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บทคัดย�อ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการใชงานที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง นําไปสูการเปนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความจําเปนในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จึงไดเกิดแนวคิดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment

Master Plan) เพื่อใหประเทศมีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีอยู ในปจจุบัน

โดยเร่ิมดําเนินการโครงการระบบการชําระเงินแบบพรอมเพยเปนโครงการแรก ทั้งนี้แมวาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ของไทยมีการเติบโตคอนขางมาก หากแตยังมีอัตราการใชงานไมสูงเทียบเทากับประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ผูวิจัยจึง

ตองการศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ มีการเก็บขอมูล

ผานแบบสอบถามจํานวน 178 ชุด จากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชงานระบบการโอนเงินและรับโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส

ในประเทศไทย และเปนผูที่เคยใชงานหรือสนใจใชงานบริการแบบพรอมเพย

ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย ไดแก ปจจัยดานความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการใชงาน ปจจัยดานแรงจูงใจดานความชอบ ปจจัยดานความเคยชิน ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดานการรับรู

ดานความไววางใจ และปจจัยดานความพรอมดานเทคโนโลยี โดยปจจัยดานความเคยชินเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจ

ในการใชบริการแบบพรอมเพยมากที่สุด อีกทั้งความตั้งใจในการใชบริการแบบพรอมเพยยังมีอิทธิพลตอการใชงานบริการ

แบบพรอมเพยมากที่สุดดวย ดังนั้นธนาคารและรัฐบาลผูดําเนินการโครงการจึงสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกต

เปนแนวนโยบายในการดําเนินโครงการใหเกิดการยอมรับและใชงานมากย่ิงขึ้น เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ อีกทั้ง

ยังสามารถนําผลท่ีไดไปตอยอดงานวิจัยในอนาคต โดยมุงเนนไปที่การเกิดความเคยชินและลักษณะการรับรู ความเสี่ยง

มากยิ่งข้ึน เพื่อขยายความเขาใจในการเกิดความเคยชินและมิติของความเสี่ยงที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบ

พรอมเพย หรือระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะใกลเคียงตอไปในอนาคตได
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ABSTRACT

Technological advances and the continuous growth of usage lead to a digital economy. Thai 

government recognizes the need for reforming the country for stability, prosperity, and 

sustainability. Thus, the economic policy of Thailand in the digital economy has emerged via 

the use of digital technology. They started developing a national e-payment master plan to provide 

electronic payment platform which compatible with existing technology. The first project of national 

e-payment master plan is PromptPay service. Although the Thailand's electronic transactions are quite 

grown. However, the usage rate is not as high as other countries in ASEAN. The researcher studied the 

factors that influencing the adoption and use of PromptPay service by using quantitative research. Data 

collected from 178 persons who have used or interested in e-payment system and PromptPay service.

The results were that performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions, hedonic motivation, habit, perceived risk, perceived trust and technology readiness are the 

factor that influencing the adoption and use of PromptPay service. Habit is the most of influencing 

factor to intention and intention is the most of influencing factor to use of PromptPay service. Thus, 

bank and government can use this result as guidelines. For future research, researcher may more focus 

on habit and perceived risk to expand understanding for the adoption and use of PromptPay service 

or other e-payment service nearby the PromptPay service.
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ป�ที่ 41 ฉบับที่ 158 เมษายน - มิถุนายน 2561

1. บทนํา

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา

ปริมาณผูใชงานอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของคนที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการดําเนินธุรกิจบนอินเทอรเน็ตเติบโตอยางแพรหลาย รวมถึงชองทางการ

ชําระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เปนการจายดวยเงินสดหรือเช็คในการซ้ือสินคาหรือบริการ หากแตปจจุบันผูคนสามารถ

ชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดหลากหลายชองทาง (Chaiyasoonthorn, 2015) ทั้งปริมาณและมูลคาการชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกสที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลตอผูประกอบการธุรกิจดานการเงินและการธนาคารในการปรับเปลี่ยน

เปนการใหบริการไปสูรูปแบบดิจิทัล (Digital Banking Platform) มากยิ่งขึ้น (Oxfordbusiness group, 2016)

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงานอยางตอเนื่อง นําไปสูการเปนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) (Mohanarajan, 2016) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ

ปฏิรูปประเทศไปสูความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน จึงไดเกิดแนวคิดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ งเนนใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงในทุกภาคสวน

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และสงเสริมใหประเทศกาวเขาสูการเปนสังคมปลอดเงินสด 

(Cashless Society) ซึ่งจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการทําธุรกรรม ลดภาระดานคาธรรมเนียม อีกทั้งยังชวยลดตนทุน

การบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ กระทรวงการคลังไดริเร่ิมโครงการระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

(National e-Payment) เพ่ือใหประเทศมีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีอยูในปจจุบัน ชวยยกระดับศักยภาพการแขงขันของภาคธุรกิจ และสรางความม่ันคงในการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

เปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหกาวหนาตามแนวทางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่มีเปาหมาย คือ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานการชําระเงิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การลงทะเบียนผู มีรายไดนอย และ

บูรณาการสวัสดิการ การสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน และการสงเสริม e-Payment ในทุกภาคสวน โดยแผน

การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตร แบงเปน 5 โครงการ คือ ระบบการชําระเงินแบบพรอมเพย การขยายการใช

บัตรอิเล็กทรอนิกส ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส e-Payment ภาครัฐ และ การใหความรูและสงเสริม

การใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยไดเริ่มจากโครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID หรือ PromptPay เปนโครงการแรก 

ซึ่งไดเปดลงทะเบียนใชงานในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และสามารถใชงานไดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยจํานวน

ผูลงทะเบียน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้นประมาณ 18 ลานคน (Kasikorn Research Center, 2017)

