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บทคัดั ยอ
งานวิจัยนี้ มีวัต ถุถุป ระสงคเพื่ อศึกษาป จจัยที่ส งผลต
านระบบการเงิน
ผลตตอคความตั
วามตั้งใจใช
ใจใใชงานร
พรอมเพย
ความพร
มเพยย (Promptt Pay)
Payy) ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ
าณ และประยุ
และปรระยุกตแนวคิดควา
ามพรอมดานเทคโนโลยี
ความเชื
มเชื่อ มั่นในหน วยงานของภาครั
ยงานขอองภาครัฐ รวมทั
รวว มทั้ งป จจัยอิท ธิพ ลทางสั งคม อิทธิพ ลของสื
ลขของสื่ อ ความเป น
วาามเสี่ยงมาประยุ
งมาปประยุกตเปนแนวทางในการศึ
แนวทางในการศึกษาวิ
ษาวิจัย โดยศึกษากับกลุ
ก มตัวอยางที่
สวนตัตัว และการรับรูรคู วามเสี
ใชบริการพ
ารพร
ารพรรอมเพย ทั้งในปจจุบั นและใน
พรอมเพย
มเพพย (Prompt Pay)
Payy) หรือผู ที่ตั้งใจจะเปดใช
ใชบริการพร
อนาคต
จกแบบสอบถามทั
คต จํจํานวน 221 กลุมตัวอย
อยาง ดดวยวิธีแจก
กแบบสอบถามทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็ กทรอนิกส
และนํนําขอมูลทีที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสํ
ยโปปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทํทําการวิ
การรวิเคราะหความสัมพันธ
ของปปจจัยตาง ๆ ทีท่กี ลลา วขางตน
พบววา ความพรอมด
มดานเทคโนโลยี
นเททคโนน โลยี ความเชื
ความเชื่อมั่นในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ผลการวิจัยพบว
ลของสส่ือสสงผผลต
ลตอความตั้งใจใชบริการพรอมเพย
การรัรับรูความเสี่ยง อิทธิพลทางสังคมม และอิทธิธิพลของสื
นอกจากนี
ยงานยังสงผลตอ
จากนี้ปจจัยความมั่นใจในเทคโนโลยี
ใจในเทคคโนโลยีของระบบ และความน
และะความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ความตั
วโดยสรุป ไดวาหากประชาชนมีค วามพรอมในการใช
มตั้งใจใชบ ริการพรอมเพยเชน กัน กล าวโดยสรปได
เทคโนโลยีใหม ๆ และมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล รวมทั้ งการรับรูความเสี่ยงที่นอย ประกอบกับไดรับ
อิทธิพลจากคนรอบขางและสื่อตาง ๆ จะทําใหประชาชนนั้นไววางใจและใชบริการพรอมเพย
อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้อาจไมสามารถใชไดกับทุกกลุมตัวอยาง เนื่องจากการศึกษา
วิจัยนี้ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 99.4 เปนวัยทํางาน ดั งนั้นการวิจัยตอเนื่องจึงควรศึกษากลุมอื่นที่
ไมใชวัยทํางาน เชน กลุมผูสูงอายุ เปนตน เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้น เพราะสังคมไทย
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยมีการประมาณการวาในอีก 30 ปขางหนา ผูสูงอายุจะ
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เพิ่มเปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด และกลุมผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะเขามาใชบริการพรอมเพย
มากขึ้น จึงควรศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหกลุมผูสูงอายุใชบริการพรอมเพย
ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการพรอมเพย
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปเปนแนวทางสําหรับปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ
แนวทางการใชบริการพรอมเพย เพื่อใหประชาชนรูสึกวาการใชพรอมเพยนั้นจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่
ดี ขึ้ น พรอ มทั้ ง แสดงให ป ระชาชนเชื่ อ ว า เทคโนโลยี ข องระบบพร อ มเพย เชื่ อ ถื อ ได ประกอบกั บ
หนวยงานที่กํากับดููแลพรอมเพยตองสรางความเชื่อมั่นใหกับระบบพรอมเพย เพราะผููใชบริการจะ
และการรมีมาตรฐานเป
าตรฐฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งตองลดความกั
งลดความกงวลเกี่ยวกับ
เพิ่มขึ้นจาก ชื่อเสียงที่ดี คุณภาพ และการมี
มเปนสวนตัวของประชาชนในเรื
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AB
ABSTRACT
BSTRACT
The ppurpose
urpose of this resear
rch iss to examine
exam
mine the factorss that affect
aff the use
research
rom
mpt Pay financial ssystem.
ystem. Thee quantitative research methodd hhas
as bbeen use to
of Prompt
lyze various fa
actoors such as thee concept
cooncept of technolo
ogyy readiness,
readineess, confidence
co
analyze
factors
technology
in
ernmeent age
encies, social influences,
inffluences, media inf
fluences, privacy concern
government
agencies,
influences,
concerns, and the
perceived
data
ceiveed risk. The da
ata has
has been
beeen collected by both online and
a offline
stionnairres. There were samples
sam
mplles of 221 respondents consisting
consisttinng of people
p
questionnaires.
who
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tem and
and those who
whho are intended
inttendedd to use the service or
havee been usin
using
system
entially interested to try it in thee future.
futuure. TThe
he statistical program w
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was used to
luate the correlations betwe
een the factors.
faactors.
evaluate
between
The results revealed
revvealed that all the
thhe above-mentioned factors
fac
have
significant
Therefore, if users had
ificant effects on the intention to use Prompt Pay services.
services Therefore
experienced in technology readiness, confidence in government agencies, the
perceived risk, social influences, and media influences, they would trust and use
Prompt Pay services.
However, the results of this research cannot be applied to all population
groups since 99.4% of the respondents were from the working age group. Future
research is needed to examine the other age groups especially senior age group. The
senior population in Thailand has been the fastest growing age group in the country.
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In the next 30 years, the population of seniors is expected to increase by 25%. This
group will have higher tendency to use the Prompt Pay services. It is essential to
study influential factors that affect on the demand for services among the seniors.
The outcome of this research can be beneficial for Prompt Pay service
providers and agencies to improve, develop, and promote usage of the Prompt Pay
financial system. Therefore, providers have to offer the service that will increase the
y
p
p
, quality,
q
qualityy of life. The trustworthyy system
that contains positive
reputation,
and
dard will increase the number of user
rs. This concluded privacy concerns
conce among
standard
users.
infformation. Pro
oviderss need too ensure that they will never
usersrs about personal information.
Providers
ase users’ data for benefitss without
without permissio
on. It is alsoo important to publish the
release
permission.
rmation through various media platf
forms such as
as online media or othe
information
platforms
other channels
crease the demand for Prompt Pay service
serrvicce usage as an alternative
in order to inc
increase
ce fo
or financiall transaction.
choice
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woords: Technology
Technooloogy RReadiness,
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Percceived Or
rganiza
Keywords:
Organizational
Trusst Worthiness, Privacy
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