บ่อย โดยเฉพาะสาขาของธนาคาร ท าให้ผู้ใช้บรกิารเขา้ใจการใชง้านจากขอ้มูลเบื้องต้นที่ป้ายต่างๆ น าเสนอ 
เกิดเป็นการเข้าใจในบรกิารและหนัมาใช้บรกิารมากขึ้น มีความมัน่ใจในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางดงักล่าว            
มากขึ้น และรบัรู้ได้ว่าคุณสมบัติของบริการพร้อมเพย์ตรงกับความต้องการและสามารถเป็ นช่องทางในการ                 
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รบัเงนิคนืจากภาครฐัได ้จงึท าให้เมื่อผูใ้ชบ้รกิารไดเ้หน็ป้ายที่น าเสนอขอ้มูลการลงทะเบยีน ป้ายการต์ูนที่แนะน า
การใชง้านมากขึน้เกดิเป็นพฤตกิรรมในการใช้งานมากขึน้ไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิวุธ แสงเรอืง 
(2550) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการใชป้้าย มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 ด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ SCB              
พร้อมเพย์ ด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ (ธุรกรรม/เดือน) ด้านมูลค่าธุรกรรม
โดยประมาณที่ใช้ผ่านบริการ SCB พร้อมเพย์ (บาท/ครัง้) ด้านจะใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการ               
ท าธุรกรรมทางการเงิน และด้านจะใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ เมื่อต้องการรับเงินคืนจากภาครัฐ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากช่องทางออนไลน์ทางเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหากมาจากการน าเสนอจากแหล่งข้อมูล                      
ทีน่่าเชื่อถอื จะถูกแพร่กระจาย เช่นการถูกส่งต่อไปยงัโลกออนไลน์อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่องทาง Line 
Official ช่องทาง SCB Thailand Fanpage ผ่ าน Facebbok และผ่านเว็บไซต์  https://promptpay.scb และ 
http://www.scb.co.th/th/personal-banking/promptpay ซึง่ถอืว่าเป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพและไดร้บัความนิยม
ในปัจจุบนั หากผู้ใช้บรกิารได้รบัช้อมูลจากช่องทางดงักล่าวซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ค่อนขา้งน่าเชื่อถือและได้รบั
ความสนใจจากผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูแ้ละเขา้ใจประโยชน์จากการใชบ้รกิารดงักล่าว เกดิเป็น
ความมัน่ใจในการท าธุรกรรมผ่านบรกิารพรอ้มเพยม์ากขึน้ มคีวามถี่บ่อยครัง้ขึน้ และจะเลอืกเป็นช่องทางในการ 
รบัเงนิคนืจากภาครฐัเพราะช่องทางอนิเตอรเ์น็ตมกีารน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวค่อนขา้งเยอะ เพื่อเป็น
การเพิม่ความมัน่ใจในการท างานของระบบดงักล่าวทีใ่ชเ้วลาค่อนขา้งน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ดรุวรรณ 
กูโน (2558) พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การใช้เครื่องมือสื่อสารอนิเทอร์เน็ต ( Internet)                 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร PaymentSCB Easy Pay ของชุดผลติภณัฑ์ Mobile Application: 
SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 ผลจากการวจิยั การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร พรอ้มเพย์ ของผูใ้ช้บรกิาร: กรณีศกึษา ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. เมื่อได้ทราบจากงานวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นผู้ที่ใช้บริการ SCB พร้อมเพย ์              
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง และมอีายุระหว่าง 30 -39 ปี อาชีพ ธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกิจการ และ               
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,000 - 44,999บาท ดงันัน้ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภัณฑ์สามารถน าขอ้มูล
ดังกล่าว มาก าหนดนโยบายการสื่อสารทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย                  
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
 2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรมีการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือของระบบการท างานเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการท าธุรกรรมใหก้บัเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่มพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารดงักล่าวน้อย เพื่อทีจ่ะใหเ้พศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พรอ้มเพยม์ากขึน้ จากการรบัรูถ้งึความ
สะดวก สว่นลด ความปลอดภยั สามารถเชค็วงเงนิไดท้นัททีีใ่ชจ้ากการใชง้าน เป็นตน้ 
