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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองทัศนคติต่อบริการของผู้ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อบริการระบบพร้อมเพย์ของผู้ลงทะเบียนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างจ านวน 300 รายน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  21 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และ มรีายได้ 20,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีะแนนความรู้ความเข้าใจในแต่ละดา้น 

ดังนี้ ด้านสิทธิประโยชน์อยูใ่นระดับมาก ด้านความปลอดภัยอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และด้านกระบวนการใชง้านอยู่ในระดับ

ปานกลางด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ในด้านสิทธิประโยชน ์  

และกระบวนการใช้งาน   ส่วนในด้านความปลอดภัยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านแนวโน้มพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการต่อในอนาคต และมีแนวโน้มในการ

แนะน าให้ผู้อื่นใช้งานระบบ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของทัศนคติท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ความคิดเห็น และแนวโน้มพฤตกิรรมแลว้นัน้ พบวา่ องคป์ระกอบท้ัง3 มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ABSTRACT 

Independent Study in “ Attitude of People Registered in Mueang Chiang Mai District towards PromptPay 

Service” has an objective to study the attitude of people in Mueang Chiang Mai who registered towards PromptPay 

Service.  The data were collected by questionnaire from 300 people by using the conceptual of attitudes that 

relevant to the aspects which are cognitive component, affective component and behavioral component and the 

conceptual of PromptPay service which contains privileges, security and process of this service.  The data were 

analyzed via descriptive statistic which consists of frequency, percentage and average. In addition, Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient was used to analyze the relationship of 2 variables. 

The result reveals that majority of people who took the questionnaire is female, age between 21 to 40 

years old, working as company employee and monthly income between 20,001 – 30,000 THB.  
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In the aspect of understanding, most of the respondents highly understand in the privileges of PromptPay Service, 

especially in transfer transaction that PromptPay has the lower fee than the usual money transfer. For the security 

aspect, the averages of the respondent answers showed their extremely understand that PromptPay is administered 

under the Bank of Thailand, and the information in PromptPay system is confidential.  In the process of using 

PromptPay, most of the answerers neutrally understand it, and understand various channels are available to register 

for PromptPay service.  

The opinion aspect of the answerers show that they mostly understand the privileges and process of this 

service. The opinion about the security is neutral. The highest average of the secondary aspects are; privilege in cost 

saving for inter-regional or cross-bank fund transfers. For the security, PromptPay system has designed for security 

while using the application every time, the central system is ideally secure.  The process to reach this service is 

available for usual fund transaction and available for service cancellation.  

From the behavior aspect, most of the answerers tend to continually resume this service and recommend 

other people to sign up. The significant of PromptPay service usage serves the convenient for transfer transaction in 

daily life.  However, Most of the answerers deny to enroll the service because PromptPay service may leak their 

privacy information.  

With all three aspects; understanding, opinion and behavior.  The result of this independent study 

represented that all aspects are related in the same direction.  

บทน า 

 รัฐบาลได้มีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกส์แหง่ชาติ ซึ่งอยูภ่ายใต้

ยุทธศาสตร์ National e-Payment Masterplan โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศท่ีได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือท่ีได้รับ

ความนยิมขยายวงกว้างขึน้โดยบรกิารพร้อมเพย ์ถือเป็นโครงการแรกในยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลไทย 

เพื่ออ านวยความสะดวกท้ังประชาชนในการโอนเงิน และภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการของรัฐอกีทั้งระบบพร้อมเพยน์ี้ยังเป็น

ระบบท่ีเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีแก่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนาระบบการช าระเงินระบบพร้อมเพย์นัน้สามารถรองรับการ

โอนเงินระหว่างธนาคาร ท้ังการโอนเงินระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงินเพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของภาค

ธุรกิจ รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งไม่เพียงใช้หมายเลขบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่ยัง

สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนการใช้เลขบัญชีธนาคาร (Prompt Pay คืออะไร..., 2559) 

ซึ่งจะชว่ยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นพืน้ฐานของบริการทางการเงินตา่ง ๆ ในอนาคต 

 จากการเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้ระบบพร้อมเพย์ พบว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการระบบพร้อมเพย์เป็นจ านวน

มากกวา่ 14 ล้านบัญชีท่ัวประเทศ ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาทัศนคติของผู้ลงทะเบียนใช้บริการระบบพร้อมเพย ์

