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บทคัดยอ
การใหห บริการรับชําระเงิน ถือได
ไดวาเป
เปนสิ่ งที่สํ าคัญอย างหนึ่ งในการดํ
ในน การดําเนิ
เนนธุรกิจของ
การให
คารร เพราะธุ ร กรรมต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มั ก จะนํ า มาซึ่ ง รายได ที่ ไ ม ก อ ให เ กิิ ด ตต น ทุ น ทางการเงิ น
ธนาคาร
กอบกับการเริ่มเขามามีบทบา
าทและะมีความทั
วาามทันสมัยมากขึ้นของเทคโนโลยี
ขอองเเ ทคโนโลยยีทางกา
างการเงินจึงทําให
ประกอบกั
ทบาทและมี
รายได
ไดประเภทนี
ระเเภทนี้ไดดรับความสนใจอยางมาก ทั้งยังทําใหการบริการตาง ๆ นั้นสามารถเขาถึงผูบริโภคได
งายขึขึ้นดวยการใหบริการรั
นระบบออนไลน
ไปสู
ารรรับชําระเงิ
ระเเงินผานระบบ
บออนไลน จนนํําไป
ปสูการเขามาของคูแขงใในตลาดที่เปน
ผูใหบบริริการที่ีไมมใชธนาคาร ดวยเหตุนี้จึงทํทําให
ใหเกิดการศึกษาปจจัยของคุณภาพ
ภาพของการบริ
พของการบ การผานสื่อ
ามพึึงพอใจของผู
พอใจของผูใชบริการและปจจัจัยทีี่เกี่ยววกักับตตนทุนการ
อิเล็กทรอนิ
กทรอนิกสสที่จะะสสงผลตอควา
ความพึ
การเปลี่ยนแปลง
ะมีอิทธิพลตอความจงรักภัภักดีในการใชบริริการกั
ารกกับผูใหหบริการทั้งที่เปนธนาคารและไม
ธนาคารและไ ใชธนาคาร
ซึ่งจะมี
บ ความแตกตางของป
งของปจจัจัยตาง ๆ ที่เกีก่ียวข
วของกับการสรางความ
งความพึงพอใจของ
รวมถึถึงการเปรียบเทีียบความแตกต
ผูใชบริ
บริการและตนทุนการเปลี่ยนแ
นแปลงผู
ะสสงผลตอความจงรักภักดีในกา
นการใช ระบบรับ
แปลงผูใหบริการที่จะส
ชําระเงิ
ะเงินออนไลนระหวางผู
งผใหบริการที่เปนธนาคารและไมใชธนาคาร
การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําการวิจัยครั้งนี้ จะใชการตอบแบบสอบถามผานทาง
ออนไลนจากกลุมตัวอยางผูใชบริการที่มีการชําระเงินผานระบบของผูใหบริการรับชําระเงินออนไลน
ทั้งที่เปนธนาคารและไมใชธนาคาร เพื่อนําความคิดเห็ นของผู ใ ชบริการที่ มีตอการใชบริการของ
ผูใหบริการทั้ง 2 กลุมมาใชในการวิเคราะหผลดวยวิธีทางสถิติ
ผลจากการศึกษาพบวา การพิจารณาเลือกใชระบบรับชําระเงินออนไลนของผูใช บริการ
จะคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการ ความพรอมของระบบในการใหบริการ การทําใหบรรลุผลใน
การใชบริการ ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของผูใชบริการ ตนทุนการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
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ของผูใชบริการ ตนทุนการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธของผูใชบริการ และความภักดีในการใช
ระบบรับชําระเงินออนไลนระหวางกลุมของผูใหบริการที่เปนธนาคารและไมใชธนาคารที่แตกตางกัน
โดยที่ผูใชบริการจะเห็นดวยกับการใชระบบรับชําระเงินออนไลนกับผูใหบริการที่เปนธนาคารมากกวา
ผูใหบริการที่ไมใชธนาคาร ในขณะที่ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการจะสงผลตอ
ความภักดีในการใชบริการชําระเงินผานระบบของผูใหบริการรับชําระเงินออนไลนรายใดรายหนึ่ง
มากกวาปจจัยที่เกี่ยวของกับ ตนทุนการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธของผูใชบริการ ไมวาจะเปน
ผูใหบริการที่เปนธนาคารหรือไมใชธนาคาร ทั้งนี้การที่ผูใชบริการดังกลาวจะเกิดความพึงพอใจในการ
ใชระบบรั
ะบบบรับชําระเงินออนไลนของผูใหบริการรา
ใชบริการที่จะนําไปสูความภักดีที่มีตอการใ
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พอใจของผู
ลตตอความพึงพอใ
ใจของผผูใชบริการชําระเงิ
ระเงินออนไลนผานระบบของ
ผูใหบบริริการทั้งที่เปนธนาคารและไมใชธนาคารมากที่สุด รองลงมาคื
รองลงงมาคือ ปปจ จัยที่เกี่ยวของกับความพรอม
ของระบบในการให
และการทํ
ระบบในการใหหบ ริการ และ
ะการทําใหบรรลุผลในการใชบริการ ตามลํ
ตามมลําดดับั
คําสําคั
าคัญ: บริการรับชําระเงินออนไลน, ความพึงพอใจของผูใชบริการ, ตนทุนการเปลี
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น
ภักดีของผู
องผผใู ชบริการ
าร
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Data was collected from samples by online questionnaire and analyzed.
Among online bill payment service providers studied were banks and non-bank
providers.
Results were that consumer choice of pay-as-you-go services depended
on efficiency, system availability, fulfillment, privacy and security, financial and
relational switching costs, as well as customer satisfaction and loyalty. Samples
evaluated different factors between bank and non-bank providers, preferring the
former. In banks and non-bank providers, satisfaction with service led to customer
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loyalty more than other factors. For all forms of online bill payment, privacy and
security were the most influential factors, followed by system availability and
fulfillment.
Keywords: Online bill payment service, Customer satisfaction, Switching costs,
Customer loyalty
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