อยางไรก็ตามแมวาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยจะมีอัตราการเติบโตคอนขางมาก แตเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนไทยยังมีการใชงานในอัตราที่ไมสูงนัก เชน สิงคโปรมีอัตราการใชงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

อยูที่รอยละ 94 ของธุรกรรมทั้งหมดในป พ.ศ. 2557 หรือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามมีอัตราการใชงานธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสอยูที่รอยละ 40 ในขณะท่ีประเทศไทยมีการใชงานอยูที่รอยละ 19 ในขณะท่ีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

เปนปจจัยสําคัญในการเติบโตทางธุรกิจ (Barquin, HV and Yip, 2015) ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่จะสงผลตอการใชงาน

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส จึงเปนสิ่งที่ชวยใหเจาหนาที่ผู ปฎิบัติงาน ผูกําหนดนโยบาย และผูบริหารท่ีเกี่ยวของสามารถ

นําความรูนี้ เพื่อมาปรับปรุงประสบการณของลูกคา และกระตุนใหลูกคาเกิดการใชประโยชนจากการทําธุรกรรมการชําระเงิน

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น (Laudon and Traver, 2012)
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1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย และนําผลท่ีได

จากการศึกษามาเผยแพรใหเปนประโยชนตอผูที่สนใจ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในการกระตุนใหเกิด

ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพยมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เปนการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Modified Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology: UTAUT2) (Venkatesh, Thong and Xu, 2012) ที่ระบุถึงปจจัยหลักที่สงผลตอความตั้งใจ

ในการแสดงพฤติกรรม และทฤษฎีดัชนีความพรอมดานเทคโนโลยี 2.0 (Technology Readiness Index: TRI 2.0) 

(Parasuraman and Colby, 2015) มาเปนหลักในการพัฒนาตัวแบบ และนําปจจัยดานการรับรูความเส่ียง (Perceived 

Risk) และการรับรูดานความไววางใจ (Perceived Trust) ที่ไมไดระบุถึงในทฤษฏี UTAUT2 มาทําการศึกษาตอยอด เพื่อใช

ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย ไดดังนี้

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ความเชื่อวาประสิทธิภาพของบริการ

แบบพรอมเพยจะชวยใหผูใชบริการบรรลุวัตถุประสงคในการใชงาน (Venkatesh et al., 2012) ชวยใหสามารถทําธุรกรรม

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (Mohan, 2014) จากการศึกษาของ Mohan (2014) พบวาปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ

สงผลตอความตั้งใจในการใชงานของผูบริโภค โดยมุงเนนไปที่การใชงานประจําวัน เชนเดียวกับ Jansorn (2013) ที่พบวา

ความคาดหวังในประสิทธิภาพสงผลตอการยอมรับและใชงานระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหากมีความคาดหวัง

ตอประสิทธิภาพในการใชงานสูง จะสงผลใหมีความต้ังใจในการใชงานสูง (AbuShanab and Pearson, 2007)

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ความสะดวกในการเขาใชงานบริการแบบ

พรอมเพย (Venkatesh et al., 2012) ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความต้ังใจในการใชงาน เชนเดียวกับงานวิจัยของ AbuShanab 

and Pearson (2007), Muhayiddin, Ahmed and Ismail (2011), Khalil and Nasrallah (2014) ที่พบวาระบบ

ที่มีความงายในการทําความเขาใจ ใชงานไดงาย ผูใชงานสามารถเรียนรูการใชงานไดอยางรวดเร็ว และใชงานไดอยางคลองแคลว

ดวยความรวดเร็ว สงผลตอความต้ังใจในการใชงานระบบ การที่ผูใชงานจําเปนตองเรียนรูการใชงานระบบไดนอยมากเทาใด

จะยิ่งสงผลใหเกิดความต้ังใจในการใชงานเพิ่มมากข้ึน

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความคิด (AbuShanab

and Pearson, 2007; Khalil and Nasrallah, 2014) รวมถึงบุคคลใกลชิดที่สงผลตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบ

พรอมเพย เชนเดียวกับงานวิจัยของ Jansorn (2013), Khalil and Nasrallah (2014), Guo, Huang and Craig (2015) 

ที่พบวาแรงกดดันสูงหรือการแนะนําจากบุคคลท่ีมีอิทธิพล เชน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใกลชิดสงผลตอความต้ังใจในการ

ใชงาน

สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) หมายถึง สิ่งที่สนับสนุนหรืออํานวย

ความสะดวก (Venkatesh et al., 2012) ใหเกิดการใชงานบริการแบบพรอมเพย ทั้งการสนับสนุนทางดานเทคนิคและ

สภาพแวดลอมตาง ๆ  (Mohan, 2014) ชวยใหเกิดการใชงานไดงาย (Yeh and Tseng, 2017) การแนะนําวิธีการใชงานและ

ความชวยเหลือในการแกปญหาการใชงาน (Gaitán et al., 2015) ซึ่งจากการศึกษา Gaitán, Peral and Jerónimo (2015) 
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พบวาสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกไมไดสงผลตอการใชงานอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้ง Mohan (2014) และ Tripathi (2014) 

ยังพบวาปจจัยเสริมทั้ง เพศ อายุ และประสบการณไมสงผลตอปจจัยดานสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน และ

ความตั้งใจในการใชงาน ผู วิจัยจึงทําการตัดปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลตอการใชงานและปจจัยเสริม

ออกจากการศึกษา

แรงจูงใจดานความชอบ (Hedonic Motivation) หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ ชื่นชอบ เพลิดเพลิน และ

ความร่ืนรมย (Mohan, 2014, Morosan and DeFranco, 2016) ที่เกิดจากการใชงานบริการแบบพรอมเพย เปนปจจัย

ที่ทําหนาที่อยูในบริบททางดานสังคม ซึ่งทําใหเกิดความตั้งใจในการใชงาน สอดคลองกับการศึกษาของ Mohan (2014),