ท่ีอาศัยอยู่ใน อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหมเ่พื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และแนวโน้มพฤตกิรรมท่ีสง่ผล
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ต่อการใช้บริการบระบบพร้อมเพย์ในอนาคต โดยผลการศึกษาท่ีได้นั้นสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ตา่งๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการให้บรกิารระบบพร้อมเพย์ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ

ภายใตโ้ครงการ Masterplan ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

 แนวคดิเกี่ยวกับทัศนคต ิ

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าววา่ ทัศนคตมิอีงคป์ระกอบอยู ่3 ส่วน คือ 

- องคป์ระกอบของทัศนคติในสว่นท่ีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 

- องคป์ระกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective Component) 

- องคป์ระกอบของการเกิดพฤตกิรรม (Behavioral Component) 

แนวคดิเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2559) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ว่าประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 3 ด้าน

หลักๆ ได้แก ่  

- ด้านสิทธิประโยชนข์องผู้ใช้บริการ 

- ด้านความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์ 

- ด้านกระบวนการใชง้านระบบพร้อมเพย์ 

ผู้ศึกษาจึงใช้องค์ประกอบเกี่ยวกับทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบพร้อมเพยม์าเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

วา่ ความรู้ความเข้าใจในระบบพร้อมเพยใ์นด้านสิทธิประโยชน์ ด้านกระบวนการใชง้าน และด้านความปลอดภัยของระบบ

นั้น ส่งผลต่อ ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบพร้อมเพย์ในด้านสิทธิประโยชน์ ด้านกระบวนการใช้งาน และด้านความปลอดภัย

ของระบบ หรอืไม่ และความคิดเห็นนั้นน ามาซึ่งแนวโนม้พฤตกิรรมการใชง้านระบบพร้อมเพย์ในแง่ของความตัง้ใจในการใช้

งาน และการแนะน าให้ผู้อื่นใชง้านหรือไม่ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยการสุ่มตัวอย่างจ านวน 300 รายโดยใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) จากประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ท่ีลงทะเบียนใช้บริการระบบพร้อม

เพย์ ท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศกึษาสูงสุด กลุ่มอาชพี รายได้ตอ่ 

เดอืน  โดยเป็นค าตอบแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบพร้อมเพยใ์นดา้นสิทธิประโยชน ์ด้านความปลอดภัยและด้าน

กระบวนการใชง้าน โดยเป็นค าตอบแบบถูกผิด 
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ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบพร้อมเพย์ในด้านสิทธิประโยชน ์ด้านความปลอดภัยและด้านกระบวนการใช้

งาน โดยใชม้าตรวัดแบบ Likert Scale  

ส่วนท่ี 4  แนวโน้มพฤติกรรมการใช้งานในระบบพร้อมเพย์ ในด้านความตั้งใจในการใช้งานระบบพร้อมเพย ์  

และการแนะน าให้ผู้อ่ืนใชง้านระบบพร้อมเพย์โดยใชค้ าตอบแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ โดยใชเ้ป็นค าถามปลายเปิด  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อศึกษาถึงลักษณะท่ัวไป

ของกลุ่มตัวอย่างและแบ่งเกณฑ์คะแนนในส่วนของการแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังค่าเฉลี่ยแนวโน้มพฤติกรรม 

โดยในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์นั้นจะใช้การวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย จากนั้นจะน ามาวิเคราะห์หาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวา่ง 2 

ตัวแปรระหวา่งความรู้ความเข้าใจในบริการระบบพร้อมเพย์กับความคิดเห็นท่ีมีตอ่ระบบ และความคิดเห็นท่ีมตี่อระบบกับ

แนวโนม้พฤตกิรรมการใชง้านวา่มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่และมีความสัมพันธ์ในทิศทางใด 

ผลการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท 

 จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์  

ในดา้นสิทธิประโยชนใ์นระดับมาก โดยตอบถูกมากที่สุดในปัจจัยยอ่ยเร่ืองการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์มีค่าธรรมเนยีมต่ า

กว่าการโอนเงินแบบเดิมแต่มบีางส่วนยังไมท่ราบอัตราค่าธรรมเนียมท่ีชัดเจน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ

ถูกน้อยท่ีสุดในเร่ืองค่าธรรมเนยีมการโอนเงินขั้นต่ า ด้านความปลอดภัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ

เข้าใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยตอบถูกมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยเร่ือง ความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์ได้รับการดูแลจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ข้อมูลในระบบพร้อมเพย์ถือเป็นความลับธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับ

บุคคลภายนอก แต่ตอบถูกนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองข้อมูลในระบบพร้อมเพยส์ามารถส่งต่อให้กับหนว่ยงานของรัฐได้ ส่วนความรู้

ความเข้าใจในด้านกระบวนการใช้งานนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยตอบถูกมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยเร่ือง การลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์สามารถสมัครได้หลายช่องทาง แต่ตอบได้

ถกูต้องนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง  การก าหนดวงเงินการโอนตอ่คร้ัง 

 จากการศึกษาทัศนคติของผู้ลงทะเบียนในด้านความรู้ความเข้าใจท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านความ

ปลอดภัย และด้านกระบวนการใช้งาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ  

พร้อมเพย์ท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

27.67 และความรูค้วามเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21 โดยไม่มีผู้ลงทะเบียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

 ด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากในด้านสิท ธิประโยชน ์  

และกระบวนการใช้งาน   ส่วนในด้านความปลอดภัยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยสามารถสรุปค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดัง

ตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ ความคดิเห็นด้านสทิธิประโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ระบบพร้อมเพย์ชว่ยให้การโอนเงินข้ามเขต /ข้ามธนาคารมคี่าใชจ้่าย

ท่ีลดลงกว่าการโอนเงินแบบเดิม 

4.29 

 

เห็นดว้ยมากที่สุด 

2 การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ท าให้สามารถลดค่าใชจ้่ายจากการ

เสียค่าธรรมเนยีมการโอนเงินท่ีลดลง 

4.25 

 

เห็นดว้ยมากที่สุด 

3 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ท าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึน้ 4.06 

 

เห็นดว้ยมาก 

4 การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ท าให้สามารถรับสวัสดกิารจากรฐัได้

สะดวกยิ่งขึน้ 

3.90 

 

เห็นดว้ยมาก 

5 ระบบพร้อมเพย์ชว่ยเพิ่มทางเลอืกในการท าธุรกรรมทางการเงินได้

หลากหลายมากขึ้นท้ังการโอนเงินระหว่างบุคคลการโอนเงินค่าเล่า

เรียนค่าบริการต่างๆหรือจ่ายค่าอาหาร 

3.88 

 

เห็นดว้ยมาก 

6 ระบบพร้อมเพย์ท าให้การคืนภาษี การรับสวัสดกิารรัฐ และการโอน

เงินท าได้ในบัญชเีดียว ท าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึน้ 

3.85 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

7 ระบบพร้อมเพย์ชว่ยลดความซ้ าซ้อนการมหีลายบัญชธีนาคาร ใน

การท าธุรกรรมทางการเงินกับผู้ใช้บัญชธีนาคารอ่ืนๆได้ 

3.80 

 

เห็นดว้ยมาก 

8. การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ท าให้ลดความเสี่ยงในการถอืเงินสดได้ 3.57 เห็นดว้ยมาก 

ล าดับ ความคดิเห็นด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ระบบพร้อมเพย์ถูกออกแบบให้มคีวามปลอดภัยในการใชง้านทุกครัง้ 3.47 

 

เห็นดว้ยมาก 

2 ระบบพร้อมเพย์มีระบบกลางในการดูท่ีม่ันคงปลอดภัย 3.47 เห็นดว้ยมาก 

3 การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบพร้อมเพย์ท าให้

บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลได ้

3.36 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

4 การเชื่อมตอ่ขอ้มูลระหว่างผู้ใชบ้ริการกับธนาคารดว้ยระบบปิดท าให้

ระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกที่ตอ้งการ

เชื่อมตอ่ผ่านอินเทอร์เน็ต 

3.30 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

5 การใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการผู้บัญช ีมีความปลอดภัยในการท า

ธุรกรรม 

3.19 

 

เห็นดว้ยปานกลาง 

ล าดับ ความคดิเห็นด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 เมื่อลงทะเบียนในระบบพร้อมเพยแ์ลว้ระบบเปิดโอกาสให้สามารถ 3.90 เห็นดว้ยมาก 
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ท าธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิมได ้  