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 3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ควรส่งเสรมิดา้นการตลาดโดยจดักจิกรรมพเิศษ เน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รกิารใหค้วามส าคญัต่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดโดยจดั
กจิกรรมพเิศษอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่เป็นระดบัต ่ากว่าดา้นอื่นๆ ซึ่งการจดักจิกรรมจะมเีจา้หน้าที่ของธนาคาร
ร่วมให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับบริการ SCB พร้อมเพย์ มีการออกบูธ ในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น             
งานบา้นและสวนแฟร ์งานโฮมโปร เอก็ซโ์ป และงานอื่นๆ โดยจะมกีารใหค้ าแนะน าบรกิารและมกีจิกรรมร่วมสนุก
เพื่อลุน้รบัของรางวลัภายในงาน เป็นตน้ 
 4. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรสื่อสารและสร้างความมัน่ใจถึงความปลอดภัยของ
บริการ SCB พร้อมเพย์ เพราะจากผลการวิจัยกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเลือกท าธุรกรรมในช่องทางนี้ ดังนัน้               
ควรสื่อสารและให้ความรู้ในเรื่อง ความปลอดภัยของระบบที่มีรองรบั เช่น SCB Easy net และ SCB EASY 
Application ซึ่งเป็นช่องทางหลกัในการใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมัน่ใจและเลือกท าธุรกรรมที่มี              
มลูค่าสงูผ่านช่องทางนี้ เพราะผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศชาย อายุ 30 - 39 ปี อาชพีธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 55,000 บาท ขึน้ไปมพีฤตกิรรมการใช้บรกิาร SCB พรอ้มเพย ์ในด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ช้
ผ่านบรกิาร SCB พรอ้มเพย ์(บาท/ครัง้) มากทีส่ดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 5. ฝ่ายการตลาดและพนักงานที่ให้บริการ ณ สาขาของธนาคาร ควรมีการให้ข้อมูล และอธิบาย
รายละเอยีดถงึขอ้ด ีและการท างานของระบบ SCB พรอ้มเพย ์แก่ผูใ้ชบ้รกิารใหร้บัทราบและเขา้ใจถงึขอ้ดจีากการ
ใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์ทีส่ามารถรบัเงนิคนืจากภาครฐัในกรณีทีต่นเองยื่นลดหยอ่นภาษทีีใ่ชว้นัและเวลาท าการ
ค่อนขา้งน้อย และสะดวกรวดเรว็ เงนิจะถูกโอนไปยงับญัชทีี่ผูกไว้โดยตรง โดยทีผู่้ใช้บรกิารไม่ต้องน าเชค็ไปขึน้              
ณ ธนาคาร เพราะผู้ใชบ้รกิารทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์ในดา้นจะใชบ้รกิาร 
SCB พรอ้มเพย ์เมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั มากที่สุดซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
 6. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ควรเพิม่เน้ือเรื่องทีโ่ฆษณาบรกิาร SCB พรอ้มเพยใ์หม้เีน้ือ
เรื่องทีช่วนตดิตามและน่าสนใจมากขึน้ สอดแทรกคุณสมบตัแิละประโยชน์ของบรกิาร โดยจดัท าเป็นคลปิระยะเวลา
สัน้ๆเพื่อเพิ่มการรบัรู้และการจดจ าแก่ผู้ใช้บรกิาร รวมถึงควรมกีารจดัรูปแบบเนื้อหาส าหรบัโฆษณาส าหรบัสื่อ            
ทัง้สื่อทางโทรทศัน์ และทางหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร เพราะการรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้น
การโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นจ านวนธุรกรรมเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย(์ธุรกรรม/เดอืน) ดา้นมูลค่า
ธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้ผ่าน SCB พร้อมเพย์(บาท/ครัง้) ด้านจะใช้บรกิารเมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
และด้านจะใช้บรกิารเมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง ต ่า และต ่ามากและ               
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 7. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์ควรจดัใหม้รีายการส่งเสรมิการตลาด และควรหาพนัธมติรในการ
บรกิารให้ครบวงจรมากขึน้เพื่อเพิม่การใชง้านในช่องทางต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยควรมกีารจดัรายการส่งเสรมิ
การตลาด เช่น การร่วมลุน้ทอง การรบัของสมนาคุณ การได้รบัส่วดลดหากใช้บรกิารพรอ้มเพย์ในการช าระค่าโดยสาร
ผ่านแท็กซี่ รถไฟฟ้า หรือขนส่งมวลชนต่างๆ รวมไปถึงค่าบรกิาร เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส การช าระค่าเบี้ยประกัน               
การต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น เพราะการรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการตลาด                        
