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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานระบบการเงนิพรอ้มเพย์ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชบ้รกิารพรอ้มเพยห์รอืผูท้ี่ตัง้ใจจะเปิดใช้บรกิารพรอ้มเพย ์ทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคต จ านวน 221 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธิแีจกแบบสอบถามทัง้รูปแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า 
ความพรอ้มด้านเทคโนโลย ีความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม และอทิธพิล
ของสือ่สง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์นอกจากนี้ปัจจยัความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ และความน่าเชื่อถอื
ของหน่วยงานยงัสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์ช่นกนั กล่าวโดยสรุปไดว้่าหากประชาชนมคีวามพรอ้มในการ
ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และมคีวามเชื่อมัน่ในรฐับาล รวมทัง้การรบัรูค้วามเสีย่งทีน้่อย ประกอบกบัไดร้บัอทิธพิลจากคนรอบ
ขา้งและสื่อต่างๆ จะท าให้ประชาชนนัน้ไว้วางใจและใช้บรกิารพร้อมเพย์ หรอืรวมถึงบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ของ
รฐับาล 
 
ค าส าคญั: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน ความกงัวล

เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัว ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ การรบัรู้ความเสี่ยง อิทธพิลทางสงัคม 
อทิธพิลของสือ่ ความตัง้ใจใชง้าน 
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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. 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 results revealed that all 
the above-mentioned factors have significant effects on the intention to use Prompt Pay services.  With 
technology readiness, confidence in government, the perceived risk, peers, and media influences, users will 
trust and use Prompt Pay services and even considered to use other electronic services from the 
government. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ชเ้งนิสดในการท าธุรกรรมในปรมิาณมาก ซึง่การใชเ้งนิสดนัน้จ าเป็นต้องมี
กระบวนการการผลติธนบตัร และมีต้นทุนการบรหิารจดัการมาก ตัง้แต่ค่าพิมพ์ธนบตัร ค่าขนย้าย เป็นต้น ดงันัน้ 
ประเทศไทยจงึจ าเป็นตอ้งขยบัไปใชร้ะบบเงนิอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ (ศุภนีวรรณ จตูระกลู, 2559) ประกอบกบัปัจจุบนัน้ี
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ รวมทัง้ยอมรบัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ทัง้จากอุปกรณ์เคลื่อนที ่การช าระค่าบรกิาร การโอนจ่ายเงนิ การสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การลงทุนซือ้หุน้ หรอื
ตราสารผ่านโปรแกรมประยุกต ์(Mobile apps) ตลอดจนอตัราการเขา้ถงึ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่
มากขึน้ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารเหล่าน้ีได ้อย่างง่ายดาย (จนัจริา วลิาศร,ี 2557) 

พรอ้มเพย ์(Prompt Pay) เป็นทางเลอืกใหม่ทีเ่พิม่ความสะดวกในการรบัเงนิและโอนเงนิดว้ยค่าธรรมเนียมทีถู่ก
กว่าบรกิารโอนเงนิขา้มธนาคารแบบเดมิ โดยใช้หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และเลขประจ าตวัประชาชนทีผู่ร้บัโอนได้
ลงทะเบยีนไวก้บัสถาบนัการเงนิ ซึง่จะท าใหก้ารโอนเงนิระหว่างประชาชนดว้ยกนัหรอืระหว่างประชาชนกบัภาคธุรกจิ
สะดวกมากขึน้ ในขณะที่ท าให้การจ่ายเงนิระหว่างภาครฐัและประชาชนมคีวามถูกต้องตรงตวัผู้รบัมากขึน้ เพื่อเพิ่ม
ทางเลอืกและความสะดวกในการโอนและรบัเงินใหป้ระชาชน และช่วยลดความเสีย่งในการถอืเงนิสดทีอ่าจสญูหาย ลด
ภาระและตน้ทุนในการบรหิารจดัการและพมิพธ์นบตัรของประเทศ  ในระยะต่อไปรฐับาลจะดแูลประชาชนดา้นสวสัดกิาร
โดยจ่ายเงนิผ่านช่องทางพรอ้มเพยด์ว้ย ท าใหป้ระชาชนไดร้บัเงนิรวดเรว็และทัว่ถงึ (National e-Payment, 2559)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครฐั เช่น 
แอปพลเิคชัน่ หรอืเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครฐั แต่ยงัไม่ครอบคลุมเกีย่วกบัระบบการเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีร่ฐัเป็นผู้
ให้บริการ ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
หน่วยงานรฐัเป็นผูใ้หบ้รกิาร  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความความตัง้ใจในการใช้งานระบบพร้อมเพย์ 
ประกอบดว้ย ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม 
อทิธพิลของสื่อ และความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็น
สว่นตวัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพยผ์่านการรบัรู้
ความเสีย่ง 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) เป็นตัวชี้ว ัดความรู้สึกทางจิตวิทยาเกี่ยวกับระดับ