2 เมื่อลงทะเบียนในระบบพร้อมเพยแ์ลว้ระบบเปิดโอกาสให้สามารถ

ยกเลิกบริการได้ 

3.90 

 

เห็นดว้ยมาก 

3 การเข้าถึงระบบพร้อมเพย์ท าได้งา่ยเนื่องจากมีช่องทางการ

ลงทะเบียนท่ีหลากหลาย 

3.89 

 

เห็นดว้ยมาก 

4 การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดวงเงินใน

การโอนแต่ละคร้ังต่อวันได้ท าใหก้ารท าธุรกรรมงา่ยขึน้ 

3.79 

 

เห็นดว้ยมาก 

5 การท่ีบริการระบบพร้อมเพย์ไม่จ ากัดประเภทบัญชหีรือจ านวนบัญชี

ธนาคารท าให้การท าธุรกรรมสะดวกยิ่งขึน้ 

3.78 

 

เห็นดว้ยมาก 

6 การใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนหมายเลข

บัญชที าให้สามารถใช้งานระบบพร้อม-เพย์ได้งา่ยขึน้ 

3.73 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการต่อในอนาคต  

และมีแนวโน้มการแนะน าให้ผู้อื่นใช้งานระบบ โดยให้ความส าคัญในเหตุผลเร่ือง ระบบพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินและ

การรับเงินโอนในชีวิตประจ าวันมคีวามสะดวกมากขึน้ ส่วนเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เลอืกใช้บริการมากท่ีสุดคือการ

ใชร้ะบบอาจกระทบกับขอ้มูลสว่นบุคคล 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น  

และแนวโน้มพฤตกิรรมแลว้นัน้ พบวา่ องค์ประกอบท้ัง3 มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งอธิบายได้วา่ ความรู้สง่ผลต่อ

ความคิดเห็น และความคิดเห็นสง่ผลถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจท้ัง 3 ด้าน พบวา่ ส่วนใหญ่มคีวามสอดคล้องกับงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้อง ยกเว้นประเด็นในเร่ืองสิทธิประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจล าดับสุดท้ายในเร่ืองของ

ค่าธรรมเนยีมการโอน คือ หากมีการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท จะไมเ่สียค่าธรรมเนยีมการโอน 

ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีผิด โดยความรู้ความเข้าใจนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชรินทร์ แสนศิริพันธ์ุ (2555)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการท าธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของวัย

กลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมมากท่ีสุด ซึ่งอาจเป็นเพราะ

การประชาสัมพันธ์ในเร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบไม่เน้นการให้ข้อมูลด้านอัตราค่าธรรมเนียมในการโอน

เงินของผู้ใช้บริการ เพียงแต่มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีค่าธรรมเนียมท่ีต่ ากวา่การท าธุรกรรมแบบเดิมเพื่อให้เกิดความจูงใจ

ในการสมัครเพื่อใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถรับรู้อัตราค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการได้อย่างชัดเจน  

เมื่อเทียบกับการท าธุรกรรมทางมือถือ ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนยีมไม่ตา่งจากการโอนเงินธนาคารสาขา หรือการโอนเงินผ่าน

ตูเ้อทีเอ็ม ซึ่งผู้ใชบ้ริการมีความคุ้นเคยกับอัตราค่าธรรมเนยีม 
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ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้นประเด็นใน

เร่ือง ความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยปานกลาง ในเร่ืองของ การรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก รวมถึงความปลอดภัยจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และความปลอดภัยในการใช้หมายเลข

โทรศัพท์แทนเลขบัญชี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ์ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติและ

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติในด้านความปลอดภัยจากการท าธุรกรรมทางการเงินทุกเร่ืองอยู่ในระดับดี โดยให้ความส าคัญในเร่ือง

ความสามารถในการยืนยันข้อมูลการท ารายการของระบบ และ ระบบมีการป้องกันข้อมูลลูกค้าและการท าธุรกรรม  

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรินทร์ แสนศิริพันธ์ุ (2555)  ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการ

ท าธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติระดับมากในความคิดเห็นเร่ือง เช่ือว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอนิเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งมีความปลอดภัยในการ

รักษาข้อมูลมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปแบบจากการท าธุรกรรมบนมอืถอืน้ันไม่ตา่งจากการท าธุรกรรมทางอนิเทอร์เน็ต