มคีวามสมัพนัธก์บั ดา้นจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร ดา้นมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณทีใ่ชผ้่านบรกิาร ดา้นจะใช้
บรกิารเมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ และด้านจะใช้บรกิารเมื่อต้องการรบัเงนิคนืจากภาครฐั โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัสงู ปานกลาง และต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 



14 
 

 8. ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ ฝ่ายฝึกอบรมและผู้จดัการสาขา ควรให้ความส าคัญและเน้นย ้าพนักงาน                
ในสาขาถงึการใหค้ าแนะน าการใชบ้รกิาร SCB พรอ้มเพย ์เกี่ยวกบัการลงทะเบยีน การใช้งาน การแกไ้ขปัญหา
เบื้องต้น ตลอดจนการบริการให้ข้อมูลถึงสิทธิพิเศษและประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการพึงจะได้รับ เพราะจะท าให้
ผูใ้ช้บรกิารเกดิการรบัรูแ้ละเชื่อมัน่ในการใช้งานมากขึน้ เพราะการรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
ดา้นพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บั ด้านจ านวนธุรกรรมโดยเฉลีย่ทีใ่ช้บรกิาร ด้านมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณที่ใช้
ผ่านบริการ และด้านจะใช้บริการเมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงิน ด้านจะใช้บริการเมื่อต้องการรบัเงนิคืน              
จากภาครัฐ โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง ต ่ า และต ่ ามากและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ                
ทีร่ะดบั 0.01 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ผลจากการวจิยั การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร พรอ้มเพย์ ของผูใ้ช้บรกิาร: กรณีศกึษา ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในงานวจิยัต่อไป ดงันี้ 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อื่นๆ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อธนาคารในการพฒันาผลติภณัฑ์ เนื่องจากผลติภัณฑ์ SCB พร้อมเพย์ เป็นบรกิารที่สามารถใช้ได้            
ทุกคนทัว่โลก เพื่อทีจ่ะน าขอ้มลูทไีดน้ ามาประยุกษ์ใชใ้นการวางแผนกลยุทธเ์พื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดใ้นอนาคต 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้บริการพร้อมเพย์ ของ
ผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ             
ของผูบ้รโิภค ความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร เพื่อสามารถน าขอ้มลูทไีดน้ ามาประยุกต์ใหค้วามต้องการของลูกคา้
ไดใ้นอนาคต 
 3. ควรศกึษาในกรณีเปรยีบเทยีบระหว่างบรกิารพรอ้มเพยข์องสถาบนัการเงนิอื่นๆ เพื่อที่จะดูถึงขอ้ดี
ข้อเสียและการแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินอื่นๆ เพราะข้อมูลที่ได้จะสามารถน ามาปรับปรุงคุณภาพ                 
การใหบ้รกิารหลงัการขายได ้

4. ควรท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา ระหว่างผูใ้ชบ้รกิาร
ในแต่ละอาชพี เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้และน าผลไปต่อยอดเป็นการพฒันาผลติภณัฑต่์อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารย ์              
ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา ได้กรุณาให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ในงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึทราบซึ้งในความกรุณา และ             
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม ซึ่งได้ช่วยปรบัปรุง แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั อนัเป็นประโยชน์ 
อย่างยิง่ในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจน
ประสบการณ์ทีด่แีก่ผูจ้จิยัเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ รวมไปถึงเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั ทุกๆ ท่าน ทีไ่ดใ้ห้ความช่วยเหลอื และอ านวย
ความสะดวกแก่ผูว้จิยั ดว้ยดเีสมอมา 
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 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน สง่เสรมิ ใหไ้ดร้บัการศกึษา
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครู อาจารยท์ุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น
พื้นฐาน ตลอดจนญาติพี่น้องและครอบครวัของผู้วิจ ัยเอง ที่สนับสนุน และให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจ ัยตลอดมา ก่อให้เกิด
ผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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