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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และความตั้งใจ

ใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ภาค 6 (2) ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์กับความตั้งใจใช้
บริการพร้อมเพย์ (3) ความสัมพันธ์ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประชากร
ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จ านวน 153 คน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 คน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พร้อมเพย์อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และ
ความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน 
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์  
(3) การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีทุกด้านมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ โดย
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้
บริการพร้อมเพย์ 
ค าส าคัญ: พร้อมเพย์  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ภาค 6 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the knowledge and understanding of 
Prompt Pay service and the willingness to use Prompt Pay service, classified by personal 
factors of officers of the Office of the National Anti-Corruption Commission Region 6, (2) to 
study the relationship between the knowledge and understanding of Prompt Pay service and 
the willingness to use Prompt Pay service, (3) to study the relationship between the 
technology acceptance and use and the willingness to use Prompt Pay service. 

This study was a survey research. The questionnaire was used as a tool to collect 
data. The population consisted of 153 officers from the Office of the National Anti-Corruption 
Commission Region 6. The sample of this study was 110 officers by using Stratified Random 
Sampling method. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test, and Pearson's correlation coefficient. 

The results of this study showed that (1) the sample mostly had a moderate level of 
knowledge and understanding of Prompt Pay service. The sample with different personal 
factors had indifferent knowledge and understanding of Prompt Pay service and willingness to 
use this service. However, the sample with different education level had different knowledge 
and understanding of Prompt Pay service; (2) knowledge and understanding of Prompt Pay 
service was positively related to willingness to use Prompt Pay service; (3) all aspects of 
technology acceptance and use were positively related to the willingness to use Prompt Pay 
service, and the sample mostly gave their suggestions, i.e., involving organizations should 
enhance the user’s confidence on security and safety when using Prompt Pay service. 
Keywords: Prompt Pay, Office of the National Anti-Corruption Commission Regional Office 6 
 

บทน า 
การโอนเงินเป็นบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการเคลื่อนย้ายเงิน  

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคล การโอนเงิน
เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของภาครัฐ  
แต่เนื่องจากตลาดผู้ให้บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการมีจ านวน 
น้อยราย จึงเกิดการผูกขาดระบบช าระเงิน แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคอยก ากับดู แลและก าหนดเพดาน
อัตราสูงสุดของการเก็บค่าธรรมเนียม แต่กลายเป็นว่าทุกธนาคารตั้งอัตราค่าธรรมเนียมชนเพดานสูงสุด  
ซึ่งแสดงว่าไม่มีการแข่งขันเลย (ไทยพับลิก้า, 2558) รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด 
National e-Payment หรือระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้
งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
หรือเดิมใช้ช่ือว่า เอนี่ ไอดี (Any ID) จึงเป็นโครงการแรกในยุทธศาสตร์ National e-Payment ภายใต้ 
การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินของ  
ประเทศไทยให้สามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเป็นบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่  
ที่พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินหรือช าระเงินในปัจจุบัน จากการโอนเงินหรือช าระเงินปกติใช้
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีตัวเลขหลายหลัก ท าให้ยากต่อการจดจ าและการสื่อสาร มาเป็นการช าระเงิน
หรือโอนเงินในระบบ ซึ่งจะสามารถท าได้โดยใช้หมายเลขอ่ืนท่ีผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน โดยใน
ระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ช่วยท าให้การจ่ายเงิน
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนตรงกับเป้าหมายง่ายขึ้น ในขณะที่การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือระหว่าง
ประชาชนกับภาคธุรกิจจะเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยจุดเด่นของพร้อมเพย์ คือ การโอนเงิน
ระหว่างบุคคลจ านวนไม่เกิน 5 ,000 บาทต่อรายการ ฟรีค่าธรรมเนียมโดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และสูงสุด
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ โดยไม่มีเง่ือนไขส าหรับการโอนข้ามธนาคาร ข้ามเขต หรือข้ามจังหวัด 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิมจะเสียค่าธรรมเนียม 25–35 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ งจากเดิม
ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงทั้งๆ ที่มีต้นทุนต่ า เพื่อไปชดเชยต้นทุนการจัดการ  
เงินสดและเช็คท่ีคิดค่าธรรมเนียมต่ ากว่าต้นทุนหรือไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเลย 

