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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application 
PEA Smart Plus ของผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
Application PEA Smart Plus ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus ของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA 
Smart Plus กบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart plus ของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใช ้Application PEA Smart Plus ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี ค านวณไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งมีระบบ เก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ t-test 
F-test และ(Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบดงัน้ี 
 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 
20,001 – 30,000 บาท 
 2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus 
อยูใ่นระดบัสูง 
 3) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA 
Smart Plus ในภาพรวม อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



 4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
ช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus แตกต่างกนัในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 5) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus มีความสัมพนัธ์
กบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus ในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
 
ค าส าคญั : ความคิดเห็น ความรู้ความเขา้ใจ Application PEA Smart Plus 
 

1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของนวตักรรมท าให้การใชชี้วิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การใชแ้รงงาน
ถูกแทนที่ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั การด าเนินชีวิตประจ าวนัที่ใชเ้งินสดอีกไม่นานก็จะถูกแทนท่ี
ดว้ยการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือหรือช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ซ่ึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นช่องทาง
การช าระเงิน ท าให้พฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป จากเดิมผูบ้ริโภค
จะตอ้งพกเงินสด บตัรเอทีเอ็ม บตัรเครดิต ท าให้ตอ้งคอยพะวงวา่จะท าเงินหล่นหายหรือบตัรหาย
หรือไม่การปรับเปล่ียนรูปแบบการช าระเงินหรือการยา้ยข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมาอยู่ใน
โทรศพัท์มือถือเพียงเคร่ืองเดียว จึงท าให้เป็นเร่ืองท่ีง่ายสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม
เป็นที่ทราบกนัดีว่าเทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนดาบสองคม มีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัในการใช้งาน
หากสถาบนัทางการเงินไม่มีชื่อเสียงเพียงพอต่อการสร้างความตระหนกัดึงดูดและมีระบบที่มี
ความเสถียร มีประสิทธิภาพ รวมถึงโทรศพัทมื์อถือไม่รองรับกบัเทคโนโลยท่ีีอพัเดตขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
หรือสถาบนัทางการเงินออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ยอ่มส่งผล
ต่อพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือไม่มากก็นอ้ย และเทคโนโลยีนั้นยงัมีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้ปรับปรุง การด าเนินงาน และพฒันาองคก์ร
ในหลายมิติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) และนโยบาย 
PEA 4.0 ท่ีไดน้ านวตักรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนธุรกิจหลกัขององคก์ร โดยในดา้นการ
ใหบ้ริการ กฟภ. ไดจ้ดัท า Application ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทางโทรศพัทมื์อถือ “PEA Smart Plus” 
เพื่ออ านวยความสะดวกและแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกคา้ และพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ควบคู่ไปกบัการ



จดัการองคค์วามรู้ใหร้องรับการสร้างนวตักรรมและการปฏิบติังานหลกัอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงแอพพลิเคชัน่ 
PEA Smart Plus สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยกฟภ.ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั “PEA 
Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีกว่า 20 ลา้นรายทัว่ประเทศ 
เขา้ถึงบริการ Online อย ่างครบวงจร และสามารถใช้ได ้ทุกที่ ทุกเวลา (รายงานความย ัง่ยืน
ประจ าปี, 2560) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการช าระเงินผา่นทาง
มือถือเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
ในการช าระเงินค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จึงเป็นประเด็น
ท่ีมีความน่าสนใจ และเน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัของการศึกษารายบุคคล ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์
จะเลือกจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัน าร่อง อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นส่วนของภูมิภาค และอยูใ่กล้
เขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าความคิดเห็นและความตอ้งการ
เพิ่มเติมของผูใ้ชบ้ริการไปพฒันาคุณภาพของระบบ คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพของการบริการและ
เป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการไดน้ าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการ เพื่อใหมี้ความน่าเช่ือถือและใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus ของผูใ้ช้บริการ

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus 

ผูใ้ชบ้ริการ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus 

กับความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart plus ของผูใ้ช้บริการในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 

