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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์อง
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนชาวไทยทีม่สีญัชาตไิทย และ เป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร
พรอ้มเพย ์ซึง่อาศยั ศกึษา หรอืท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ าวนวน 400 คน วธิกีารสุม่ตวัอย่างใชแ้บบ การสุม่
ตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างแบบวธิบีงัเอญิ 
(Accidental Selection) เป็นการเลอืกตวัอย่างในลกัษณะการบงัเอญิพบ โดยการใหผู้ท้ีเ่คยใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
โดยทัว่ไปเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยมกีารสอบถามก่อนว่าไดเ้คยใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ลว้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลีย่ (×̅) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) สว่นการทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติกิารวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารพรอ้มเพยอ์ยู่ในระดบั พงึพอใจมากทีส่ดุ และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นตามปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
(7Ps) พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล(พนกังาน) มคี่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย หรอื ช่องทางการใหบ้รกิาร ล าดบัถดัมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าธรรมเนียม) และล าดบัทีส่ ีค่อื ดา้นผลติภณัฑ ์
และ ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ทีเ่ท่ากนัที ่4.24 ถดัมาเป็นดา้นสง่เสรมิการตลาด และ ปัจจยัทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 
ดา้นการสรา้ง และ น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และ ระดบัรายได ้มผีลท าใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยม์ี
ความแตกต่างกนั สว่น ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาไมม่ผีลท าใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยม์คีวามแตกต่าง
กนั 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to study 1) influent factors to customer’s satisfaction toward 
Promptpay service of the population in Bangkok 2) comparison between customer’s satisfaction toward 
Promptpay service of the population in Bangkok and different demography  

The target population of this study was 400 persons Thai nationality population in Bangkok who 
used to use Promptpay service by using non-probability sampling technique and accidental selection by 
asking people who used to use Promptpay to answer the questionnaire. This study used the statistic of 
percentage (%), mean (×̅) and standard deviation (S.D.) for the descriptive analysis. Furthermore, One way 
Anova was used to test hypothesis. 

The research result showed that customer’s satisfaction level of Promptpay service is in highest 
level. Furthermore, for Marketing Mix 7ps factors, it showed that People factor (customer service) is the most 
satisfied factors first. The second factor is Place (service channel) factor and the third factor is Price (fee). 
Forth, Product and Process factors are the same average 4.24. Fifth and sixth factors is Promotion and 
Physical Evidence.  
 Different gender age status occupation and income factors are influent to customer’s satisfaction. 
For different education factor, it’s not influent to customer’s satisfaction.  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัการท าธุรกรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดม้บีทบาทต่อประชากรในประเทศไทยอย่างเหน็ได้

ชดัและแพรห่ลายยิง่ขึน้ทุกวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากวถิกีารด าเนิน

ชวีติของประชากรกลุ่มนี้โดยสว่นมากจะตอ้งการความรวดเรว็ความสะดวกสบาย และ ความปลอดภยั เป็นหลกั 

ตามรายงานธุรกรรมการช าระเงนิ ประจ าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ซึง่จดัท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ระบุว่า “ธุรกรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในไตรมาส 2 ปี 2561 มจี านวน 1,403 ลา้นรายการ คดิเป็นมลูค่า 96 

ลา้นลา้นบาท ปรมิาณการใชง้านยงัโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเตบิโตรอ้ยละ 40.2 จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน มลูค่า

ธุรกรรมเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ธุรกรรมการโอนเงนิและการช าระเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่อีตัรา

เตบิโตสงูสดุทีร่อ้ยละ 104.2 เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น สวนทางกบัการโอนเงนิ/ช าระเงนิผ่านเครื่องเอทเีอม็

และการโอนเงนิรายย่อยขา้มธนาคารผ่านสาขาซึง่มอีตัราหดตวัรอ้ยละ 29.2 และ 22.5 ตามล าดบั” จากขอ้มลูเบือ้งตน้

จะเหน็ไดว้่าประชากรในประเทศไทยไดม้กีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการท าธุรกรรมทางการเงนิอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

พรอ้มเพย ์(PromptPay) คอืบรกิารโอนเงนิแบบใหม่ ทีม่กีารต่อยอดจากระบบการโอนเงนิแบบดัง่เดมิทัง้ 