แนวโน้มของการเปิดใจยอมรบัและน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้(Parasuraman & Colby, 2014)  ประกอบดว้ย 
- การมองโลกในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) หมายถงึ ความเชื่อในเชงิบวกของบุคคลว่าเทคโนโลยี

สามารถควบคุมได ้มคีวามยดืหยุ่น มคีวามสะดวก และมปีระสทิธภิาพในการใชง้าน ทีจ่ะส่งผลใหก้ารท างาน
ในชวีติประจ าวนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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- ความมีนวตักรรม (Innovativeness) หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้บุกเบิกทางด้านเทคโนโลย ี
และเป็นคนรเิริม่การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นผูน้ าทางความคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยี 

- ความรู้สึกไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) หมายถึง การที่ผูใ้ช้งานรูส้กึว่าตนเองขาด
ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยี รวมทัง้มีความรู้สกึว่าถูกเทคโนโลยีคุกคาม และถูกครอบง าโดย
เทคโนโลย ี

- ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั (Insecurity) หมายถงึ ความรูส้กึทีไ่ม่เชื่อมัน่ในความสามารถ และความถูก
ตอ้งในการท างานของเทคโนโลย ีท าใหเ้กดิความกงัวลถงึผลลพัธใ์นทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ 

ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) หมายถึง ความมัน่ใจถึงคุณภาพเทคโนโลยีที่
ระบบพร้อมเพย์น ามาใช้ให้บริการ ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเชื่อถือได้ (Bélanger & Carter, 2008; 
Colesca, 2009) 

ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) หมายถึง ความมัน่ใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริการพร้อมเพย์ โดยมีพื้นฐานจากการรบัรู้ในความมีประสทิธิภาพของ
หน่วยงาน มคีวามน่าเชื่อถือ มชีื่อเสยีงที่ด ีมมีาตรฐานในการท างาน และมผีลงานในการบรกิารเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน (Meijer, 2014; Colesca, 2009) 

ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) หมายถงึ มุมมองของบุคคลต่อความเป็นธรรมที่
ไดร้บัเกีย่วกบัสทิธใินการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธใินการปกป้องความเป็นส่วนตวัของตนเอง ในดา้นของ
ภาวะสว่นตวัของขอ้มลู (Malhotra et al., 2004; Colesca, 2009) 

ความเช่ือมัน่ในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Trust on e-Government) หมายถึง ความเชื่อมัน่ในบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรฐับาล ที่ร ัฐบาลเป็นผู้รบัผิดชอบจะสามารถดูแลให้บริการด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ ซึง
ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่และคาดหวงัว่าบริการอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ช้จะไม่ส่งผลเสยี และรฐับาลจะไม่กระท าในลกัษณะที่
เป็นอนัตรายต่อประชาชนที่ใช้บรกิารอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ จงึจะสามารถสรา้งความมัน่ใจให้แก่ประชาชนได ้(Colesca, 
2009) 

การรบัรูค้วามเส่ียง (Perceived Risk) หมายถงึ การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกิดการสญูเสยีทีเ่ป็นผลมาจาก
การตดัสนิใจ หรอืการรบัรูถ้งึผลเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมา หากมกีารตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มูลในการท าธุรกรรม (Dinev 
& Hart, 2006) 

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถงึ การกระท าหรอืพฤตกิรรมของบุคคลหรอืกลุ่มคนทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของบุคคลอื่น (Kim et al., 2009; Hong et al., 2008) 

อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) หมายถงึ การประชาสมัพนัธท์างช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วทิยุหรอื 
เวบ็ไซต์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกดิการรบัรู ้และสนใจเกี่ยวกบับรกิารที่เผยแพร่ ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลที่ดี
ย่อมจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ (Venkatesh & Brown, 2001; Hong et al., 2008) 

ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) หมายถงึ เจตนาของผูใ้ชใ้นการใชง้านและวางแผนทีจ่ะใชง้านระบบพรอ้ม
เพย ์(Prompt Pay) (Chen & Li, 2010; Delone & McLean, 2003) 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม จงึสามารถน ามาพฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการ

ใชง้าน ซึง่เป็นการบรูณาการกรอบแนวคดิจากงานวจิยัในอดตีทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากตวัแปร ซึง่ประกอบดว้ย 
แนวความคดิความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน ความกงัวล
เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคมและอทิธพิลของ
สือ่ โดยแสดงเป็นกรอบแนวคดิของงานวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

 
ความพรอ้มทางเทคโนโลย ีซึง่ประกอบไปดว้ยการมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยใีนแง่ด ีความสนใจนวตักรรม

เทคโนโลย ีความรูส้กึไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีและความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยนีัน้
ถูกพฒันามาเพื่อวดัระดบัความพร้อมของบุคคลส าหรบัความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ว่ามแีนวโน้มที่จะใช้
หรอืไม่ใช ้หรอืตัง้ใจจะใชแ้ต่กก็งัวลถงึผลลพัธท์ีอ่าจจะตามมา (Parasuraman & Colby, 2014) จากการศกึษางานวจิยั
ในอดตีพบว่าความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Elliott et al., 2013) 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัเทคโนโลย ีself-service ซึง่พบว่าความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน
เทคโนโลยเีช่นกนั (Lin & Hsieh, 2007) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 

 
การจะก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อเทคโนโลยขีองภาครฐัไดน้ัน้ เกดิจากการทีป่ระชาชนสามารถรบัรูไ้ดว้่าหน่วยงาน

ของรฐัที่ให้บรกิารนัน้มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ซึ่งความเชื่อมัน่ของประชาชนจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อ บรกิารของภาครฐันัน้
ถูกต้อง เชื่อถอืได ้และสามรถใหบ้รกิารการท าธุรกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Bélanger & Carter, 2008) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัทีบ่อกถงึ การทีร่ะบบสามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลานัน้ จะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามเชื่อมัน่ (Schlosser, 
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White & Lloyd, 2006) นอกจากนี้ภาครฐัยงัต้องท าให้ประชาชนให้ความไว้วางใจ ด้วยการบ ารุงรกัษาขอ้มูลในระบบ
บรกิารของรฐัว่าสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ (Wang, 2008) ซึง่ความเชื่อมัน่ต่อระบบเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพนัน้ จะสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัภาครฐัที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ กบัประชาชน 
(Colesca, 2009) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: ความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ในรัฐบาล