Chin and Ahmad (2015a), Morosan and DeFranco (2016) ที่พบวาระบบที่เปนไปตามความตองการหรือทําใหผูบริโภค

รูสึกพึงพอใจสงผลใหเกิดการยอมรับและใชงานระบบมากข้ึน ในขณะที่ Mohan (2014) และ Tripathi (2014) กลับพบวา

ปจจัยเสริมทั้ง เพศ อายุ และประสบการณไมสงผลตอแรงจูงใจดานความชอบและความต้ังใจในการใชงาน ผูวิจัยจึงทําการ

ตัดปจจัยเสริมนี้ออกจากการศึกษา

มูลคาราคา (Price Value) หมายถึง โครงสรางดานตนทุนและราคา ซึ่งสงผลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 

(Venkatesh et al., 2012) แตในบริบทของการใชงานระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาของ Jansorn, Kiattisin 

and Leelasanthitham (2013), Moroni Talamo and Dimitri (2015), Abrahão, Moriguchi and Andrade (2016) 

พบวาปจจัยดานมูลคาราคาอยางตนทุนหรือคาธรรมเนียมไมมีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานระบบอยางมีนัยสําคัญ

ผูวิจัยจึงทําการตัดปจจัยนี้ออกจากการศึกษา

ความเคยชิน (Habit) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมแบบอัตโนมัติอันเนื่องมาจากการเรียนรูในอดีต (Venkatesh 

et al., 2012) เปนความเคยชินจนติดเปนนิสัยท่ีรูสึกวาจะตองใชงาน (Megadewandanu et al., 2016) บริการแบบ

พรอมเพย โดยปราศจากการคิดวิเคราะห เชนเดียวกับการศึกษาของ Gaitán et al. (2015), Luomala (2016), Yeh

and Tseng (2017) ที่พบวาความเคยชินอันเกิดจากประสบการณและการเรียนรูสงผลตอความต้ังใจในการใชงานและ

พฤติกรรมการใชงาน ผูใหบริการจึงควรมีการประชาสัมพันธขอดีของการใชงาน และสงเสริมใหเกิดการใชงานอยางตอเนื่อง 

สวนปจจัยเสริมทั้ง เพศ อายุ และประสบการณ Mohan (2014) และ Tripathi (2014) พบวาไมสงผลตอความเคยชิน

และความต้ังใจในการใชงาน ผูวิจัยจึงทําการตัดปจจัยเสริมนี้ออกจากการศึกษา

การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) หมายถึง การตระหนักถึงความไมแนนอนที่อาจสงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยทางดานทรัพยสินและความเปนสวนตัว อันเน่ืองมาจากการเขาถึงขอมูลโดยผูอื่น (Chan and Lu, 2004) ที่เกิดจาก

การตัดสินใจยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย จากการศึกษาการยอมรับการใชงานระบบที่ขยายขอบเขตการศึกษา

แนวคิดทฤษฎี UTAUT2 โดยการศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation theory) 

สวนยอยของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Decomposed Theory of Planned Behavior) แบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model) และแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ Slade, Williams 

and Dwivdei (2013) พบวาปจจัยที่เหมาะสมในการขยายขอบเขตการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี UTAUT2 คือ ปจจัยดาน

การรับรูความเส่ียง และการรับรูดานความไววางใจ และจากการศึกษาของ Featherman and Pavlou (2002), Chin

and Ahmad (2015b), Luomala (2016) พบวาการรับรูความเสี่ยงสงผลตอความตั้งใจในการใชงานของผูบริโภค ซึ่งหาก

มีการควบคุมความเส่ียงจะชวยใหเกิดการยอมรับการใชงานเพิ่มขึ้น ผูใหบริการจึงควรใหขอมูลในประเด็นที่ผู บริโภคมีความ

กังวลสงสัยในแตละเรื่องโดยตรง เพื่อลดระดับความกังวลสงสัยนั้น เชนการรับประกันความพึงพอใจและการคืนเงินจะชวย

ลดระดับการรับรูความเส่ียงในดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบใหกับผูบริโภค (Featherman and Pavlou, 2002)



6 วารสารบริหารธุรกิจ

ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการยอมรับ
และใช�งานบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แบบพร�อมเพย�

การรับรูดานความไววางใจ (Perceived Trust) หมายถึง ความเช่ือของผูบริโภคตอการโอนเงินและรับโอนเงิน

ผานบริการแบบพรอมเพยวามีความปลอดภัย โปรงใส เชื่อถือได และหากเกิดปญหาจะมีการแจงใหผู ใชงานทราบทันที 

(Maqableh et al., 2015) ซึ่งสงผลใหเกิดความตั้งใจในการใชงาน เชนเดียวกับการศึกษาของ Maqableh, Masa’deh, 

Shannak and Nahar (2015) และ Azmi, Ang and Talib (2016) ที่พบวาปจจัยดานการรับรูดานความไววางใจสงผลตอ

ความต้ังใจในการใชงานของผูบริโภค

ความพรอมดานเทคโนโลยี (Technology Readiness) หมายถึง สถานะทางจิตใจอันเปนแรงจูงใจสวนบุคคล 

(Guhr et al., 2013) ที่กระตุนหรือยับยั้งใหเกิดแนวโนมในการตัดสินใจยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย ประกอบดวย 

การมองเทคโนโลยีในแงดี การสรางนวัตกรรม ความรูสึกไมสบายใจในการใชเทคโนโลยี และความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย

ในการใชเทคโนโลยี (Parasuraman, 2000) เชนเดียวกับการศึกษาของ Berndt, Saunders and Petzer (2010), Guhr, 

Loi, Wiegard and Breitner (2013), Shambare (2013) ที่พบวาความพรอมดานเทคโนโลยีสงผลตอความตั้งใจในการ