Internet, Mobile, ATM ซึง่เป็นหนึ่งในโครงการภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงนิ

แบบอเิลก็ทรอนิกสแ์หง่ชาต ิ(National e-Payment Master Plan) โดยพฒันาขึน้จากความร่วมมอืของสมาคมธนาคาร

ไทย และเปิดใหป้ระชาชนใชง้านอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2560 

บรกิารพรอ้มเพยส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้  

1. บรกิารโอนเงนิส าหรบัเอกชน คอืการโอนเงนิใหบุ้คคลอื่นหรอืจ่ายค่าสนิคา้และบรกิารผ่านช่องทาง 
Internet, Mobile, ATM และเคาน์เตอรธ์นาคาร 

2. บรกิารโอนเงนิส าหรบัภาครฐั คอื การโอนเงนิหรอืจ่ายเงนิผ่านธนาคารทีม่รีอบการช าระที่แน่นอน อาท ิ
การจ่ายเงนิเดอืน การช าระค่าสนิคา้ การจ่ายคนืภาษ ีเป็นตน้ 

บรกิารพรอ้มเพยเ์ป็นบรกิาร Fast Payment ทีม่กีารใชง้านกนัในหลายๆประเทศ อาท ิPaym ของทางองักฤษ 
OSKO/PAY ID ของประเทศออสสเตรเลยี และ Paynow ของประเทศสงิตโปร ์ทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาบรกิารใน
ช่วงเวลาเดยีวกบับรกิารพรอ้มเพยข์องประเทศไทยโดยบรกิาร Fast Payment ทีก่ล่าวมาขา้งตน้มรีปูแบบการโอนเงนิ
โดยใชเ้ลขอา้งองิ อาท ิหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนเช่นเดยีวกบับรกิารพรอ้มเพย ์แต่บิร
การพรอ้มเพยข์องประเทศไทยนัน้มทีางเลอืกใหผู้ใ้ชบ้รกิารเลอืกใชม้ากกว่าบรกิาร Fast Payment ของประเทศอื่น อนั
ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขทะเบยีนนิตบิุลคล หมายเลขผูอ้อกใบแจง้หนี้ 
และ หมายเลข e-Wallet ID 

ขอ้มลู ณ เดอืน สงิหาคม 2561 บรกิารพรอ้มเพยม์ยีอดการลงทะเบยีนสงูถงึกว่า 44.65 ลา้นหมายเลข เตบิโต
เฉลีย่รอ้ยละ 6 ต่อเดอืน โดยแบง่เป็น 2 ประเภทของหมายเลขอา้งองิหลกั ไดแ้ก่ 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 28.7 ลา้นหมายเลข ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 43 ของประชากรทัง้ปะเทศ 
สาเหตุมาจากประชาชนทีล่งทะเบยีนตอ้งการไดร้บัความสะดวกสบายในการรบัสวสัดกิารหรอืเงนิโอนจากภาครฐั อกีทัง้
ใชใ้นการรบัคนืเงนิภาษ ี



หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 15.8 ลา้นหมายเลข ผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มนี้สว่นใหญ่จะเป็นผูท้ีคุ่น้เคยกบัการท า
ธุรกรรมทางการเงนิผ่าน Internet banking หรอื Mobile banking อยู่แลว้ และหนัมาสมคัรใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์พราะมี
ความสะดวกสบายและค่าธรรมเนียมในการโอนต ่ากวา่การโอนเงนิแบบเดมิ ท าใหจ้ านวนหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที่
ลงทะเบยีนเตบิโตมากขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อเดอืน 

 สว่นหมายเลขอา้งองิอื่นๆ อาท ิหมายเลขทะเบยีนนติบิุลคล หมายเลขผูอ้อกใบแจง้หนี้ และหมายเลขกระเป๋า
เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์รวม 1.5 แสนหมายเลข คาดว่ามาจากผูล้งทะเบยีนทีต่อ้งการการตอบโจทยใ์นรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นนิตบิลุคลทีป่ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์สถานศกึษา หา้งสรรพสนิคา้ ทีอ่อกบลิเพื่อรบั
ช าระค่าบรกิารรายเดอืน สว่นผูล้งทะเบยีนดว้ยหมายเลขกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่เป็นผูใ้ชบ้รกิารโอนเงนิหรอื
เตมิเงนิระหว่างบญัชเีงนิฝากธนาคารกบั e-Wallet ของผูใ้หบ้รกิารทีไ่มใ่ชธ่นาคาร (Non-bank) เป็นประจ า 

