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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE PROMPTPAY SYSTEM AMONG 

PERSONAL IN PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK 

สุภาพร  สีปุนน า supaporn.seepunnam@gmail.com 

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นและระดบัการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการระบบ
การช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  และศกึษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย์
ของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
ประกอบดว้ย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Multiple 
Regression ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน
เพศหญิง อายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท ผลการวดัระดบัความคิดเห็นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการระบบการ
ช าระเงินแบบพร้อมเพยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชนก์ารใช้
งาน และดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

 

ค ำส ำคญั: ระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย,์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการพร้อมเพย,์ พนกังาน
บริษทัเอกชน 
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Abstract 

The objectives of this research are as follows to study on opinion level and level of decision making 
to use PromptPay service of employees of private companies in Bangkok by demographic characteristics and 
to study on influence of factors affecting to decision making to use PromptPay service classified of employees 
of private companies in Bangkok. The sample group consisted of 400 employees of private companies in 
Bangkok. Data were collected by using questionnaires. Statistics used for data analysis were descriptive 
statistic consisted of mean, percentage, frequency, and Standard Deviation as well as inferential statistics 
consisted of Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference, and Multiple 
Regression with statistical significance at .05. The results revealed that most samples were female employees 
of private companies with the age ranged from 26-30 years. They were single and graduated in Bachelor 
degree with average monthly income ranged from 20,001-30,000 baht. The results of measurement on opinion 
level revealed that most samples had opinion towards the use of PromptPay service in high level. When 
considering on each dimension, it was found that perception on benefits and perception on ease of use was in 
the highest level.   

 
Keywords:  PromptPay System, factors influencing on decision making to use PromptPay service, employees 
of private companies  

 

บทน ำ 

ระบบการเงินของไทยก าลงัเดินหนา้สู่ยคุของการเปล่ียนแปลงใหญ่อีกคร้ัง จากท่ีเคยเปล่ียนยคุฝากถอน
หนา้เคาน์เตอร์ มาใชบ้ตัรพลาสติกเอทีเอม็ ฝากถอนเงินจากตู ้พฒันาสู่ยคุฝากถอนอิเลก็ทรอนิคส์อินเตอร์เน็ต
แบงกก้ิ์ง ขณะน้ีก  าลงัเขา้สู่ยคุอีเพยเ์มน้ทแ์ห่งชาติ ดิจิตอลแบงกก้ิ์ง มีการผลกัดนัใหทุ้กอยา่งเป็นระบบ Any 
Identification หรือ Any ID ซ่ึงก็คือ การน าเลขบตัรประชาชน หรือเลขโทรศพัทม์ือถือ ใหเ้ป็นบญัชีธนาคาร และ
หน่ึงในกระบวนการสู่ยคุน้ี คือ บริการพร้อมเพย ์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปิดใชบ้ริการพร้อมเพย ์
(PromptPay) สู่สาธารณชนอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 (วารสารดอกเบ้ีย ฉบบัเดือน
กรกฎาคม, 2559) 

https://maruey.set.or.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00019357
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ระบบพร้อมเพยเ์ป็นโครงการหน่ึงของการพฒันาระบบช าระเงินแห่งชาติ ตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินของประเทศ ในการรองรับการเจริญเติบโตของ Digital Economy 

(Financial Literacy สนบัสนุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร, 2561) 
นอกจากน้ีระบบพร้อมเพยย์งัเป็นโครงการท่ีเปล่ียนโฉมโครงสร้างระบบการช าระเงินของไทย เพื่อเป็น

การกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมานิยมการช าระเงิน/โอนเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์ลกัของแผนงาน National e-Payment ท่ีตอ้งการลดการใชเ้งินสดในระบบการเงินไทย อยา่งไรก็ดี 
ความส าเร็จของการปรับตวัเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด “Cashless Society” ตามท่ีคาดหวงัจากโครงการ National e-
Payment คงอยูท่ี่การเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ทั้งในดา้นความเช่ือมัน่ต่อระบบรักษาความ

ปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการเพ่ิมความคุน้เคยใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ ผา่นการออกแบบ User Interface ใหใ้ชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น และเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั ซ่ึงปัจจยั
ต่างๆ ขา้งตน้ ผนวกกบัความพร้อมของระบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และเครือข่ายการช าระเงินส าหรับ
รองรับธุรกรรมจ านวนมาก ลว้นแลว้แต่สนบัสนุนใหก้ารใชธุ้รกรรมการเงินของลูกคา้ผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ปรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนการใชเ้งินสดอยา่งในปัจจุบนั (ศนูยว์จิยักสิกรไทย, 2560) 

แผนกลยทุธร์ะบบการช าระเงิน ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2562-2564)  ธนาคารแห่งประเทศไทยตอ้งการ
สนบัสนุนใหภ้าคธุรกิจน ากระบวนการท่ีเรียกว่า e-Business (กระบวนการธุรกิจดิจิทลั) มาใชอ้ยา่งครบวงจร 
ตั้งแต่ตน้ทางยนัปลายทาง ส าหรับดา้นการส่งเสริมนวตักรรมและบริการช าระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
สร้าง ecosystem ใหเ้อ้ือประโยชน์ ดว้ยการส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ 
ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาบริการท่ีตอบโจทยภ์าคธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลใหแ้ก่

ภาคธุรกิจจะมกีารพฒันาบริการทางเลือกใหภ้าคธุรกิจใชแ้ทนเงินสดและเช็ค โดยเป้าหมายจะมุ่งไปเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจท่ีเป็นอีคอมเมิร์ซหรือโซเชียลคอมเมิร์ซ (สิริธิดา พนมวนั ณ อยธุยา, 2562) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระ
เงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การตดัสินใจใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชใ้นการวางแผน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร                
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อม

เพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์ของพนกังาน

บริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์จ  าแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์จ  าแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิำนของกำรวจิยั 

1. พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีระดบัการ
เลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นอิทธิพลทางสงัคม 

ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล และดา้นการรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระ
เงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั 

 

ขอบเขตกำรวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัเอกชนในเขตสะพานสูง   เขตคลองสามวา และเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ 
Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคดิกำรวจิยั 

ตวัแปรต้น                                ตวัแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การรับรู้ประโยชนก์ารใชง้าน 
(perceived usefulness) 

การใชบ้ริการระบบการช าระเงิน
แบบพร้อมเพย ์

การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 
(perceived ease of use) 

อิทธิพลทางสงัคม  

 (social influence) 

ความไวว้างใจในรัฐบาล  

(trust of the government) 

การรับรู้ความเส่ียง  

(perceived risk) 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิด 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด (closed-ended question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีใหเ้ลือกตอบ
จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
การใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยโ์ดยมีเน้ือหา แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์การ
ใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน  ดา้นอิทธิพลทางสงัคม  ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล ดา้นการรับรู้
ความเส่ียง และดา้นระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์(PromptPay)  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดท่ีจะใชบ้ริการของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์ 
 

สถิตทิี่ใช้ในกำรวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบ
พร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของพนกังานบริษทัเอกชนเพศชายและหญิง (independent 
sample t test) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพนกังานบริษทัเอกชนเพศชายและ
หญิง  
 4. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความ
แตกต่างทางดา้น อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ซ่ึงในกรณีท่ีมคีวามแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึน
ระหว่างกลุ่มใด โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 
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5. การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การรับรู้ประโยชนก์ารใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน  ดา้นอิทธิพลทางสงัคม ดา้นความไวว้างใจใน
รัฐบาล และดา้นการรับรู้ความเส่ียง  
 
สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี  
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  
2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยโ์ดยรวมอยู่

ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการระบบการช าระเงิน
แบบพร้อมเพยร์ะดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยร์ะดบัมากไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้