ใชงาน โดยผูที่ใชบริการอยูในปจจุบันจะมีความพรอมมากกวาผูที่ยังไมไดใชงาน ในขณะที่ผู ที่ยังไมไดใชงานแตวางแผนวา

จะใชงานจะมีความพรอมมากกวาผูที่ยังไมไดใชงานและยังไมมีการวางแผนการใชงาน ดังนั้นองคกรควรเสริมแรงขับดานบวก 

เพื่อกระตุนใหเกิดการใชงาน และตองลดตัวยั้บยั้งการเกิดการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อลดความรูสึกเชิงลบในการใชงาน

2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต พบวาปจจัยในทฤษฎี UTAUT2 สามารถนํามาใชอธิบายการยอมรับและ

ใชงานบริการแบบพรอมเพยได ทั้งนี้มีปจจัยดานมูลคาราคา และปจจัยเสริมทั้งเพศ อายุ และประสบการณ ที่ไมสงผลตอ

การยอมรับและใชงานระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ผู วิจัยจึงทําการตัดออกปจจัยดังกลาวจากการศึกษา อยางไรก็ตาม

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับพบวาตัวแปรดานการรับรูความเสี่ยง การรับรูดานความไววางใจ และความพรอม

ดานเทคโนโลยีที่ไมปรากฎในทฤษฎี UTAUT2 มีผลตอการยอมรับและใชงานบริการโอนเงินและรับโอนเงินดวยอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยทั้ง 3 เขามาในกรอบแนวคิดในการวิจัยทําใหไดกรอบแนวคิดในการศึกษาการยอมรับและใชงานบริการ

โอนเงินและรับโอนเงินแบบพรอมเพย ประกอบดวย ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 

อิทธิพลทางสังคม สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน แรงจูงใจดานความชอบ ความเคยชิน การรับรู ความเสี่ยง

การรับรูดานความไววางใจ และความพรอมดานเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย

Mohan (2014) ระบุวาการท่ีบุคคลเชื่อวาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสจะสามารถชวยใหทําธุรกรรมไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการใชงาน เชนเดียวกับงานวิจัยของ AbuShanab and Pearson 

(2007) ที่กลาววาบุคคลที่มีความคาดหวังในประสิทธิภาพสูง จะมีความตั้งใจในการใชงานสูง และงานวิจัยของ Jansorn (2013) 

ที่กลาววาบริการท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนประโยชนตอการพิจารณาทางเลือกในการใชงานของบุคคลจากความสัมพันธดังกลาว

จึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 1: ความคาดหวังในประสิทธิภาพสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

AbuShanab and Pearson (2007) และ Khalil and Nasrallah (2014) ระบุวาเมื่อการใชงานระบบใช

ความพยายามนอย จะยิ่งสงผลใหบุคคลเกิดความตั้งใจในการใชงานมากข้ึน นอกจากน้ี หากระบบใหมมีความคลายคลึงกับ

ระบบเดิมที่มีอยู ระบบนั้นควรเปนระบบที่สามารถเรียนรูไดงาย และใชงานไดงาย (Muhayiddin et al., 2011) เพื่อให

บุคคลเกิดความต้ังใจในการใชงานระบบใหมจากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 2: ความคาดหวังในความพยายามสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

งานวิจัยของ AbuShanab and Pearson (2007) และ Khalil and Nasrallah (2014) พบวาบุคคลที่ไดรับ

อิทธิพลทางสังคมสูงจะมีความตั้งใจในการใชงานสูง ถือเปนแรงกดดันจากบุคคลรอบขางที่มีความสําคัญที่สงผลใหบุคคล

เกิดความต้ังใจในการใชงาน แรงกดดันจากบุคคลรอบขางท่ีมีความสําคัญจะสงผลใหบุคคลเกิดความต้ังใจในการใชงาน

เพิ่มมากขึ้น และหากมีการวางแผนทางการตลาด เพื่อเพ่ิมอิทธิพลทางสังคมจะเปนการเพิ่มแรงกดดันใหบุคคลเกิดความตั้งใจ

ในการใชงานมากข้ึน (Guo et al., 2015) จากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 3: อิทธิพลทางสังคมสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

(Performance Expectancy)

(Intention to use PromptPay Service)

(Optimism)
(Innovativeness)

(Discomfort)
(Insecurity)

(Technology Readiness)

(Effort Expectancy)

(Social Influence)

(Facilitating Conditions)

(Hedonic Motivation)

(Habit)

(Perceived Risk)

(Perceived Trust)

H1(+)
H11(+)

H10(+)

H2(+)

H3(+)

H4(+)

H5(+)

H6(+)

H8(–)

H9(+)

H7(+)
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการยอมรับ
และใช�งานบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แบบพร�อมเพย�

Guo et al. (2015) พบวาการท่ีบริการมีระบบสนับสนุนการใชงานเพ่ิมมากข้ึนจะชวยสงผลใหผูใชงานเกิดความยินดี

ที่จะใชงานมากย่ิงขึ้น และการมีสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานที่ดีขึ้น จะทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอบริการ

และมีโอกาสที่จะเกิดการใชงานงายย่ิงขึ้น (Yeh and Tseng, 2017) จากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถตั้งสมมติฐานได 

ดังนี้

สมมติฐานท่ี 4: สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานสงผลเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบ

พรอมเพย

Morosan and DeFranco (2016) และ Chin and Ahmad (2015a) พบวาแรงจูงใจดานความชอบอันเปน

ความตองการ หรือความรูสึกพึงพอใจในการใชงาน กอใหเกิดการยอมรับในการใชงานจากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถ

ตั้งสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 5: แรงจูงใจดานความชอบสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

Gaitán et al. (2015) และ Luomala (2016) พบวาความเคยชินมีความสําคัญ โดยเปนปจจัยหลักที่อธิบาย