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาทัง้หมดเราสามารถมองไดอ้กีหนึ่งมุมไดว้่าความตอ้งการในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยม์มีากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องอนัเป็นผลมาจากประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามสนใจในการท า
ธุรกรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้นัน้เอง ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึด าเนินการจดัท าวจิยั “ส ารวจความพงึพอใจ
ต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวเสนอแก่ผูส้นใจน าขอ้มลูชุดน้ีไป
ใชใ้นการ แกไ้ข ปรบัปรงุ และ พฒันาบรกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่ว่าจะเป็นบรกิารพรอ้มเพย ์หรอื บริการอิน่ๆ 
อกีทางผูป้ระการสามารถน าขอ้มลูจากงานวจิยัชิน้น้ีไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธด์า้นการเงนิเพื่อใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการ
ของกลุ่มลกูคา้ในปัจจุบนั 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั 

การวจิยัเรื่อง “ส ารวจความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Survey Research) และมุ่งเน้นศกึษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยไดท้ าการศกึษาขอ้มลูขัน้ตอนตามล าดบัดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 
1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืประชาชนชาวไทยทีม่สีญัชาตไิทย และ เป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ซึง่
อาศยั ศกึษา หรอืท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มประชากรทีแ่ทจ้รงิทีเ่คยใชบ้รกิาร
พรอ้มเพย ์การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาจงึใชส้ตูรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่
ในอตัรารอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนในอตัรารอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2549,หน้า74) ซึง่สตูรทีใ่ชใ้นการ
ค านวณเป็นดงันี้ 

  สตูร       n  =  P(1-P)Z2 

               E2 



  เมื่อ n แทนขนาดตวัอย่าง 

   P แทนสดัสว่นของประชากรทีผู่ว้จิยัก าลงัสุม่ 0.50 

   Z แทนระดบัความเชื่อมัน่ทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้Z มคี่าเทา่กบั 1.96 ที ่

    ระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95(ระดบั 0.05) 

   E แทนค่าความผดิพลาดสงูสดุทีเ่กดิขึน้ = 0.05 

 

 แทนค่า   n =  (0.5)(1-0.5)(1.96)2 

    (0.05)2 

   =  384.16 

 ดงันัน้จงึใชข้นาดตวัอย่าง อย่างน้อย 384 คน จงึจะสามารถประมาณค่ารอ้ยละทีค่วามผดิพลาดไม่เกนิรอ้ยละ 
5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 แต่เพื่อความสะดวกและป้องกนัการผดิพลาดในการประเมนิผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
ผูว้จิยัจงึใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซึง่ถอืไดว้่าผ่านเกณฑต์ามทีเ่งื่อนไขก าหนด คอืไม่น้อยกว่า 384 ตวัอย่าง  

 วธิกีารสุม่ตวัอย่างใชแ้บบ การสุม่ตวัอย่างโดยไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และผูว้จิยัใช้
วธิเีลอืกตวัอย่างแบบวธิบีงัเอญิ (Accidental Selection) เป็นการเลอืกตวัอย่างในลกัษณะการบงัเอญิพบ โดยการใหผู้ท้ี่
เคยใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์โดยทัว่ไปเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยมกีารสอบถามก่อนว่าไดเ้คยใชบ้รกิารพรอ้มเพยแ์ลว้ 

2. เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

2.1 ลกัษณะของเครื่องมอื 

 เครื่องมอืทีไ่ดใ้ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อวจิยัครัง้นี้ คอืการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อการวจิยั
เรื่อง ส ารวจความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสร้างกรอบงานวจิยั 
จากแนวคดิและทฤษฎรีวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 3 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี ระดบั
รายได ้ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกค าตอบ 