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 จนถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2560 มีคนไทยลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว 27.8 ล้านบัญชี เป็นบัญชี
ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 21.3 ล้านบัญชี เป็นบัญชีผูกกับเบอร์มือถือ 6.5 ล้านบัญชี มีการโอนเงิน  
6.8 ล้านครั้ง รวมมูลค่าการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560)  
แต่ผลส ารวจกลับพบว่าคนทั่วไปอีกจ านวนไม่น้อยเลือกรับเงินภาษีคืนผ่านพร้อมเพย์โดยผูกเลขประจ าตัว
ประชาชนกับบัญชีธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีหลักเพื่อต้องการใช้รับสิทธิพิเศษตามเง่ือนไขการได้รับเงินภาษีคืนภายใน 
3 วัน และส าหรับคนท่ียังไม่เช่ือมั่นในระบบพรอ้มเพย์อีกจ านวนไม่น้อยยอมรอตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรโดย
ที่ไม่สนใจกับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยที่ระบุว่าตลอดเดือนมกราคม 2560  
ที่ผ่านมา มียอดลงทะเบียนใช้ระบบพร้อมเพย์และเปิดบัญชีใหม่พร้อมกันมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแม้จะ
สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีของการก าหนดเง่ือนไขคืนภาษีผ่านระบบนี้ แต่อีกด้านก็สะท้อนถึงความเช่ือมั่นและ
ความเข้าใจของคนท่ัวไปต่อระบบพร้อมเพย์ที่อาจจะยังมีไม่มากนัก (อรอุษา พรมอ๊อด, 2559) 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และปัจจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลตัดสินใจลงทะเบียนพร้อมเพย์  ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษา 
ความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ โดยการศึกษา
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ครั้งนี้ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 6 ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจส าคัญด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินในระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 
นครสวรรค์ สุโขทัย ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ซึ่งโดยลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่อยู่
ระหว่างการตรวจสอบอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลรายได้ของบุคคลโดยอ้างอิงตามการเสียภาษีของบุคคลนั้นๆ  
ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลการเสียภาษียังไม่สะท้อนตามรายได้ที่แท้จริงเพราะการรับจ่ายด้วยเงินสดย่อมยากแก่  
การตรวจสอบ จึงเป็นปัญหาส าคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบในการตรวจสอบฐานะทางการเงินของ
บุคคล ซึ่งหากพร้อมเพย์ที่ถือเป็นนวัตกรรมการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ประสบความส าเร็จ ก็จะท า
ให้ภาครัฐทราบฐานะทางการเงินของบุคคลชัดเจนขึ้น สามารถจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเป็น
ฐานข้อมูลส าคัญให้กับหน่วยงานตรวจสอบได้มีฐานข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบุคคลที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์กับความตั้งใจใช้บริการ

พร้อมเพย์ของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของ

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จ านวน 153 คน โดยเก็บจากกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 110 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 552 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

 
ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

สังกัด ประชากร ตัวอย่าง ร้อยละ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6  7 5 71.43 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัพษิณุโลก 22 16 72.73 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดันครสวรรค์  22 16 72.73 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัสโุขทัย 16 11 68.75 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัก าแพงเพชร  14 10 71.43 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัตาก 15 11 73.33 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัพจิิตร 14 10 71.43 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัเพชรบูรณ ์ 15 11 73.33 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัอตุรดติถ์ 15 11 73.33 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวดัอทุัยธาน ี 13 9 69.23 

รวมท้ังสิ้น 153 110 71.90 
 

ขอบเขตด้านตัวแปร  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพร้อมเพย์ 3) การยอมรับและ

การใช้เทคโนโลยี ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา   
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้  
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพร้อมเพย์ ตามแนวคิดกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 5 ขั้นตอนของ 

Rogers (2003) ขั้นที่ 1 ข้ันความรู้  
3. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ตามทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ 

Venkatesh et al. (2003) ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งานง่าย อิทธิพลเชิง
สังคม และสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา   
ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกรกฎาคม–เดือนสิงหาคม 2560 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

   
  
 
 
 
 

 H1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลกับบริการพร้อมเพย ์

1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พร้อมเพย์แตกต่างกัน 

1.2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์
แตกต่างกัน 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพร้อมเพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ 
3. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวัง ใน 

การใช้งานง่าย อิทธิพลเชิงสังคม และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้

 
 
 
 

 
ความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับพร้อมเพย ์

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
1. ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
2. ความคาดหวังในการใช้งานง่าย 
3. อิทธิพลเชิงสังคม 
4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 

H1.2 

H2 

H3 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6  
จ านวน 153 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 110 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ โดยเลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ จ านวน 10 ข้อ (3) ค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
เกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 4 ด้าน (4) ค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับความตั้งใจ 
ใช้บริการพร้อมเพย์ (5) ค าถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์  จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม 
ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในด้านความตรงของเนื้อหา แล้วน าไปทดลอง
ใช้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

จ าแนกความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูตร, 2534) ดังนี ้
ร้อยละของจ านวนข้อที่ตอบถูก จ านวนข้อที่ตอบถูก ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ต่ ากว่า 50 ต่ ากว่า 5 ข้อ น้อย 
50 – 75 5 – 7 ข้อ ปานกลาง 
75 ขึ้นไป 7 ข้อขึ้นไป มาก 

ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ของค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ด้วยวิธีหาความกว้างของ 
อันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ยอมรับในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ยอมรับในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ยอมรับในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ยอมรับในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ยอมรับในระดับน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ดังนี ้
± 0.81 ถึง ±1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
± 0.61 ถึง ±0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
± 0.41 ถึง ±0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
± 0.21 ถึง ±0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
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± 0.00 ถึง ±0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6  

1.1) เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.27 และเพศชาย ร้อยละ 42.73  
1.2) อายุ พบว่าส่วนใหญ่อายุ 31 – 35 ปี ร้อยละ 38.18 รองลงมาอายุ 25 - 30 ปี ร้อยละ 

22.73 อายุ 36 – 40 ปี ร้อยละ 21.82 และอายุ 41 – 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 17.27  
1.3) ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.45 รองลงมาจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 30 และระดับต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.55  
1.4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 39.09 รองลงมา

ต่ ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 27.27 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 21.82 และ 30,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 
11.82 

 

ตาราง 2  ค่าความถี่ และร้อยละ จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์รายข้อ 

ข้อ ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การผลักดันการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์คือการลดภาระ
และต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด 

93 84.55 17 15.45 

2 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ใหบ้ริการพร้อมเพย ์ 52 47.27 58 52.73 
3 การลงทะเบยีนพร้อมเพยส์ามารถท าได้เองผ่าน Mobile 

Banking Internet Banking และ ตู้ ATM 
95 86.36 15 13.64 

4 การลงทะเบยีนใช้บริการพร้อมเพย์ผู้ที่ไมม่ีโทรศัพท์มือถือไม่
สามารถลงทะเบยีนผูกบญัชีเงินฝากธนาคารได ้

75 68.18 35 31.82 

5 การโอนเงินระหว่างบุคคล ไม่เกิน 10,000 บาท ฟรี
ค่าธรรมเนียม 

52 47.27 58 52.73 

6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10 บาท/
รายการ 

50 45.45 60 54.55 

7 การโอนเงินพร้อมเพย์ผู้โอนไม่จ าเป็นต้องทราบช่ือธนาคาร 
สาขา และเลขท่ีบญัชี ของผู้รับโอน 

51 46.36 59 53.64 

8 หากผู้รับโอนลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็จะได้อัตราค่าธรรมเนียมที่ถูก
ลง โดยผู้โอนไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนก็ได้ 

37 33.64 73 66.36 

9 บัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์แล้วไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลีย่นแปลงได ้

86 78.18 24 21.82 
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ข้อ ค าถาม 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

10 บริการพร้อมเพย์ท าให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาคประชาชน 
สามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ได้สะดวกและรวดเร็ว 

96 87.27 14 12.73 

  

จากตาราง 2 พบว่า ค าถามข้อที่ 10 มีผู้ตอบถูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.27 รองลงมาคือ ค าถาม
ข้อที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 86.36 เมื่อพิจารณาข้อที่ตอบผิดมากที่สุดพบว่า ค าถามข้อที่ 8 มีผู้ตอบผิดมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 66.36 รองลงมาคือ ค าถามข้อท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 54.55  

 

ตาราง 3  ค่าความถี่ และร้อยละ ของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 

มีความรู้ความเข้าใจน้อย  27 24.55 
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง  62 56.36 
มีความรู้ความเข้าใจมาก  21 19.09 

รวม 110 100 
ค่าเฉลี่ย = 6.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.61  ค่าสูงสุด = 10  ค่าต่ าสุด = 2 

 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ 
2.1) พบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.36 มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพร้อมเพย์ อยู่ในระดับปานกลาง  
2.2) พบว่าเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 โดยรวมมีความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์อยู่

ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 
2.3) พบว่าเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ท่ีมี เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง

กันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
กลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.4) พบว่าเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ชาย หญิง 

t Sig. 
x  S.D. x  S.D. 

ความรู้ความเข้าใจ 5.96 1.71 6.46 1.51 .112 .835 
ความตั้งใจใช้บริการ 2.66 1.05 3.02 1.33 .119 .407 
 

ตาราง 5 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ
25 - 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 – 50 ปี 

F Sig. 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ความรู้ความเข้าใจ 6.00 1.55 6.31 1.41 6.46 1.84 6.16 1.86 .37 .776 
ความตั้งใจใช้บริการ 3.04 1.31 2.88 1.27 2.58 1.10 2.95 1.18 .62 .604 
 

ตาราง 6 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

F Sig. 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ความรู้ความเข้าใจ 5.31 1.62 6.46 1.67 6.30 1.36 3.39 .037* 
ความตั้งใจใช้บริการ 3.00 1.21 2.82 1.23 2.88 1.24 .14 .870 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 

ตาราง 7 ความแตกต่างรายคู่ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย ์ตามวิธีของ Scheffe 

ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

x  5.31 6.46 6.30 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 5.31 - -1.147* -.991 
ปริญญาตร ี 6.46  - .156 
ปริญญาโท 6.30   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 8 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ 
ต่ ากว่า 20,000 

บาท 
20,001-25,000 

บาท 
25,501-30,000 

บาท 
30,001 บาท 

ขึ้นไป F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ความรู้ความเข้าใจ 6.10 1.73 6.26 1.53 6.25 1.59 6.54 1.76 .22 .882 
ความตั้งใจใช้บริการ 3.17 1.15 2.63 1.31 2.75 1.03 3.15 1.34 1.48 .224 
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3. ความสัมพันธ์ของเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์กับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของเจ้าหน้าที่

ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6  
พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้ง ใจใช้บริการ

พร้อมเพย์ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า  
 

ตาราง 9 ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์กับความตั้งใช้บริการพร้อมเพย์ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความต้ังใจใช้บริการพร้อมเพย์ 

r Sig. แปลผลความสัมพนัธ ์
ความรู้ความเข้าใจ .320** .001 ต่ า 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

4. ความสัมพันธ์ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีจ าแนกเป็นรายด้าน 
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี x  S.D. แปลผล 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 3.61 .98 มาก 
ความคาดหวังในการใช้งานง่าย 3.42 .90 มาก 
ด้านอิทธิพลของสังคม 2.94 1.02 ปานกลาง 
ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 3.32 .86 ปานกลาง 

รวม 3.32 .86 ปานกลาง 
 

พบว่าการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ และ
ความคาดหวังในการใช้งานง่าย มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และ
ด้านอิทธพิลเชิงสังคม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง  
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ตาราง 11 ความสัมพันธ์ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับความตั้งใช้บริการพร้อมเพย์ 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
ความต้ังใจใช้บริการพร้อมเพย์ 

r Sig. แปลผลความสัมพนัธ ์
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ .549** .000 ปานกลาง 
ความคาดหวังในการใช้งานง่าย .499** .000 ปานกลาง 
อิทธิพลเชิงสังคม .733** .000 สูง 
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน .696** .000 สูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