ทั้งพฤติกรรมการใชงานโดยตรง และโดยออมผานทางความตั้งใจในการใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Yeh and Tseng 

(2017) ที่พบวาความเคยชินอันเกิดจากประสบการณและการเรียนรูจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการใชงานระบบ Gaitán

et al. (2015) จากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 6: ความเคยชินสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

สมมติฐานที่ 7: ความเคยชินสงผลเชิงบวกตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย

งานวิจัยของ Chin and Ahmad (2015b) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงสงผลตอความตั้งใจในการใชงานของผูบริโภค 

จึงควรลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการใชงาน เพื่อชวยเพิ่มความตั้งใจในการใชงานใหมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ Featherman 

and Pavlou (2002) ที่พบวาการควบคุมความเส่ียง โดยการประกันความพึงพอใจ หรือชดเชยคาเสียหาย หรือการใหขอมูล

ในส่ิงที่ผูบริโภคเกิดความกังวลสงสัยในแตละเร่ืองโดยตรง เพ่ือคลายความกังวลสงสัยใหกับผูบริโภค จะชวยกอใหเกิดการยอมรับ

ในการใชงานเพิ่มมากข้ึนจากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 8: การรับรูความเส่ียงสงผลเชิงลบตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

Azmi et al. (2016) พบวาความไววางใจเปนปจจัยสําคัญแกผู ใชบริการในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับขอมูล

ที่มีความออนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการชําระเงินรูปแบบใหม ทั้งนี้ผูที่เกี่ยวของควรสรางความม่ันคงปลอดภัย 

ซึ่งจะสงผลตอความไววางใจแกผูใชงาน ทําใหการนําระบบใหมมาใชงานนั้นประสบความสําเร็จ (Tsiakis and Stephanides, 

2005) จากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 9: การรับรูดานความไววางใจสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

Shambare (2013) พบวาผู บริโภคท่ีมีความพรอมดานเทคโนโลยีสูงจะมีความเปนไปไดที่จะใชงานเทคโนโลยี

มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูใหบริการจึงควรสงเสริมการสรางความพรอมดานเทคโนโลยีในมิติของการมองเทคโนโลยีในแงดี และมิติ

การสรางนวัตกรรม พรอมท้ังยับยั้งการเกิดมิติดานความรูสึกไมสบายใจในการใชเทคโนโลยี และมิติดานความรูสึกไมมั่นคง

ปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในการใชบริการมากยิ่งขึ้น (Guhr et al., 2013) จากความสัมพันธ

ดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้
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ป�ที่ 41 ฉบับที่ 158 เมษายน - มิถุนายน 2561

สมมติฐานที่ 10: ความพรอมดานเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

Gaitán et al. (2015) ที่พบวาความตั้งใจในการใชงานเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดพฤติกรรมในการใชงาน ปจจัย

ทั้ง 2 มีความสัมพันธตอกันโดยตรง (Jansorn et al., 2013) จึงอนุมานไดวาผูบริโภคมีแนวโนมที่จะเกิดการใชงานหาก

มีความตั้งใจในการใชงาน จากความสัมพันธดังกลาวจึงสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 11: ความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยสงผลเชิงบวกตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 62 ขอ เพ่ือสะทอนตัวแปร

แตละปจจัยโดยปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

178 ราย ซึ่งไดจากการวิเคราะหคาอํานาจในการทดสอบ (Power Analysis) กําหนดตามสถิติการวิเคราะหความถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power (Faul, Erdfelder, Lang and Buchner, 

2007) การรวบรวมขอมูลทําผานแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน โดยการสรางแบบสอบถามในกูเกิลเอกสาร (Google Doc) 

และกระจายแบบสอบถามไปสูกลุมตัวอยางผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยใชชองทางเฟซบุก (Facebook) และไลน (Line) และ

นําขอมูลท่ีไดมาทดสอบเครื่องมือทั้งความตรงและความเท่ียงโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

ที่มากกวา 0.7 เปนเกณฑในการวัด (Schmitt, 1996) และทําการวิเคราะหขอมูลที่จัดเก็บดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติ

สําหรับวัดความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือ สถิติสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ สถิติสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน แลววิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติการถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) โดยหาคาอิทธิพล

ทางตรงจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression) และหาคาอิทธิพลทางออมดวยโปรแกรมจาก

เว็บเพจ Denielsoper

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 การทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นทางสถิติ

ผูวิจัยไดทําการสอบทานขอมูลขาดหาย รวมถึงทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชคาความเบ (Skewness) และ 

คาความโดง (Kurtosis) ที่มีคาระหวาง –1.96 ถึง 1.96 เปนเกณฑการพิจารณา ซึ่งขอมูลที่ทดสอบทั้งหมดอยูในชวงดังกลาว 

จึงสรุปไดวาคําถามท่ีใชงานแบบสอบถามน้ีมีการแจกแจงแบบปกติในทุกขอคําถาม จากการวิเคราะหสหสัมพันธของขอมูล 

(Correlation) โดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ได

มีคาตํ่ากวา 0.8 ซึ่งเปนคาที่ตํ่าเกินกวาจะเกิดภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)

4.2 การวิเคราะห�องค�ประกอบ

งานวิจัยนี้ใชวิธี Principle Component Factor Analysis เพื่อวิเคราะหองคประกอบ โดยหมุนแกนในลักษณะ 

Varimax Rotation คา KMO and Bartlett's Test จะตองมากกวาเกณฑ 0.5 และคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor 

Loading) จะตองมากกวา 0.5 โดยจะตองไมมีคานํ้าหนักองคประกอบสูงในปจจัยมากกวา 1 ปจจัย จากการทดสอบพบวา