 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยโ์ดยอา้งองิสว่นประสมทางการตลาดที่
สง่ผลต่อความพงึพอใจ เพื่อใหท้ราบว่าในแต่ละปัจจยัของสว่นประสมทางการตลาด ผูท้ าแบบสอบถามมรีะดบัความพงึ
พอใจในระดบัใด 

ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกค าตอบ และมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั  โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนใน
แต่ละระดบัดงันี้ 

ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 



ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 สว่นที ่3 เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดเป็นการเปิดใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพบรกิารและการเลอืก
รบับรกิารอื่น ๆ รวมถงึขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขอื่น ๆ  

 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

 เมื่อผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้มาตามกรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ไดท้ าการน าเสนอ
แบบสอบถามต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อขอรบัค าแนะน าและท าการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษา เมื่อท าการปรบัปรุงแลว้ไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดลอง(Try Out) กบักลุ่มประชากรตวัอย่าง
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชว้ธิหีาค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของ คอนบราค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) ซึง่ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่อง
ค าถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึง่ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มากแสดงถงึความเชื่อมัน่ทีส่งู ซึง่ก าหนดค่ามากกว่า 
0.75  และไดน้ าแบบสอบถามออกไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ดว้ยวธิ ีCronbrach’s Alpha ซึง่ได้
ค่าเท่ากบั 0.917 ซึง่มคี่าความเชื่อมนัอยูใ่นระดบัสงู (มากกว่า 0.75) จงึไดน้ าแบบสอบถามออกไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่ม
ประชากรตวัอย่างต่อไป  

 2.3 การแปลผลขอ้มลู 

ส าหรบัการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลความคดิเหน็นัน้จะใชก้ารค านวณช่วงกวา้งของชัน้เพื่อแบ่งช่วง
คะแนนเฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้ซึง่มวีธิกีารดงันี้ (กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2545, น. 27)  

อนัตรภาคชัน้ =  ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสดุ – ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสดุ 

            จ านวนชัน้  

    =       5 - 1 

      5 

   = 0.8 

เกณฑก์ารแปรผลของค่าเฉลีย่คะแนนในแต่ละระดบัดงันี้ 

ระดบัความพงึพอใจ คะแนนเฉลีย่ 
พงึพอใจมากทีส่ดุ 4.21 – 5.00 
พงึพอใจมาก 3.41 – 4.20 

พงึพอใจปานกลาง 2.61 – 3.40 
พงึพอใจน้อย 1.81 – 2.60 

พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 1.00 – 1.80 
 

 



 

3. กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 วธิกีารเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัในครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 สว่นดงัต่อไปนี้คอื 

3.1 แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ซึง่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง
จ านวน 400 ราย ช่วงเวลาในเดอืน กุมภาพนัธ ์– เมษายน พ.ศ. 2562 

3.2 แหล่งขอ้มลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาและคน้ควา้จากแนวคดิทฤษฎขีองนกัวชิาการต่าง ๆ 
รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้จาก ต ารา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการและจากแหล่งขอ้มลูจาก ระบบเอกสารและจาก
ระบบออนไลน์ 

4. กำรวิเครำะหข์้อมูล 

4.1 รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามคดัแยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์
ออก 

 4.2 น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แลว้มาลงรหสั (Coding) แลว้บนัทกึขอ้มลูลงในและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิ  

5. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห ์

 ในการวจิยัครัง้นี้ ไดน้ าสถติมิาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 2 ประเภทคอื 

5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้ารบรรยายขอ้มลูโดยวธิกีารแจก
แจงความถี ่ใชส้ถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิายขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้

5.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยการวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิt-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั 
และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่กรณีกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั โดยน าเสนอในรปูแบบตาราง  

 

สรปุผลกำรวิจยั 

1. ขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุอยูใ่นชว่ง 26 – 35 
ปีมกาทีส่ดุ รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง รองลงมามอีายุอยูใ่นชว่ง 36 – 45 ปี และสว่นใหญ่มสีถานภาพ 
สมรส นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ รองลงมามี
การศกึษาอยู่ในระดบั สงูกว่าปรญิญาตร ีดา้นอาชพีโดยสว่นใหญ่แลว้เป็นนกัศกึษา รองลงมาเป็น
ขา้ราชการ และ มรีายไดส้ว่นมากอยู่ในระดบั 20,001-30,000 บาท ต่อเดอืน รองลงมามรีายไดอ้ยู่ในชว่ง 
มากกว่า 30,001 บาทขึน้ไป ต่อเดอืน 

2. ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
(7Ps) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์น



เขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นบุคคล(พนกังาน) มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้ม
เพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นผลรวมดา้นการสรา้ง และ น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ น้อย ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบั
ความพงึพอใจในดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ บรกิารพรอ้มเพยช์ว่ยใหก้ารด าเนิน
ชวีติของท่านส าเรจ็ ไดอ้ย่าง สะดวก และ รวดเรว็ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ บรกิารพรอ้มเพยท์ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารลดการพกพา หรอื ใช้
เงนิสด น้อยทีส่ดุ  
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นราคา(ค่าธรรมเนียม) อยู่ใน
ระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ ค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารพรอ้มเพยน์ัน้สมเหตุสมผล 
มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ 
ค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์ป็นสิง่ทีส่รา้งคณุค่าเมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ น้อย
ทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
หรอื ช่องทางการใหบ้รกิาร อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ มชี่องทางในการลงทะเบยีนเพื่อใช้
บรกิารพรอ้มเพย ์(Mobile Banking Internet Banking ATM สาขา คอลเซน็เตอร ์และเวบ็ไซตข์อง
ธนาคาร) เพยีงพอ และ ตอบสนองผูต้อ้งการใชบ้รกิาร มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ ช่องทางในการลงทะเบยีนต่างๆ มรีะบบทีส่นบัสนุนใหก้าร
ลงทะเบยีนลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีน้อยทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึ
พอใจในดา้นสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ มสีือ่โฆษณาของบรกิารพรอ้มเพยท์ี่
ดแีละเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครให้
ระดบัความพงึพอใจในขอ้ โปรโมชัน่ของธนาคารพาณิชย ์ทีเ่กีย่วกบัการยกเลกิค่าธรรมเนียมในการโอน
แบบพรอ้มเพยผ์่านระบบดจิทิลั อาท ิโมบายแบงกิง้ และ อนิเทอรเ์น็ตแบงกิง้ น้อยทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้ม
เพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นบุคคล(พนกังาน) อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจใน
ขอ้ เจา้หน้าที ่หรอื พนกังานของธนาคารพาณิชย ์ทีค่อยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัระบบพรอ้มเพยม์คีวามรู้
และขอ้มลูเพยีงพอในการตอบขอ้สงสยั มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรงุเทพมหานคร
ใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ อธัยาศยัในการใหบ้รกิารของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารพรอ้มเพย ์น้อย
ทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นการสรา้ง และ น าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารพรอ้ม
เพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ มคีวามสะดวกสบายในการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นทุก
รปูแบบ มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรงุเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ มี
ความปลอดภยัในการใชร้ะบบพรอ้มเพย ์น้อยทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหร้ะดบั
ความพงึพอใจในดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า



ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามพงึพอใจในขอ้ ขัน้ตอนในการลงทะเบยีนผกูบญัชี
พรอ้มเพย ์เขา้ใจง่าย และ ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ ขัน้ตอนในการใชง้านบรกิารพรอ้มเพย์ เขา้ใจง่าย และ 
สะดวกสบาย น้อยทีส่ดุ 