 

3. สมมุติฐานการวจิัย 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการวจิยัดงัน้ี 



1. ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
ช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus แตกต่างกนั 

2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการในการช าระ

ค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดัปทุมธานี มีดงัน้ี 
1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 
2. สามารถน าไปเป็นประโยชน์ให้กบัผูท่ี้จะตดัสินใจใช้บริการ Application PEA Smart 

Plus และเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3. สามารถน าไปเป็นประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษา คน้ควา้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
 5.1 ขอบเขตดา้นประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการ Application PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี  
 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus 

ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus ไดแ้ก่ 

ดา้นคุณสมบติัการใหบ้ริการ ดา้นการใชง้าน และดา้นการใชป้ระโยชน์  
 5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

1. ช่วงเวลาในการศึกษามีการใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 
2. ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม

ตั้งแต่เดือน 20 กนัยายน 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563 
 

 



6. ระเบียบวธิีวจิัย 
  6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใช ้Application PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน มีจ านวนทั้งหมด 135,590 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีใช ้Application PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีถูกคดัเลือกให้เป็นตวัแทน
ของประชากรทั้งหมด เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรทั้งหมดได ้จึงค านวณขนาดตวัอย่างท่ีถูก
คดัเลือกให้เป็นตวัแทนของประชากร ตามวิธีการของ Yamane ท่ีความเช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 
(Yamane 1973, 125) โดยท าการค านวณ ดงัน้ี 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

 

ตัวแปรอสิระ  (Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

ความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application 

PEA Smart Plus 

1. ดา้นคุณสมบติัการใหบ้ริการ  
2. ดา้นการใชง้าน 
3. ดา้นการใชป้ระโยชน์  

 

 

 

 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั Application 

PEA Smart Plus 

1. ความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง 
2. ความรู้ความเขา้ใจในระดบั 

ปานกลาง 

3. ความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
 

 
 



6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีผูท้  าการศึกษาสร้างข้ึนโดย
การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงค์
ในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงค าถามมีลกัษณะปลายปิด (Close-end Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบดว้ยตนเอง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้ง
เลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเองมีจ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย 
 ค าถามนามบญัญติั (Nominal Scale) จ  านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และ อาชีพ 
 ค าถามเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ  านวน 3 ขอ้ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา และ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Application PEA Smart Plus ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้าง
ค าถามนามบญัญติั (Nominal Scale) ท่ีตรงกบัความรู้ความเขา้ใจของผูม้าใช้บริการ จ านวน 12 ขอ้ 
โดยจะตอ้งเลือกตอบลงในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพื่อให้ค  าตอบในข้อนั้นๆ ถูกตอ้ง โดยเป็น
ค าถามท่ีตอ้งตอบ “ใช่” 9 ขอ้ และเป็นค าถามท่ีตอ้งตอบ “ไม่ใช่” 3 ขอ้ 

 ส าหรับขอ้ค าถามท่ีตอ้งตอบ “ใช่” ไดแ้ก่ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 10 
    ส าหรับขอ้ค าถามท่ีตอ้งตอบ “ไม่ใช่” ไดแ้ก่ขอ้ 9, 11, และ 12  
 หลงัจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ โดยมีการแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจ ดงัน้ี  
 คะแนนเตม็ทั้งหมด 12 คะแนน คือ  

1 - 4     หมายถึง  ระดบัความรู้นอ้ย 
5 - 8     หมายถึง  ระดบัความรู้ปานกลาง 
9 - 12     หมายถึง  ระดบัความรู้สูง 

 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus 
ของผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี  เป็นค าถามที่ผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียงขอ้เดียวเท่านั้น
โดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้สเกลการให้คะแนนรวม มีให้เลือกระดับ 5 
ความเห็นดว้ย โดยก าหนดระดบัความเห็นดว้ย มากท่ีสุด แต่ละระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 คะแนน  
ระดบัเห็นดว้ยมาก   4 คะแนน  
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง   3 คะแนน  
 



ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย   2 คะแนน  
ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน  

การคิดค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดแ้บ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยวธีิการ
ค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ  านวนอนัตรภาคชั้น 
       = 5 – 1 
        5 
      = 0.80 

จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลผลระดบัความคิดเห็นตามระดบัคะแนนได ้ดงัน้ี 
ช่วงคะแนน ระดับความเห็นด้วย 
4.21 - 5.00  มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20  มาก 
2.61 - 3.40  ปานกลาง 
1.81 - 2.60  นอ้ย 
1.00 – 1.80  นอ้ยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 
257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 มีสถานภาพโสด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 38.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 

2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั Application PEA Smart Plus  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามในข้อค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application 

PEA Smart Plus ไดถู้กมากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 1 Application สามารถเช็คค่าไฟฟ้าได ้และขอ้ท่ี 7 Application 
สามารถแจง้ไฟฟ้าขดัขอ้งได ้ส่วนขอ้ที่ตอบผิดมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 11 Application เช็คสถานการณ์
ใช้น ้ าได ้และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus 
อยูใ่นระดบัสูง รองลงมาคือ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus อยูใ่น



ระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุด มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus อยูใ่น
ระดบันอ้ย  

3. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA 

Smart Plus ในภาพรวม อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละดา้น 
พบว่า ในแต่ละดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที่สุดในทุกดา้น โดยดา้นที่ให้
ความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ดา้นการใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ ดา้นการใช้งาน และ ดา้นคุณสมบติั
การใหบ้ริการ 

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus มีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตจังหวดัปทุมธานีต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus 
ไม่แตกต่างกนัในภาพรวม ในขณะท่ีอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้า
ผา่น Application PEA Smart Plus ท่ีแตกต่างกนัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application 
PEA Smart Plus มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart 
Plus ในภาพรวม และเม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในดา้น
คุณสมบติั ดา้นการใชง้าน และดา้นการใชป้ระโยชน์ อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการในการช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน Application 
PEA Smart Plus ในเขตจงัหวดัปทุมธานี มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 8.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   8.1.1 สมมติฐานท่ี1 ผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus แตกต่างกนั 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
ช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus แตกต่างกนัในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application 
PEA Smart Plus แตกต่างกนัในภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ



แอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสารของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
กระบวนการบริการและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แอพพลิเคชัน่เป็น 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการ แอพพลิเคชัน่เรียกรถยนต ์และผลการวจิยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไม่แตกต่างกนั 
โดยมีเพียงปัจจยัดา้นอายท่ีุส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ คือกลุ่มคนท่ีอายุนอ้ยกวา่ 
30 ปี จะมีค่าเฉล่ียในระดบัการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่มากกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ30 ปี ข้ึนไป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus แตกต่างกนัในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชญัญาพทัธ์ จงทว ี(2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีระดบั
ความพึงพอใจสูงสุด ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัและ
การยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นการอ านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน และปัจจยั
ดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 
  8.1.2 สมมติฐานท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus มีความสัมพนัธ์
ต่อความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA 
Smart Plus 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus มี
ความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA Smart Plus ในภาพรวม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดว้ยความสัมพนัธ์คิดเป็น ร้อยละ 77.40 และมีความสัมพนัธ์กนั
ในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่ ถา้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus เพิ่มมากข้ึน 
จะท าให้ระดับความคิดเห็นในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่อการช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA 
Smart Plus ในภาพรวม เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธญัยากร ขวญัใจสกุล (2560) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผา่นระบบโมบายแบงค์ก้ิง
และระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์ผลการวิจยัพบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ใช้บริการของแต่ละผูใ้ห้บริการต่างไม่ส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการระหวา่งระบบ
ผูใ้หบ้ริการ 
 