ขอคําถาม 62 ขอคําถามสามารถจัดกลุมตัวแปรไดครบ 11 ตัวแปรดวย 56 ขอคําถาม มีขอคําถาม 6 ขอท่ีมีคานํ้าหนัก
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ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการยอมรับ
และใช�งานบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แบบพร�อมเพย�

ไมถึงเกณฑ 0.5 จําเปนตองตัดออก โดยตัวแปรท้ัง 11 ตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมากกวา 0.7 และ

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครวมทุกตัวแปรเทากับ 0.93 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1: ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)

ตัวแปร
Cronbach’s 

Alpha
จํานวน
ข�อคําถาม

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 0.892 5

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 0.857 4

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 0.818 5

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) 0.795 3

แรงจูงใจดานความชอบ (Hedonic Motivation) 0.709 3

ความเคยชิน (Habit) 0.929 5

การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) 0.879 5

การรับรูดานความไววางใจ (Perceived Trust) 0.807 4

ความพรอม

ดานเทคโนโลยี 

(Technology

Readiness)

มิติดานการมองเทคโนโลยีในแงดี 0.837 3

มิติดานการสรางนวัตกรรม 0.915 3

มิติดานความรูสึกไมสบายใจในการใชเทคโนโลยี 0.796 3

มิติดานความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี 0.837 3

ความตั้งใจในการใชงาน (Intention to use PromptPay Service) 0.923 5

การใชงานบริการแบบพรอมเพย (Use of PromptPay Service) 0.901 5

ผลรวมของทุกตัวแปร 0.920 56

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 178 ตัวอยางดวยสถิติเชิงพรรณาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 69.10 โดยมีชวงอายุระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ 42.70 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 

21–30 ป คิดเปนรอยละ 40.45 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 64.04 ในการ

วิเคราะหประสบการณการใชงานบริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสพบวา กลุมตัวอยางใชงานบริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส

หลากหลายรูปแบบตั้งแตตู เอทีเอ็ม ธนาคารทางอินเทอรเน็ต (I-Banking) ธนาคารบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และพรอมเพย

ในทุกรูปแบบผูใชบริการสวนใหญมีอัตราการใชงานเดือนละ 1–2 ครั้ง ในรอยละ 40.45 28.09 20.79 และ 48.31

ตามลําดับ
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4.3 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน

งานวิจัยนี้ใชงานวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง โดยใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood 

Estimation) เพ่ือวิเคราะหความสอดคลองระหวางปจจัยความพรอมทางดานเทคโนโลยีและขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะห

พบวาคาสถิติไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 / d.f.) เทากับ 0.827 คาระดับนัยสําคัญ (p) เทากับ 0.769 คาดัชนีระดับความ

สอดคลองกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.972 คาดัชนีระดับความสอดคลองกลมกลืนท่ีปรับแก (AGFI) เทากับ 0.943 คาดัชนี

ระดับความสอดคลองกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.000 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือ (RMR)

เทากับ 0.037 และคารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.000 จึงสรุปไดวา

สมมติฐานทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยมิติดานการมองเทคโนโลยีในแงดี มิติดาน

การสรางนวัตกรรม มิติดานความรูสึกไมสบายใจในการใชเทคโนโลยี และมิติดานความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี

มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.904 0.744 –0.273 และ –0.217 ตามลําดับ

4.4 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยหาคาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: D.E.) จากการวิเคราะหความถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใชคะแนนองคประกอบ (Factor Score) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95

การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 

9 ตัวแปรมีความสัมพันธโดยตรงกับตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยความผันแปร

ของตัวแปรตามเทากับรอยละ 60.5 (R2 = 0.605) ตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวแปรกําหนดความตั้งใจในการใชงานบริการแบบ

พรอมเพยที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.000 โดยแตละตัวแปรมีระดับนัยสําคัญ ดังนี้ ความเคยชินมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.000 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.000 การรับรู ความเสี่ยงมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.000 อิทธิพล

ทางสังคมมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.011 ความคาดหวังในความพยายามมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.000 การรับรูดานความ

ไววางใจมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.001 สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.001 แรงจูงใจ

ดานความชอบมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.002 และความพรอมดานเทคโนโลยีมีระดับนัยสําคัญที่ p = 0.000 และมี

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (β) เทากับ 0.436 0.251 -0.254 0.125 0.199 0.173 0.166 0.156 และ 

0.203 ตามลําดับ

การทดสอบสมมติฐานปจจัยที่สงผลตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย ประกอบดวย ความเคยชินและความต้ังใจ

ในการใชบริการแบบพรอมเพย ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาปจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธโดยตรงกับการใชงานบริการแบบ

พรอมเพย โดยความผันแปรของตัวแปรตามเทากับรอยละ 50.7 (R2 = 0.507) ตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรกําหนดการใชงาน

บริการแบบพรอมเพยที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.000 โดยความเคยชินมีระดับนัยสําคัญ p = 0.005 และมีคาสัมประสิทธิ์

การถดถอยของตัวแปรอิสระ (β) เทากับ 0.172 สวนความต้ังใจในการใชบริการแบบพรอมเพยมีระดับนัยสําคัญ p = 0.000 

และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (β) เทากับ 0.616 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดในตารางท่ี 2

สําหรับคาอิทธิพลทางออม (Indirect Effect: I.E.) คํานวณผานโปรแกรมในเว็บเพจ Denielsoper โดยใช

คาอิทธิพลทางตรงของปจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน แรงจูงใจดานความชอบ ความเคยชิน การรับรูความเสี่ยง การรับรูดานความไววางใจ

และความพรอมดานเทคโนโลยี ไดคาอิทธิพลทางออมเทากับ 0.155 0.123 0.077 0.102 0.096 0.269 –0.156 0.107 

และ 0.125 ตามลําดับ



12 วารสารบริหารธุรกิจ

ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการยอมรับ
และใช�งานบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แบบพร�อมเพย�

เม่ือทําการประมวลผลคาอิทธิพลโดยรวม (Total Effect: T.E.) จากคาอิทธิพลทางตรงและคาอิทธิพลทางออม

ที่ไดพบวาปจจัยดานความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกตอการใชงานมากท่ีสุด โดยมี

คาอิทธิพลเทากับ 0.616 อยางมีนัยสําคัญ รองลงมาเปนปจจัยดานความเคยชิน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความพรอม

ดานเทคโนโลยี ความคาดหวังในความพยายาม การรับรู ดานความไววางใจ สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน

แรงจูงใจดานความชอบ และอิทธิพลทางสังคม โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.441 0.155 0.125 0.123 0.107 0.102 0.096 

และ 0.077 ตามลําดับ สวนปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงมีอิทธิพลเชิงลบตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยมีคาอิทธิพล

เทากับ –0.156 ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 2: ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ตัวแปร ผลการทดสอบ

H1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H2 ความคาดหวังในความพยายามสงผลเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H3 อิทธิพลทางสังคมสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H4 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานสงผลเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบ

พรอมเพย

ยอมรับ

H5 แรงจูงใจดานความชอบสงผลเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H6 ความเคยชินสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H7 ความเคยชินสงผลเชิงบวกตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H8 การรับรูความเสี่ยงสงผลเชิงลบตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H9 การรับรูดานความไววางใจสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H10 ความพรอมดานเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ

H11 ความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยสงผลเชิงบวกตอการใชงานบริการแบบพรอมเพย ยอมรับ
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ตารางที่ 3: คาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจในการใช�งาน
บริการแบบพร�อมเพย�

การใช�งาน
บริการแบบพร�อมเพย�

ตัวแปรอิสระ T.E. I.E. D.E. T.E. I.E. D.E.

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.251** 0.251** 0.155** 0.155**

ความคาดหวังในความพยายาม 0.199** 0.199** 0.123** 0.123**

อิทธิพลทางสังคม 0.125* 0.125* 0.077* 0.077*

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน 0.166** 0.166** 0.102** 0.102**

แรงจูงใจดานความชอบ 0.156** 0.156** 0.096** 0.096**

ความเคยชิน 0.436** 0.436** 0.441** 0.269** 0.172**

การรับรูความเสี่ยง 0.254** 0.254** 0.156** 0.156**

การรับรูดานความไววางใจ 0.173** 0.173** 0.107** 0.107**

ความพรอมดานเทคโนโลยี 0.203** 0.203** 0.125** 0.125**

ความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย 0.616** 0.616**

R2 0.605 0.507

หมายเหตุ ** p < 0.01, * p < 0.05

4.5 อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม 

สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน แรงจูงใจดานความชอบ ความเคยชิน การรับรูความเส่ียง การรับรูดานความ

ไววางใจ และความพรอมดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยอยางมีนัยสําคัญ

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mohan (2014), AbuShanab and Pearson (2007), Jansorn (2013), Khalil and 

Nasrallah (2014), Muhayiddin et al. (2011), Guo et al. (2015), Yeh and Tseng (2017), Morosan and 

DeFranco (2016), Chin and Ahmad (2015a), Gaitán et al. (2015), Luomala (2016), Chin and Ahmad 

(2015b), Featherman and Pavlou (2002), Azmi et al. (2016), Tsiakis and Stephanides (2005), Parasuraman 

and Colby (2015) Shambare (2013) และ Guhr et al. (2013) ตามลําดับ โดยความเคยชินเปนปจจัยที่มีความสําคัญ

มากที่สุด เนื่องจากการใชงานจนติดเปนนิสัยเปนพื้นฐานที่ทําใหบุคคลนึกถึงหรือตั้งใจที่จะใชงานระบบนั้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีความจําเปนในการใชงาน สอดคลองกับลักษณะของกลุมตัวอยางที่มีความเคยชินและความตั้งใจในการใชบริการแบบ

พรอมเพยสูง เปนกลุมที่มีประสบการณในการใชงานบริการแบบพรอมเพยมากกวา 5 ครั้งขึ้นไป และใชงาน 3–5 ครั้งตอเดือน 

สวนปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก การรับรูความเส่ียง ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความพรอมดานเทคโนโลยี

ความคาดหวังในความพยายาม การรับรูดานความไววางใจ สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน แรงจูงใจดานความชอบ 
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และอิทธิพลทางสังคม ตามลําดับ โดยการรับรูความเส่ียงเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการใชงานในเชิงลบ

อีกทั้งปจจัยทั้งหมดยังมีความสัมพันธทางออมกับการใชงานบริการแบบพรอมเพยผานทางความต้ังใจในการใชงานบริการแบบ

พรอมเพย รวมกับปจจัยดานความเคยชิน เชนเดียวกับผลงานของ Gaitán et al. (2015) และ Luomala (2016) โดย

ความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุด และรองลงมาเปนความเคยชิน

5. สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เกิดจากการท่ีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบริการแบบพรอมเพย ซึ่งเปนปฐมบทแหงการขับเคล่ือน

ประเทศไทยใหกาวเขาสูสังคมปลอดเงินสด (Cashless Society) นําไปสูการเปนเศรษฐกิจดิจิทัล จึงทําการศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยอางอิงทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

และทฤษฎีดัชนีความพรอมดานเทคโนโลยี 2.0 และไดนําปจจัยดานการรับรู ความเสี่ยงและการรับรู ดานความไววางใจ

เพิ่มเขามาในกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการสํารวจ โดยใชแบบสอบถามออนไลนเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางจํานวน 178 ตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหขอมูลที่จัดเก็บ โดยผลท่ีไดพบวาปจจัยดานความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน แรงจูงใจดาน

ความชอบ ความเคยชิน การรับรูดานความไววางใจ และความพรอมดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจในการ

ใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยความเคยชินเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากท่ีสุด สวนปจจัยดานการรับรูความเส่ียงมีอิทธิพล

เชิงลบตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย นอกจากนี้ ปจจัยดานความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย

และความเคยชินยังมีอิทธิพลในเชิงบวกตอการใชงานบริการแบบพรอมเพยโดยมีความสําคัญตอการใชงานบริการแบบ

พรอมเพยตามลําดับ

5.2 ประโยชน�ของงานวิจัย

5.2.1 ประโยชนของงานวิจัยทางภาคทฤษฎี

งานวิจัยนี้บงชี้ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย ซึ่งเปนการเพิ่มเติมความรูจากงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับการใชงานระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดิมที่มีอยู และทําใหเกิดการขยายขอบเขตความเขาใจในทฤษฎี

การพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี และทฤษฎีดัชนีความพรอมดานเทคโนโลยี 2.0 โดยไดเพิ่มปจจัย

ที่ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับบริการแบบพรอมเพย ไดแก ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง และการรับรูดานความไววางใจ

ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจยอมรับและใชงาน ดังแสดงในผลการวิจัยวาปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงมี

ความสัมพันธตอความตั้งใจในการใชบริการแบบพรอมเพย โดยเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากความเคยชิน

5.2.2 ประโยชนของงานวิจัยทางภาคปฏิบัติ

ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรางประโยชนในทางปฏิบัติสําหรับธนาคารที่ใหบริการแบบพรอมเพยและรัฐบาล

ในการดําเนินโครงการระบบชําระเงินแบบ Any ID (PromptPay) ได โดยชวยใหทราบและตระหนักถึงปจจัยที่มีความสําคัญ

ตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย นําไปสูการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธ เพ่ือใหระบบการบริการแบบพรอมเพย

ประสบความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาปจจัยดานความเคยชินเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการยอมรับบริการ
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แบบพรอมเพยมากท่ีสุด ซึ่งจากขอมูลสถิติผู ตอบแบบสอบถามท่ีมีความเคยชินสูงสวนใหญเปนผู ที่เคยใชงานบริการแบบ

พรอมเพยโดยมีความถี่มากกวา 5 ครั้งขึ้นไปตอเดือน และ 3–5 ครั้งตอเดือนตามลําดับ สวนผู ตอบแบบสอบถามที่มี

ความเคยชินตํ่าสวนใหญเปนผูที่ไมเคยใชงานบริการแบบพรอมเพยและเคยใชงานบริการแบบพรอมเพยโดยมีความถ่ี 1–2 ครั้ง

ตอเดือนตามลําดับ สวนการใชงานบริการโอนเงินและรับโอนเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเดิมไมกอใหเคยความเคยชินตอ

ระบบบริการแบบพรอมเพย ดังนั้นควรเสริมสรางการชักชวนหรือเชิญใหมีการใชงานหรือทดลองใชงาน เพื่อสรางความเคยชิน 

เพื่อใหเกิดการยอมรับและใชงานมากย่ิงขึ้น สวนปจจัยทางดานการรับรู ความเส่ียง ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับสองน้ัน

สวนใหญเกิดจากความไมมั่นใจในการใชหมายเลขบัตรประชาชนสําหรับบริการแบบพรอมเพย ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเห็นวา

เปนขอมูลสวนบุคคลซ่ึงไมควรเปดเผยใหผู อื่นทราบ สอดคลองกับปจจัยดานแรงจูงใจดานความชอบท่ีผูตอบแบบสอบถาม

แสดงความไมเห็นดวยมากท่ีสุด กลาวคือ ความรูสึกไมพึงพอใจในการแจงหมายเลขบัตรประชาชนใหผู อื่นทราบ แตรู สึก

เห็นดวยในการใชหมายเลขโทรศัพทในการใชงาน ดังนั้นหากมีการพิจารณาการใชขอมูล เพื่อใชในการแสดงตัวตนของผูใชงาน

ในอนาคต จึงควรใหความสําคัญในการพิจารณาและไมเลือกใชขอมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือแสดงตัวตนของผูใชงาน

มากเกินไป เพื่อใหผูใชงานเกิดความรูสึกสบายใจในการแจงขอมูลตอผูอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดการยอมรับและใชงานเพิ่มมากขึ้นได

5.3 ข�อจํากัดของงานวิจัยและข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยต�อเน่ือง

5.3.1 ขอจํากัดของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาโดยกําหนดขอบเขตงานวิจัยใหกลุ มตัวอยางเปนผู ที่เคยใชงานระบบการโอนเงินและ

รับโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เนื่องจากบริการแบบพรอมเพยเปนบริการใหมและยังไมมีผูใชงานมากนัก ดังน้ัน

ผลของปจจัยอาจมีความแตกตางกันในการศึกษากลุมผูที่ไมเคยใชงานระบบการโอนเงินและรับโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส

มากอน ทําใหไมสามารถนําผลท่ีไดไปใชกับกลุมนี้ได

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง

จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดานความเคยชินสงผลตอความตั้งใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพยมากที่สุด

ซึ่งสอดคลองกับประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นการศึกษาถึงประสบการณ (Experience) ซึ่งอาจเปนตัวแปร

สนับสนุน (Moderator Variable) ใหเกิดความเคยชินได ก็จะเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาตอไปในอนาคต นอกจากน้ี 

ปจจัยดานการรับรูความเส่ียงสงผลอยางมากตอความต้ังใจในการใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยมีความสําคัญเปนอันดับสอง

รองจากความเคยชิน แตในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาในลักษณะของความเส่ียงโดยรวม ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงสามารถ

พิจารณาลักษณะความเส่ียงจําแนกออกเปนหลากหลายมิติ เพื่อระบุมิติของความเส่ียงที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการ

แบบพรอมเพย อันจะสงผลใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นได
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