อภิปรำยผล 

ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้ม
เพย์ด้านผลติภณัฑ์แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญิงมคีวามพงึพอใจต่อการใช้บริการ
พรอ้มเพยด์า้นผลติภณัฑม์ากกว่ากลุ่มเพศอื่น ๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้ม
เพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพร้อมเพยด์้านราคา
แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพร้อมเพยด์้านราคา
มากกว่ากลุ่มเพศอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นบุคคลแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นบุคคลมากกว่ากลุ่ม
เพศอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศ
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
แตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นการสรา้ง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มเพศอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้ม
เพยด์า้นกระบวนการแตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
พร้อมเพย์ด้านกระบวนการมากกว่ากลุ่มเพศอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ผู้ใช้บรกิาร
พร้อมเพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั โดยกลุ่มเพศชาย และกลุ่มเพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์น
ภาพรวมมากกว่ากลุ่มเพศอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขต
จงัหวดักรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั ในขณะที่มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัในด้านส่งเสรมิการตลาดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี และกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอายุ 36 - 45 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของอายุกบัความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านผลติ
ภัณฑ์ของผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้ วยวิธีการของ 
Dunnett T3 test ไม่พบคู่ที่แตกต่างกนั เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของอายุกบัความพงึพอใจต่อ
การใช้บริการพร้อมเพย์ด้านกระบวนการของผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ ดว้ยวธิกีารของ Dunnett T3 test ไม่พบคู่ทีแ่ตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์น
เขตจงัหวดักรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการไม่แตกต่างกนั ผูใ้ช้บรกิารพรอ้มเพยใ์นเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นดา้นราคา 



และภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชพีนักศกึษา ขา้ราชการ และ
พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นราคาแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มอาชพีนักศกึษา และขา้ราชการ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพร้อมเพยด์า้นราคามากกว่า
กลุ่มอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผู้ใช้บรกิารพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพร้อมเพยด์า้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชพีนกัศกึษา และขา้ราชการ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่ากลุ่มอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
พร้อมเพย์ด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน โดยกลุ่มอาชีพนักศึกษา ข้าราชการ และพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นสง่เสรมิการตลาดมากกวา่กลุ่มอาชพีพนกังาน
บรษิัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ผู้ใช้บรกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่ี
อาชีพแตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ด้านบุคคลแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชพี
นักศึกษา และข้าราชการ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ด้านบุคคลมากกว่ากลุ่มอาชพี
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชพีนักศกึษา และขา้ราชการ มคีวามพงึพอใจต่อ
การใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอาชพีพนักงาน
บรษิัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ผู้ใช้บรกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่ี
อาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านกระบวนการแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
อาชพีนักศกึษา ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้าน
กระบวนการมากกว่ากลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิาร
พร้อมเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์น
ภาพรวมแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชพีนักศกึษา ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ มคีวามพงึพอใจต่อ
การใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นภาพรวมมากกว่ากลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิาร
พรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้น
ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มทีม่รีายได ้20,001 - 30,000 บาท 
มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านผลติภัณฑ์มากกว่ากลุ่มที่มรีายได้ 30,000 บาทขึน้ไป 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่าง
กนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นราคาแตกต่างกนั โดยกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 
บาท และกลุ่มที่มรีายได้ 20,001 - 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านราคา
มากกว่ากลุ่มทีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพย์
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั โดยกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
พรอ้มเพยด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่ากลุ่มทีม่รีายได้ 30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทาง



สถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การใช้บรกิารพร้อมเพย์ด้านส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั โดยกลุ่มที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นสง่เสรมิการตลาดมากกว่ากลุ่มทีม่รีายได ้10,001 - 20,000 
บาท กลุ่มทีม่รีายได ้20,001 - 30,000 บาท และกลุ่มทีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไป นอกจากนี้ กลุ่มทีม่ี
รายได ้20,001 - 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นส่งเสรมิการตลาดมากกว่า
กลุ่มที่มรีายได้ 30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ผู้ใช้บรกิารพรอ้มเพยใ์นเขต
กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นบุคคลแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพร้อมเพย์ดา้นบุคคลมากกว่า
กลุ่มทีม่รีายได ้10,001 - 20,000 บาท และกลุ่มทีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใช้บรกิารพรอ้มเพยด์้านกระบวนการแตกต่างกนั โดยกลุ่มที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มทีม่ี
รายได ้20,001 - 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยด์า้นกระบวนการมากกว่ากลุ่ม
ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารพรอ้มเพยใ์นภาพรวมแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มที่มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ในภาพรวม
มากกว่ากลุ่มทีม่รีายได ้10,001 - 20,000 บาท กลุ่มทีม่รีายได ้20,001 - 30,000 บาท และกลุ่มทีม่รีายได ้
30,000 บาทขึน้ไป นอกจากนี้ กลุ่มที่มรีายได้ 20,001 - 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
พรอ้มเพยใ์นภาพรวมมากกว่ากลุ่มทีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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