แบงค์กิง้  ผู้ใชง้านมคีวามคุ้นเคยและความเชื่อม่ันจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบพร้อมเพย์นั้นเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์มากท่ีสุด คื อ  

ระบบพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินและการรับเงินโอนในชีวิตประจ าวันมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนเหตุผลท่ีไม่เลืแกใช้บริการนั้นใหญ่ คือการใช้ระบบอาจกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชรินทร์ แสนศิริพันธ์ุ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการท า

ธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การท าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งมีความปลอดภัยด้านการรักษาข้อมูล ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์มีความ

ตระหนักในเร่ืองการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากรัฐบาลมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากภาครัฐได้มีการเร่งด าเนินการในโครงการ

ต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา หนึ่งในโครงการนั้นคือ Single Gateway  

เป็นโครงการท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการควบคุมการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงท าให้ผู้ใชง้านรู้สึกว่า

รัฐบาลสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆ ได้และท าให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว ดังนั้นผู้ลงทะเบียนระบบจึงอาจมีความกังวลใน

เร่ืองของผลกระทบของขอ้มูลสว่นตัวของระบบพร้อมเพย์ซึ่งถอืเป็นโครงการหน่ึงของรัฐบาลด้วยเชน่กัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะตอ่ผู้ให้บริการระบบพร้อมเพย์และผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มีความเชื่อมั่นในเร่ืองของความปลอดภัยในระบบพร้อม

เพย์ อีกทั้งเหตุผลในการไม่เลอืกใชบ้ริการส่วนใหญ่คือ ความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น ยังมคีวามกังวล

ในเร่ืองของการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน หรอืหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจเกิดความไมป่ลอดภัยและท าให้

กระทบข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยของความไม่เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งผลถึงการเลือกใช้

งานในระบบพร้อมเพย์ต่อไปในอนาคต  ดังนั้น ภาครัฐ ธนาคาร หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรท าการประชาสัมพันธ์และให้
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ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยมากขึ้น จึงจะท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและมีแนวโน้มในการใช้บริการระบบพร้อมเพย ์ 

รวมไปถึงมั่นใจกับ Masterplan อื่นๆ ของรัฐบาลตอ่ไป 

2. ธนาคารพาณิชย์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความรู้ โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตรา

ค่าธรรมเนยีมให้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามบางสว่นยังไมท่ราบอัตราค่าธรรมเนยีมการโอนเงินท่ีชัดเจน  

3. การให้ข้อมูลด้านกระบวนการใช้งานระบบพร้อมเพย์ว่าสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อและสามารถกลับไปใช้

ธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมได้ อาจชว่ยให้ผู้ลงทะเบียนเลอืกใช้งานในระบบพร้อมเพย์มากขึ้นเนื่องจากผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากในปัจจัยย่อยเร่ืองน้ี แต่มผีู้ตอบถูกน้อยในค าถามนี้ ดังนัน้ควรมกีารประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เพิ่มเตมิ 

4. เนื่องจากท้ัง 3 องค์ประกอบด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอธิบายได้ว่า ความรู้ส่งผลต่อความคิดเห็น  

และความคิดเห็นส่งผลถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม ดังนั้น จึงควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ใน

หลากหลายช่องทางมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบพร้อมเพย์ท่ีดพีอ 

อาจไมเ่กิดความจูงใจในการใชง้านได้ โดยเฉพาะการใชส้ื่อปกติ ในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง

อาจไมเ่ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้บริการระบบพร้อมเพย์ จึงอาจจ าเป็นตอ้งขยายช่องทางการสื่อสารทางออนไลนม์ากขึ้น 

เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เช่น การท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวดิีโอและเผยแพร่ทางสื่อสังคม

ออนไลน์ตา่งๆ เพื่อให้เกิดการแชร์ลูกโซ่  ท าให้สามารถกระจายสารไปยังผู้รับสารได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงความคิดเห็น

และแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใช้งานระบบพร้อมเพย์มากขึ้นด้วย 

5. การถูกตรวจสอบข้อมูลในระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความกังวล รัฐบาลและธนาคารพาณิชย์จึงควรให้ความเชื่อม่ันกับผู้ใชง้านระบบ ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บ

เป็นความลับ และไม่สามารถส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกหรือแม้แต่รัฐบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มี

ผลกระทบและไมม่กีารร่ัวไหลของขอ้มูลสว่นตัว 
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