ความเส่ียง ดา้นระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์ดา้นอิทธิพลทางสงัคม และกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการ
ใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยร์ะดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล  

3. ความคิดท่ีจะใชบ้ริการของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใชบ้ริการระบบการ
ช าระเงินแบบพร้อมเพยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกนัดา้น  อาย ุสถานภาพสมรส และระดบัการศกึษาส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการ

ช าระเงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั  ส่วนดา้น  เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบ
การช าระเงินแบบพร้อมเพยไ์ม่แตกต่างกนั 

5. ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นอิทธิพลทางสงัคม  
และดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย์
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยไ์ม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรำยผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเร่ืองปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยข์องพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แต่ละลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัจะมีระดบัการเลือกใชบ้ริการระบบการ
ช าระเงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงมีประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 

1.1 ดา้นอาย ุผลการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งพบว่า มกีารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบ
พร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ศิริวฒัน์  เปล่ียนบางยาง  (2561,หนา้ 2,441) ศกึษาเร่ือง 
ความวติกกงัวลของประชาชนในการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ 

1.2 ดา้นสถานภาพสมรส ผลการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการ
ช าระเงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสาวลกัษณ์  อินภุชงค ์ (2559,หนา้ 59-60) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์ 

1.3 ดา้นระดบัการศกึษา  ผลการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งพบว่า มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการ
ช าระเงินแบบพร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปริยวิศว ์ ชูเชิด และฉตัรทอง  นกเชิดชู 

(2559, หนา้ 70-71) ศกึษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมบริการโอนเงินและรับโอนเงินพร้อมเพย ์และประสิทธิผล
ในการท าธุรกรรมการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์ 

2. ดา้นการรับรู้ประโยชนก์ารใชง้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบ
พร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ เสาวลกัษณ์  อินภุชงค ์ (2559, หนา้ 61-62)  ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย ์ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการใชร้ะบบ
มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัการยอมรับระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยด์า้นการรับรู้ประโยชน์  

3. ดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบ
พร้อมเพยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปิยนุช  พละเยีย่ม และชลิตา ศรีนวล (2561, หนา้ 159 ) 

ศึกษาเร่ือง ความตั้งใจใชบ้ริการทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นความง่ายในการใชง้านของระบบพร้อมเพย ์ผูบ้ริโภคมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
โดยหวัขอ้ท่ีผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ระบบพร้อมเพยช่์วยใหก้ารรับ-โอนเงินสะดวกรวดเร็ว 
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 4. ดา้นอิทธิพลทางสงัคม ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย์
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ชวิศา  พุ่มดนตรี  (2559, หนา้ 69)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพย ์(PromtPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้
บริการพร้อมเพยข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

5. ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย์
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กานตสุ์ทธิ  ศิริทรัพย ์(2561, หนา้ 32-33) ศกึษาเร่ือง ความตั้งใจท่ี
จะใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมัน่ในรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ ผลแสดงใหเ้ห็นว่า ความมัน่ใจ
ในเทคโนโลยขีองระบบ ความเช่ือถือของหน่วยงาน และความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั ส่งอิทธิพลต่อ
ความเช่ือมัน่ในรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล ผูรั้บผดิชอบควรมุ่งเนน้พฒันาระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยใ์หเ้ป็น
ธุรกรรมทางการเงินของชาติ ท่ีรัฐบาลทุกสมยัจะตอ้งใหก้ารดูแล ควบคุมใหเ้ป็นระบบกลางท่ีมัน่คง มีระบบการ
รักษาความปลอดภยัท่ีดี ไม่ใหเ้กิดปัญหาเครือข่ายขดัขอ้ง  

2. ผูใ้หบ้ริการควรศึกษาระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยใ์หล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน เพ่ือช้ีแจงใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงการปรับปรุงและพฒันาระบบ
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพยด์ว้ย 

3. ควรจดัใหมี้การท าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธท์ั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย  
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