บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บ ัน การเปิ ดบัญ ชี ธ นาคารผู้ม าเปิ ดต้อ งแจ้ง ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ให้ ก ับ ธนาคาร การ
ลงทะเบี ย นพร้ อ มเพย์เ ป็ นทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ ป ระชาชนว่า จะใช้ บ ริ ก ารรั บ เงิ น การโอนเงิ น ผ่า น
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถื อซึ่ งผูกกับบัญชี ธนาคาร ส่ วนข้อ
กังวลเรื่ องการถูกล้วงความลับของข้อมูลลูกค้านั้น ในทางปฏิ บตั ิขอ้ มูลด้านการเงิ นจะมีกฎหมาย
กากับ แม้กระทัง่ การรายงานธุ รกรรมทางการเงินกับสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) ภายใต้นโยบาย Know Your Client – KYC ยังต้องมีกฎหมายในการนาส่ ง ที่สาคัญพร้อมเพย์
ไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลส่ วนบุคคลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด”
การที่ รัฐบาลนี้ มีนโยบายเศรษฐกิ จดิ จิทลั ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระบบการชาระเงิ นของ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ เ น้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดความเสี่ ย งในระบบการช าระเงิ น และ
พัฒนาการทาธุ รกรรมชาระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยหรื อต้องการ
ความมัน่ ใจในประสิ ท ธิ ภาพของระบบการช าระเงิ นทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้วยระบบการโอนเงิ น
รู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่าพร้อมเพย์
พร้ อมเพย์เป็ นบริ ก ารโอนเงิ นและรั บ โอนเงิ นแบบใหม่ ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยและ
ธนาคารพาณิ ช ย์ไ ด้ร่ ว มมื อ กัน พัฒ นาขึ้ น มา เพื่ อ สนับ สนุ น ให้มี ร ะบบการช าระเงิ น แบบ Any
ID ภายใต้โครงการ National e-Payment ซึ่ งพร้ อมเพย์น้ ี เป็ นบริ การที่ จะช่ วยให้ประชาชนและ
ร้ า นค้า บริ ษัท ต่ า งๆ สามารถโอนเงิ น ได้อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น เพี ย งแต่ ใ ช้ ห มายเลข
โทรศัพท์มือถือและหมายเลขบัตรประชาชนแทนการระบุเลขที่บญั ชี เงินฝากของผูร้ ับเงิน ซึ่ งจะช่วย
ให้การทาธุ รกรรมดังกล่าวเป็ นไปอย่างสะดวกมากขึ้น โดยในระยะเริ่ มแรกนี้ โครงการพร้อมเพย์จะ
เริ่ มใช้งานระหว่างบุคคลธรรมดาทัว่ ไปก่อน ส่ วนการใช้ระบบ พร้ อมเพย์กบั ร้านค้าและบริ ษทั
ต่างๆ นั้น จะรอเป็ นช่ วงถัดไป รวมถึงในอนาคตการรับจ่ายเงินให้กบั ภาครัฐในเรื่ องต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการจ่ า ยภาษี การรั บ เงิ นภาษี คื น การช าระค่ า ปรั บ หรื อค่ า บริ ก ารต่ า งๆ การรั บ เบี้ ย ยัง ชี พ ทั้ง
ผูส้ ู งอายุและคนพิการ ก็ทาผ่านระบบพร้อมเพย์ดว้ ยเช่นกัน
เข้าได้จากเว็บไซด์( http://www.thansettakij.com/2016/07/15/70931 สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2559)

ประโยชน์ของการนาพร้อมเพย์มาใช้ คือ ทาให้ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวก
โดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรื อหมายเลขประจาตัวประชาชน ซึ่งประชาชนยังสามารถ
รับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยหมายเลขประจาตัวประชาชน และเป็ นการลดความเสี่ ยง
จากการพกพาเงิ นสด ส่ งมอบเงิ นสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงิ นได้ พร้ อมเพย์เป็ น
ทางเลื อกใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจและเริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2559
โดยธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ลูกค้าทราบในทัน ที และไม่มีกาหนดการปิ ดลงทะเบียน
และจากการปฏิ บตั ิพบว่ามีผมู ้ าลงทะเบียนพร้ อมเพย์ที่ธนาคารออมาสิ น สาขาบางแค เป็ นจานวน
มาก
(เข้ า ถึ ง ได้ จ ากเว็ บ ไซด์ http://www.thansettakij.com/2016/07/15/70931สื บค้ น ข้ อ มู ล วัน ที่ 18
กันยายน 2559)
จึงทาให้ผูศ้ ึก ษาต้องการศึกษากลุ่ มผูท้ ี่ มาลงทะเบี ยนพร้ อมเพย์ที่ธนาคารออมสิ น สาขา
บางแค กรุ งเทพมหานคร
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึ กษาข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การลงทะเบี ยนพร้ อมเพย์กบั ธนาคารออมสิ น
สาขา บางแค
1.2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุของผูม้ าใช้บริ การลงทะเบียนพร้อมเพย์กบั ธนาคารออมสิ น สาขา
บางแค
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.3.1 ศึกษาข้อมูลของผูม้ าใช้บริ การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค
1.3.2 จากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่มาลงทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิ งหาคม
2559 โดยสุ่ มตัวอย่างแบบลงทะเบียนมาจานวน 100 ชุด
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทราบข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ าใช้บริ การพร้อมเพย์กบั ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค
1.4.2 ทราบสาเหตุของผูม้ าใช้บริ การลงทะเบียนพร้อมเพย์กบั ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค

