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บทคัดั ยอ
ารขยายตั
ความกาวหนาททางเทคโนโลยี
างเทคโนโลยีและการใชงานที่มีการ
รขยยายตัั วอยางต
งตอเนื่อง นําไปสูการ
ษฐกิจดิจิทัล (Digital
( Digital Economy) ซึซ่ึงรัฐ บาลไทยได
บาลไทยไดด ตระหนักถึงควา
ามจําเปน ในการปฏิ
ใ
เปน เศรษ
เศรษฐกิ
ความจํ
รู ป
เทศศเพื่ือความมั่นคง มั่งคัค่ัง และยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จึงได
ไดเกิกิดแน
ประเทศเพื
แนวคิดนโยบาย
ฐกิจของประเทศไทยในรู
ของปประเเทศไไทยยในรูปแบบเศรษฐกิจดิ จิทัล โโดยจั
ดยจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
การขัขับเคลื่อนเศรษฐ
นเศรษฐกิ
พัฒนาโครงสร
งระบบการชํ
นาโครงงสรางร
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็็กทรอนิกสแห งชาติ (National e-Payment
e-Paaym Master
Plan)
เทคโนโลยีที่มีอยู
n) เพื่อใหประเทศมีระบบรองรั
ะบบบรอองรรับการชําระเงิ
ระเเงินทางอิเล็กทรอนิ
ทรอนนิกสที่สอดคลองกับเทค
ในปจจจุจุบัน โดยเริ
โดยเริ่มดําเนินการจากโคร
การจากโครงการะบบการชํ
รงกการะบบการชําระเงินแบบพรอมเพย
มเพยยเปปนโครงการแรก
โครงก
ทั้งนี้
รมทางอิเล็กททรอนิ
รอนิิกสของไทยมีการเติ
ารเเติบโตคอนข
ากกแตยังมีอัตราการใชงาน
แมวาการทํ
าการทําธุรกรร
กรรมทางอิ
นขขางมากก หหากแต
ประเทศในน เขตภูมิภ าคอาเซี
าคอาาเซซียน ผูวิจัยจึงตตองการศึกษาหาปจจัยที่ ส งผลต อ การ
ไมสูงเที
งเทียบเทา กับประเทศในเขตภู
มเพพย โดยใชการวิจัยเช
ณ มีการเก็บขอมูลผานแ
นแบบสอบถาม
ยอมรัรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย
เชิชิงปปริรมิ าาณ
จํานวน
านระบบการโอนเงิ
วน 178 ชุด จากกลุมตัวอยาง คือ ผู ที่เคยใชงานระบบ
บการโอนเงินและรับโอนเงินในประเทศไทย
ใน
และเป
เปนผผูท ี่เคยใชงานหรือสนใจใชงานบริการแบบพรอมเพย
ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอ การยอมรับและใชงานบริการแบบพรอ มเพย
ไดแก ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม ปจจัยดาน
อิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน ปจจัยดานแรงจูงใจดาน
ความชอบ ปจจัยดานความเคยชิน ปจจัยดานการรับรูความเสี่ ยง ปจจัยดานการรับรูด านความ
ไววางใจ และปจจัยดานความพรอมดานเทคโนโลยี โดยปจจัยดานความเคยชินเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อ ความตั้ ง ใจในการใช บ ริ ก ารแบบพร อ มเพย ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ความตั้ ง ใจในการใช บ ริ ก ารแบบ
พรอมเพยยังมีอิทธิพลตอการใชงานบริการแบบพรอมเพยมากที่สุดดวย ดังนั้น ธนาคารและรัฐบาล
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ผูดําเนินการโครงการจึงสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกต เปนแนวนโยบายในการดําเนิน
โครงการใหเกิดการยอมรับและใชงานมากยิ่งขึ้น เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังสามารถ
นําผลที่ไดไปตอยอดงานวิจัยในอนาคต โดยมุงเนนไปที่การเกิดความเคยชินและลักษณะการรับรูความ
เสี่ยงมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายความเขาใจในการเกิดความเคยชินและมิติของความเสี่ยงที่สงผลตอการ
ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย หรือระบบกาชําระเงินอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะใกลเคียง
ตอไปในอนาคตได
ระะบบกาารชําระเงิ
ระเเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เศรษฐกิจดิจิทัล การยอมรับ
คําสําาคัคัญ: บริการแบบพรอมเพย ระบบการชํ
ร งาน
การใช
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ABSTRACT
Technologicaal advancess and the continuous growth ooff uusage
sage lead to a
Technological
al economy. TThai
haai ggovernment
overnnment reco
recognizes
ognizes the need ffor
or reformin
reforming
ng th
the
he country for
digital
stability,
in the
bility, prosperity,
prospeerity, and sustainability.
sustainnability. TThus,
hus, the economic policy of Thailand
Thai
digital
economy
emerged
started
al ec
conomy has emerg
ged vviaia the usee of digital technology.
technnology. They star
rted developing
a national
which
ational e-payment
e-payment master plan
plann to provide electronic ppayment
aymeent platform
platf
compatible
with
mpatible wit
th existing ttechnology.
echnnology. The first
firsst project
project off national
nattionaal e-payment
e-paym master
e. Although tthe
he Th
hailannd's eelectronic
lectronic transaction
plann is PromptPay service
service.
Thailand's
transactions are quite
wn. However, the usage
usagge rat
te is nott as highh aass oother
ther countries in ASEAN.
A
grown.
rate
The
researcher
archer studied the factors
factorrs that influencing tthe
he adoption and use of PromptPay
service
research. Data collected from 178 persons who have used
ice by using quantitative research
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
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habit and perceived risk to expand understanding for the adoption and use of
PromptPay service or other e-payment service nearby the PromptPay service.
Kerywords: PromptPay Service, E-payment System, Digital Economy, Adoption, Use
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