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บทคัดย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระเรื องปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย กรณี ศึกษาการลงทุนในระบบ e-Payment ทีเชือมต่อกับ National Single
Window (NSW) ในประเทศไทย มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อทราบถึ ง ปั จ จัย ที ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบ e-Payment รวมทังทําให้
ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคทีอาจจะเกิดขึนในการพัฒนาระบบ e-Payment ทีเชือมต่อกับ NSW ใน
ประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า ก า ร วิ จั ย โด ย ใช้ วิ ธี ก า รสั ม ภ า ษ ณ์ เชิ ง ลึ ก (in-depth interview)
กับกลุ่ม ตัวอย่ าง ที มี ความรับผิดชอบในระดับ ผู้บริ หาร ที มี อํานาจการตัดสิ นใจหรื อมี ส่วนร่ วมการ
ตัดสินใจลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร โดยเฉพาะระบบ e-Payment ในสายงานที
เกียวข้ องกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ด้ านการชําระเงิน ด้ าน
ละ ท่าน ทังหมด 3 ธนาคาร รวมทังสินจํานวน 6 ท่าน ซึงการวิจัยนี ได้ ทําการศึกษาภายใต้ กรอบ
แนวคิด TOE (TOE Framework) โดยเริ มต้ น จากการออกแบบแนวคํ า ถามเบื องต้ น ที จะใช้ ในการ
สัม ภาษณ์ แล้ วนํ าชุดคํ าถามไปทํ าการทดสอบ (Pretest) เพื อนํ าผลที ได้ ม าปรับ ข้ อคํ าถามใหม่ให้
ชัดเจนเข้ าใจง่ ายยิงขึน และนํ าไปใช้ เป็ นแบบสอบถามที ใช้ สัม ภาษณ์ ฉ บับ จริ ง ซึงผู้วิจัยได้ ทํ าการ
ตรวจสอบผลทีได้ จากการสัมภาษณ์ โดยทําการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลทีได้ ด้ วยวิธีการ
ตรวจสอบข้ อมู ล สามเส้ า (Triangulation) และวิ เ คราะห์ ผ ลด้ วยเทคนิ ค ของการวิ เ คราะห์ ข้ าม
กรณี ศึกษา (Cross-Case Analysis) เพื อศึกษาว่า ธนาคารทัง 3 ธนาคารที มี บ ริ บ ททางเทคโนโลยี ,
สิงแวดล้ อม และองค์กรทีแตกต่างกัน จะพิจารณาถึงปั จจัยที ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระบบ epayment เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ผลการวิจยั พบว่า มีปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระบบ e-Payment ทีเชือมต่อ
กับ NSW ในประเทศไทย ทั งด้ า นเทคโนโลยี ที ธนาคารจะต้ อ งมี ค วามพร้ อมในเรื องของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคํานึงถึงความเสียงต่อภาพลักษณ์ ของธนาคาร, ด้ านองค์กร ทีทุกธนาคาร
ให้ ความสําคัญกับโครงการทีสอดคล้ องกับนโยบายเป็ นหลัก อีกทังธนาคารยังคํา นึงถึงประโยชน์ในรูป
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ควบคู่ไปกับความพร้ อมเรื องเงินลงทุนและบุคลากร และ ด้ านสภาพแวดล้ อม
ซึงทุกธนาคารต้ องการการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี รายละเอียดของโครงการทีชัดเจนก็เป็ น
เรื องสําคัญทีทุกธนาคารให้ ความสําคัญ
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Abstract
This research set to understand factors affecting investment decision-making
on an e-payment system for the Thai National Single Window. The topic is interesting and
worth studying because the success of the National Single Window is crucial to the
country’s economy, and the success of an integrated e-payment system is important to the
success of NSW. Therefore by understanding what factors underlies the decision-making by
Thai banks to invest in the e-payment system and what issues that those banks concern,
relevant governmental offices will then be able to support those banks better in investing
and implementing the e-payment system.
In-depth interviews with managements in three Thai commercial banks were
conducted. TOE Framework was adopted as a conceptual framework to guide the
interviews as well as data analyses. The research shows that technology readiness and
business image are important factors affecting banks’ adoption decision-making. Firm’s
strategy, available resources, and cost/benefit analysis are also found as factors affecting
the adoption decision. In addition, government support is considered an important factor,
and clear direction and details on technical requirements for system integration are
essential.
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