พบว่าการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใช้บริการพร้อมเพย์ 
โดยอิทธิพลเชิงสังคมและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ
และความคาดหวังในการใช้งานง่ายมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์  พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้าง 
ความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้บริการพร้อมเพย์ จ านวน 6 คน รองลงมาต้องการให้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์ จ านวน 3 คน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการใช้งานของบริการพร้อมเพย์ จ านวน 3 คน และข้อเสนอแนะอื่นๆ อย่างละ 1 คน ประกอบด้วย การสร้าง
ความยับยั้งใจแก่ประชาชนเมื่อไม่ได้ถือเงินสด การรับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนถูกบังคับจากภาครัฐ
ทางอ้อมเพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้น การก าหนดยอดการโอนฟรีค่าธรรมเนียมครั้งละ 5,000 บาท น้อยเกินไป และ
ทีต่้องลงทะเบียนทุกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากท าให้ไม่สะดวก ควรจัดให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อครอบคลุม 
ทุกธนาคาร 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

ภาค 6 สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์และความต้ังใจใช้บริการพร้อมเพย์จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1.1 จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความ

เข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ ทองประยูร และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
การรับรู้ประโยชน์บริการพร้อมเพย์ของบุคคลท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้
ประโยชน์บริการพร้อมเพย์ของบุคคลท างานในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

1.2 จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ และรายได้ แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ
พร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพยแ์ตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ ทองประยูร และคณะ (2560) พบว่า เพศ อายุ 
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สถานภาพ ระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีการรับรู้ประโยชน์บริการพร้อมเพย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
อาชีพแตกต่างกัน คือ บุคคลท างานที่เป็นบุคลากรของรัฐกับบุคลากรของบริษัทเอกชน มีการรับรู้ประโยชน์
บริการพร้อมเพย์โดยรวมแตกต่างกัน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรของรัฐเท่านั้น จึงท าให้
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจบริการพร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน อันเนื่องจากบุคลากรของรัฐจะ
มีสิ่งที่พบเห็น มีประสบการณ์ มีสิ่งแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งลักษณะงาน และเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน  

1.3 จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันมีความตั้งใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพาพร ดอนงัน และไกรชิต สุตะเมือง (2557) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตร Easy pass  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์กับความต้ังใจใช้บริการ 
พร้อมเพย์  จากการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการ 
พร้อมเพย์ โดยหากมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์มากขึ้นตามไปด้วย  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 5 ขั้นตอน ของ Rogers (2003) ในขั้นที่ 1 ขั้นความรู้  
ซึ่งเป็นข้ันท่ีบุคคลจะเริ่มได้รับรู้สารสนเทศเบื้องต้นของนวัตกรรม เพื่อเกิดความตระหนัก และสนใจในนวัตกรรม 
จนน านวัตกรรมไปใช้ โดยอาจตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้นเลยหรืออาจจะค้นหาสารสนเทศอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อเป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนใน
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของชลธิชา ศรีแสง (2555) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้งานของระบบการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะน าระบบมาใช้  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับความต้ังใจใช้บริการพร้อมเพย์ จาก
การศึกษาพบว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการ 
พร้อมเพย์ โดยค่าเฉลี่ยของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพและ 
ดา้นความคาดหวังในการใช้งานง่ายอยู่ในระดับมากแต่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการในระดับปานกลาง 
ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยด้านอิทธิพลของสังคมและด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับ
ปานกลางแต่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช.  
ภาค 6 ส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้งานง่ายของบริการพร้อมเพย์ แต่อิทธิพลของ
สังคมและสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกมีความคาดหวังเพียงระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งท าให้พบว่าความคาดหวัง
กับความตั้งใจใช้บริการเป็นคนละส่วนกัน ยกตัวอย่างเช่น การคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการพร้อมเพย์ 
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จะมีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย แต่ผู้ที่คาดหวังอาจไม่ได้มีความตั้งใจใช้บริการสูงเช่นเดียวกับความ
คาดหวังน้ัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการของทฤษฎี UTAUT ของ Venkatesh et al. (2003) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความตั้งใจที่จะใช้งานระบบประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
2) ความคาดหวังในการใช้งานง่าย และ 3) อิทธิพลเชิงสังคม และเป็นไปตามแนวคิดกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม 5 ขั้นตอน ของ Rogers (2003) ในขั้นที่ 2 ขั้นการโน้มน้าว ซึ่งเป็นขั้นที่ท าให้บุคคลมีทัศคติที่ดีหรือไม่
ดีต่อนวัตกรรม โดยการชักชวนหรือโน้มน้าวจากบุคคลอื่น และสารสนเทศที่เป็นคุณลักษณะของนวัตกรรม  
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใกล้ชิด จึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและ
การใช้งานของนวัตกรรม รวมทั้ง เป็นแรงกระตุ้นเชิงสังคม ซึ่งจะมีผลต่อความคิดเห็นและความเช่ือเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของพรชนก พลาบูลย์ (2560) พบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี 
อิทธิพลเชิงสังคม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และสอดคล้องกับการศึกษาของอรชพร ศักดิ์พรหม และจิรพล สังข์โพธิ์ (2560) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบพร้อมเพย์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมจากรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของกลุ่มคนที่สมัครใช้งานแล้วและ
กลุ่มคนท่ียังไม่ได้สมัครใช้งาน 

4. ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้บริการพร้อมเพย์ รองลงมาต้องการให้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ ขั้นตอน วิธีการใช้งาน ของบริการพร้อมเพย์  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อรชพร ศักดิ์พรหม และจิรพล สังข์โพธิ์ (2560) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ
พร้อมเพย์ของกลุ่มคนที่ยังไม่สมัครใช้งาน ได้แก่ ปัจจัยด้านความปลอดภัย แรงจูงใจในการเริ่มต้นใช้งาน และ 
การส่งเสริมจากรัฐบาล ซึ่งทัศนคติของคนท่ีไม่สมัครใช้งานนั้นมองถึงเรื่องความปลอดภัย ยังไม่เชื่อมั่นในตัวระบบ 
และจากข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้พบว่ายังมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนักเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากข้อเสนอแนะว่าการก าหนดยอดการโอนครั้งละไม่เกิน 5 ,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม 
น้อยเกินไป และการต้องลงทะเบียนทุกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากท าให้ไม่สะดวก ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วยอดการโอนฟรี
ค่าธรรมเนียมนั้นโอนได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ถ้าต้องการโอนมากกว่า 5,000 บาท ก็สามารถท ารายการหลายๆ  
ครั้งได้ อีกทั้งการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องลงทะเบียนทุกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝาก จะตัดสินใจ
เลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจ าตัวประชาชนใด ขึ้นกับ  
ความสะดวกซึ่งอาจพิจารณาว่าใช้บัญชีใดฝากเงินบ่อย รับโอนเงินบ่อย เช่น บัญชีเงินเดือน ก็อาจเลือกผูกกับ
บัญชีน้ัน  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 มีระดับความรู้ความเข้าใจ  อยู่ในระดับ

ปานกลางและยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่นเกี่ยวกับบรกิารพรอ้มเพย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ มีหน้าที่น านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือสื่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่ส าคัญที่สุดของ
รัฐบาล ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่มาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการพร้อมเพย์จะต้องวางแผน 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของพร้อมเพย์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เหล่านั้นท าหน้าท่ีเป็นสื่อสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง 

2. จากการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์  การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์  โดยอิทธิพลเชิงสังคมและสภาพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริการพร้อมเพย์ต้อง
สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้สนับสนุนต่อการใช้งาน เช่น การเพิ่มช่องทาง การใช้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ให้
สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว การส่งเสริมการตลาดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทะเบียน ท้ังนี้จะต้องท าควบคู่กับ
การให้ความรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่คิดว่าพร้อมเพย์เป็นเรื่องเข้าใจและเข้าถึงได้ยาก 
โดยการประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญคือการให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งเปรียบเทียบ 
ความปลอดภัยของการใช้บริการผ่านพร้อมเพย์และการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอื่นๆ ให้ผู้ที่สนใจได้
พิจารณาเปรียบเทียบ  

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการวิจัยในพื้นที่อื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบ 

ความตั้งใจในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเพื่อทราบแนวทางที่เหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้เกิด  
การยอมรับและใช้งานเพิ่มมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนต่อไป 
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