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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจใชงานระบบการเงิน
พรอมเพย (Prompt Pay) ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ และประยุกตแนวคิดความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความเชื่อมั่นในหนวยงานของภาครัฐ รวมท้ังปจจัยอิทธิพลทางสังคม อิทธิพลของสื่อ ความเปน
สวนตัว และการรับรูความเส่ียงมาประยุกตเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่
ใชบริการพรอมเพย (Prompt Pay) หรือผูที่ตั้งใจจะเปดใชบริการพรอมเพย ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต จํานวน 221 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีแจกแบบสอบถามทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็ กทรอนิกส 
และนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ของปจจัยตาง ๆ ที่กลาวขางตน  

ผลการวิจัยพบวา ความพรอมดานเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
การรับรูความเสี่ยง อิทธิพลทางสังคม และอิทธิพลของสื่อสงผลตอความต้ังใจใชบริการพรอมเพย 
นอกจากนี้ปจจัยความมั่นใจในเทคโนโลยีของระบบ และความนาเชื่อถือของหนวยงานยังสงผลตอ
ความตั้งใจใชบริการพรอมเพยเชนกัน กลาวโดยสรุปไดวาหากประชาชนมีความพรอมในการใช
เทคโนโลยีใหม ๆ และมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล รวมท้ังการรับรูความเสี่ยงที่นอย ประกอบกับไดรับ
อิทธิพลจากคนรอบขางและส่ือตาง ๆ จะทําใหประชาชนน้ันไววางใจและใชบริการพรอมเพย  

อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้อาจไมสามารถใชไดกับทุกกลุมตัวอยาง เนื่องจากการศึกษา
วิจัยนี้ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 99.4 เปนวัยทํางาน ดังนั้นการวิจัยตอเนื่องจึงควรศึกษากลุมอ่ืนที่
ไมใชวัยทํางาน เชน กลุมผูสูงอายุ เปนตน เนื่องจากกลุมผูสูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้น เพราะสังคมไทย
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยมีการประมาณการวาในอีก 30 ปขางหนา ผูสูงอายุจะ

ศกึษา 22556600

บทคััดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถถุุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตตอคความตั้้งใจใใชงานร
มเพยย (Promptt PPayy) ซึ่งเปนงานวิจัยเชงิงปริมาาณ และปรระะยุกตแนวคิดควาามมพรอมด
มเชื่ออม่่ันในหนวยงานขอองภาครัฐ รววมทั้งปจจัยอิทธิพลทางสังคม อิทธิพพลขของสื่
ตัว และการรับรรูควาามเสี่ยยงมาปประยุกกตเปนนแแนวทางในการศึกษษาาวจิจัย โดยศึกกษากับก
ริการพพรอมเพพย (Prompt Payy) หรือผูที่ตัั้งงใจจะเปดใใชบริการพรรอมเพย ทั้งในปจ
คต จจํานวน 221 กลุมมตัวออยาาง ดดวยวิธีแจกกแบบสอบถามทั้งงรูปแบบกระดาษและอิ
นําขอมูลทท่ีไดมาประมวลผลดวยโปปรรแกรมสําเร็จรูปปทางสถิติ เพ่ือททําการรววิเเคราะหค
ปจจัยตาง ๆ ทที่กลลาวขางตนน 

ผลการวิจัยพบววา ความพรอมมดดาานเททคโนนโลยี คความเชื่อมั่นในรัฐบาลอิเ
รับรูความเสี่ยง อิทธิพลทางสังคมม และอิททธธิพลของสสื่อสสงผผลตอความต้ังใจใชบริก
จากนี้ปจจัยความมั่นใจในเทคคโนโลยีของระบบ และะความนาเชื่อถือของหนวยงาน
มต้ังใจใชบริการพรอมเพยเชนกัน กลาวโดยสรปไดวาหากประชาชนมีความพร
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เพ่ิมเปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด และกลุมผูสูงอายุมีแนวโนมท่ีจะเขามาใชบริการพรอมเพย
มากข้ึน จึงควรศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหกลุมผูสูงอายุใชบริการพรอมเพย 

ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการพรอมเพย
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปเปนแนวทางสําหรับปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ
แนวทางการใชบริการพรอมเพย เพ่ือใหประชาชนรูสึกวาการใชพรอมเพยนั้นจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น พรอมทั้งแสดงใหประชาชนเชื่อวาเทคโนโลยีของระบบพรอมเพยเชื่อถือได ประกอบกับ
หนวยงานที่กํากับดูแลพรอมเพยตองสรางความเชื่อมั่นใหกับระบบพรอมเพย เพราะผูใชบริการจะ
เพ่ิมขึ้นจาก ชื่อเสียงที่ดี คุณภาพ และการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งตองลดความกังวลเก่ียวกับ
ความเปนสวนตัวของประชาชนในเรื่องของความกังวลที่ขอมูลสวนตัวที่อาจถูกเปดเผย หรือถูกขโมย 
จากหนวยงานหรือผูไมไดรับอนุญาต โดยขอมูลสวนตัวจะไมถูกนําไปใชแสวงหาผลประโยชนโดยรัฐ 
และจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูใชระบบพรอมเพย และตองมีการประชาสัมพันธผานส่ือสังคม
ออนไลน หรือสื่อโฆษณาตาง ๆ เปนการกระตุนใหเกิดการรับรูขอมูลเกี่ยวกับพรอมเพย เพ่ือใหเกิด
ความสนใจและอยากใชงานพรอมเพย และเลือกใชบริการพรอมเพยเปนทางเลือกในการโอนเงินมาก
ขึ้น 

 

คําสําคัญ: ความพรอมดานเทคโนโลยี ความมั่นใจในเทคโนโลยีของระบบ ความนาเชื่อถือของ
หนวยงาน ความกังวลเกี่ยวกับความเปนสวนตัว ความเชื่อมั่นในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
การรับรูความเสี่ยง อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลของส่ือ ความตั้งใจใชงาน 

  

ู ู
ขึ้นจาก ชื่อเสียงที่ดี คุณภาพ และการรมีมาตรฐฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งตองลดความก
มเปนสวนตัวของประชาชนนในเร่ืองของงควาามมกังวลลที่ขอมูลสสววนตัวที่อาจถูกเปดเผย 
หนวยงานหรือผูไมไดรับอนุญาตต โโดยขอมูลสวนตัวจะะไมถูกนําไปใใชชแสวงหาผลประ
จะไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูใชระบบพรอมเพย และะตองมีการปรระชาสัมพันธ
ไลน หรือสื่อโโฆษณาตาง ๆ เปนการกระตุนใหเกิดการรับรูขออมูลลเกี่ยยวกับพรอมเพ
มสนใจจและอยากใใชงานพรอมเพย และเลืือกใชบริการพรรอมเพยเปนทางเลลือกในกา

าคัญ: ความพพรอมดานเทคโนโโลยี ความมมั่นใจในเททคโนโลยีขอองระบบ ความน
หนวยงาน คววามกังวลลเกกี่ยวกับคววามเปปนสวนตััวว ความเชื่อมั่นในรััฐบบาาลอิั
การรับรูความเสี่ยง อิทธิพลทาางสังคม อิทธิพพลของส่ือ ความตตั้งใจใใชชงาาน
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 ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to examine the factors that affect the use 

of Prompt Pay financial system. The quantitative research method has been use to 

analyze various factors such as the concept of technology readiness, confidence in 

government agencies, social influences, media influences, privacy concerns, and the 

perceived risk.  The data has been collected by both online and offline 

questionnaires.  There were samples of 221 respondents consisting of people who 

have been using the system and those who are intended to use the service or 

potentially interested to try it in the future.  The statistical program was used to 

evaluate the correlations between the factors.  
The results revealed that all the above-mentioned factors have 

significant effects on the intention to use Prompt Pay services. Therefore, if users had 

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 

quality of life. The trustworthy system that contains positive reputation, quality, and 

standard will increase the number of users. This concluded privacy concerns among 

users about personal information.  Providers need to ensure that they will never 

release users’ data for benefits without permission. It is also important to publish the 

information through various media platforms such as online media or other channels 

in order to increase the demand for Prompt Pay service usage as an alternative 

choice for financial transaction. 
 

Keywords: Technology Readiness, Trust in Technology, Perceived Organizational 

Trust Worthiness, Privacy Concerns, Trust on e-Government, Perceived 

Risk, Social influence, Media influence, Intention to use 
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