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บทคัดยอ 

 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการใชงานที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง นําไปสูการ
เปนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความจําเปนในการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จึงไดเกิดแนวคิดนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master 

Plan) เพ่ือใหประเทศมีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีอยู
ในปจจุบัน โดยเร่ิมดําเนินการจากโครงการะบบการชําระเงินแบบพรอมเพยเปนโครงการแรก ทั้งนี้
แมวาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของไทยมีการเติบโตคอนขางมาก หากแตยังมีอัตราการใชงาน
ไมสูงเทียบเทากับประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอการ
ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย โดยใชการวิจัยเชงิปริมาณ มีการเก็บขอมูลผานแบบสอบถาม
จํานวน 178 ชุด จากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชงานระบบการโอนเงินและรับโอนเงินในประเทศไทย 
และเปนผูที่เคยใชงานหรือสนใจใชงานบริการแบบพรอมเพย  

ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย 
ไดแก ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม ปจจัยดาน
อิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน ปจจัยดานแรงจูงใจดาน
ความชอบ ปจจัยดานความเคยชิน ปจจัยดานการรับรูความเส่ียง ปจจัยดานการรับรูดานความ
ไววางใจ และปจจัยดานความพรอมดานเทคโนโลยี โดยปจจัยดานความเคยชินเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอความต้ังใจในการใชบริการแบบพรอมเพยมากที่สุด อีกทั้งความต้ังใจในการใชบริการแบบ     
พรอมเพยยังมีอิทธิพลตอการใชงานบริการแบบพรอมเพยมากที่สุดดวย ดังนั้น ธนาคารและรัฐบาล

ุ
ารศึกษา 25559

บทคััดยอ

ความกาวหนาททางเทคโนโลยีและการใชงานที่มีการรขยยายตััวอยางงตอเนื่อั
เศรษษฐกิจดิจิทัลล ((Digital Economy) ซซึ่งรัฐบบาลไทยไดดตระหนักถึงควาามมจําเปนใ
เทศศเพ่ืือความม่ันคง มั่งคคั่ง และยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จึงไไดดเกกิดแน
ขับเคลื่อนเศรษฐฐกิจจของปประเเททศไไทยยในรูปปแบบเศรษฐกิจดิ จิททััล โโดยจัดทําแผนยุท
นาโครงงสรางรระบบการชําระเงินนแบบอิเล็็กกทรอนิกสแหงชาติ (National e-Paaym

n) เพ่ืออใหประเทศมีระบบบรอองรรัับบการชําระเเงงินทางอิเล็กทรอนนิกสที่สอดคลองกับเทค
จจุบันน โโดดยเริ่มดําเนินการจากโครรงกการะบบการชําระเงินแบบพรออมเพยยเปปนโครงก
าการทําธุรกรรรมมทางอิเล็กททรอนิิกกสของไทยมีการเเตติบโตคอนขขางมากก หหากกแแตยังมีอัต
งเทียบเทากับประเทศในนเขตภูมิภาคอาาเซซียน ผูวิิจจัยจึงตตองการศึกษาหาปจจัยที่
รับและใชงานบริการแบบพรอมเพพยย โดยใชกการวิจัยเชชิงปปรริมาาณ มีการเก็บขอมูลผานแ
วน 178 ชุด จากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชงานระบบบการโอนเงินและรับโอนเงินใน
เปนผที่เคยใชงานหรือสนใจใชงานบริการแบบพรอมเพย
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ผูดําเนินการโครงการจึงสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกตเปนแนวนโยบายในการดําเนิน
โครงการใหเกิดการยอมรับและใชงานมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จ อีกท้ังยังสามารถ
นําผลที่ไดไปตอยอดงานวิจัยในอนาคต โดยมุงเนนไปท่ีการเกิดความเคยชินและลักษณะการรับรูความ
เสี่ยงมากยิ่งขึ้น เพ่ือขยายความเขาใจในการเกิดความเคยชินและมิติของความเส่ียงท่ีสงผลตอการ
ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพยหรือระบบกาชําระเงินอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะใกลเคียง
ตอไปในอนาคตได 
 

คําสําคัญ: บริการแบบพรอมเพย ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เศรษฐกิจดิจิทัล การยอมรับ   

การใชงาน 

  

าคัญ: บริการแบบพรอมเพย ระะบบบบกาารชําระเเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เศรษฐกิจดิจิทัล
การใชงานร
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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 
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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 

  