 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อการช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application 
PEA Smart Plus ในภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นในแต่ละด้าน 
พบวา่ ในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในทุกดา้น โดยดา้นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด
คือ ดา้นการใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ ดา้นการใช้งาน และ ดา้นคุณสมบตัิการให้บริการ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการตระหนกัถึงประโยชน์ของการใชง้านเป็นส าคญัจึงนิยมใช ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของธญัยากร ขวญัใจสกุล (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบโมบายแบงคก้ิ์งและระบบโมบายเพย์เมน้ต ์ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบโมบายเพยเ์มน้ตเ์รียงล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
การรับรู้ถึงประโยชน์ จากการใชง้านโมบายเพยเ์มน้ต ์รองลงมาคือความเช่ือมัน่ไวใ้จในผูใ้ห้บริการ
โมบายเพยเ์มน้ต ์ถดัมาคือ การรับรู้ความง่ายในการใชง้านโมบายเพยเ์มน้ต ์การรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้านโมบายแบงก์ก้ิงและการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านโมบายแบงก์ก้ิง ถดัมาคือ และผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการของแต่ละผูใ้ห้บริการต่างไม่ส่งผลเชิงลบ
ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการระหวา่งระบบผูใ้หบ้ริการ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบวา่ ประเด็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั Application PEA Smart Plus 

ท่ีผดิมากท่ีสุดคือ แอพพลิเคชัน่เช็คสถานะการใชน้ ้าได ้ดงันั้นทาง PEA ควรมีการใหค้วามรู้ในเร่ือง
การใช ้Application ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบวา่ ล าดบัท่ีคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดดา้นคุณสมบติัการให้บริการคือ Application 
PEA Smart Plus ใหค้วามสะดวกรวดเร็วในการจ่ายค่าไฟฟ้า ดงันั้น ทาง PEA ควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการเขา้ถึงบริการใหเ้ร็วกวา่เดิมหรืออาจจะลดขั้นตอนการปฏิบติัการลงไปอีก 

3. จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มพอ่บา้น/แม่บา้น มีความคิดเห็นนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ดงันั้น ทาง PEA 
ควรเอาใจใส่กลุ่มน้ีใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการใหม้ากข้ึน 
 4. จากการศึกษาพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็น
ในการใชบ้ริการ ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช ้Application ทาง PEA ตอ้งเนน้การให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่ผูใ้ช้บริการเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากว่าความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัความคิดเห็นในการช าระค่าบริการ ผูที้่มีความรู้ความเขา้ใจสูงก็จะมีความคิดเห็นที่เพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยลดภาระการปฏิบติังานของ PEA ไปไดม้าก 

 

 



10. กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการในการช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน Application PEA 
Smart Plus ในเขตจงัหวดัปทุมธานี” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์ การสนบัสนุน 
และก าลงัใจท่ีดียิง่จากบุคลากรและผูท้รงคุณวฒิุหลายท่าน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อดิลล่า พงศย์ี่หลา้ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า ช่วยเหลือให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ขอ้คิด อนัเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวจิยั และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูล และการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีเป็นประโยชน์ จนการวิจยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
จรัญญา ปานเจริญ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการวจิยั ใหค้วามรู้ดา้นวชิาการ ดา้น
เทคนิค และขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็น
อยา่งยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ คณาจารยผ์ูส้อน และคณาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ตลอดจนผูอ้  านวยการกองรายได ้หวัหนา้แผนกระบบงานรายได ้และพนกังาน
ในกองรายได ้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีกรุณาเสียสละและใหค้  าแนะน าในการวจิยั 
รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูใ้ชบ้ริการทุกท่านท่ีช าระค่าไฟฟ้าผา่น Application PEA Smart Plus 
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ และไดผ้ลการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อใหมี้ความน่าเช่ือถือและให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพื่อนนิสิตระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ การสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา จนท าให้การ
วิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอน้อมร าลึกบูชาพระคุณแก่บุพการีและบูรพาจารยทุ์กท่าน
ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในการวางรากฐานการศึกษาใหก้บัผูว้จิยั 
 สุดทา้ยน้ี หากมีส่ิงใดท่ีขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัเป็นอยา่งสูง 
และผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจ
ศึกษาเพิ่มเติม 
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