อเิลก็ทรอนิกส ์
 

การทีห่น่วยงานของรฐัมภีาพลกัษณ์ความน่าเชือ่ถอื และมชีื่อเสยีงทีด่ ีสง่ผลใหป้ระชาชนเกดิการยอมรบัในชือ่เสยีง 
และเชื่อมัน่ในการให้บรกิารของหน่วยงาน ซึ่งพบว่าภาครฐัที่มกีารด าเนินงานบรกิารที่ด ีท าให้ประชาชนเชื่อถือและ
ยอมรบั (Ristig, 2009) รวมทัง้การที่ประชาชนนัน้จะยอมรบั และเชื่อมัน่ในบรกิารใหม่ๆ ที่รฐับาลมีส่วนร่วมในการ
ให้บรกิารนัน้ มีส่วนมาจากการที่ประชาชนไว้ใจในหน่วยงานของภาครฐั รวมทัง้ส่งผลไปถึงความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย (Colesca, 2009) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H3: ความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะความเป็นส่วนตวันัน้ เป็นผลมาจากการทีป่ระชาชนไม่สามารถควบคุมให้การใช้ขอ้มูล

สว่นบุคคลนัน้ถูกจ ากดัการใชข้อ้มลูได ้ดงันัน้ความกงัวลเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นตวัจงึสง่ผลกระทบกบัความเชื่อมัน่ไวว้างใจ
ในผูใ้หบ้รกิารโดยภาครฐั เพราะประชาชนไม่สามารถควบคุมได ้(Colesca, 2009) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชง้านนัน้มคีวาม
กงัวลเกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูไปใชแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่ามโดยไม่ไดร้บัการอนุญาต (Milne, 2000) ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลทางลบต่อความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์คือ ภาพลกัษณ์ของรฐับาลในเรื่องการให้บรกิารเกี่ยวกบัเทคโนโลย ีการท าธุรกรรม และ

ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของภาครฐั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กับประชาชนในการใช้บริการ 
สอดคล้องกบังานวจิยัที่ศกึษาการใชง้านระบบการใหบ้รกิารขอ้มูลของภาครฐั โดยมุ่งเน้นไปทีปั่จจยั 2 ตวัดว้ยกนัคอื
กระทรวงเทคโนโลยทีี่สามารถให้ความเชื่อมัน่ในการให้บรกิารด้านขอ้มูลกบัประชาชน และนโยบายของรฐับาลด้าน
เทคโนโลยทีีป่ระชาชนรบัรูไ้ดถ้งึความปลอดภยัในการใชง้านระบบการใหบ้รกิารภาครฐั พบว่าปัจจยัทัง้สองตวัเป็นตวัที่
ท าใหป้ระชาชนเกดิความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Avgerou, 2006) รวมทัง้งานวจิยั ทีบ่่งชีว้่าประชาชนทีม่คีวาม
เชื่อมัน่ต่อรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์จะสง่ผลใหเ้กดิการใชง้านบรกิารดา้นเทคโนโลยขีองรฐับาล (Colesca, 2009) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การรบัรูค้วามเสีย่ง คอื การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิความสญูเสยี ซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความกงัวล

เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (Dinev & Hart, 2006) จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาเกีย่วกบัการท าธุรกรรมออนไลน์นัน้แสดง
ใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัไดอ้ย่างชดัเจน (Dinev et al., 
2006) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
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H6: ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เกดิมาจากความไวว้างใจของประชาชน ซึง่เมื่อประชาชนนัน้มคีวามไวว้างใจ

ในรฐับาล จะสง่ผลใหค้วามกงัวลทีเ่กดิจากการรบัรู้ว่าอาจเกดิผลกระทบทางลบต่อตวัเองนัน้ลดน้อยลง สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาเกีย่วกบัความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีค่วามเชื่อมัน่นัน้ส่งผลทางลบต่อการรบัรู้
ความเสีย่งของผูใ้ชง้านทางอนิเตอรเ์น็ต (Malhotra et al., 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: ความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
การรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบ เพราะเมื่อผู้ใช้งานรบัรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่

อาจจะเกดิความผดิพลาดและส่งผลเสยีที่เกดิขึน้จากการตดัสนิใจใช้งานระบบ หรอืการรบัรูถ้ึงผลเสยีที่จะเกดิตามมา
ตามมาหากขอ้มลูสว่นตวัถูกเปิดเผย สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาผลกระทบของความเสีย่งและสิง่จงูใจทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลผ่านการท าธุรกรรมออนไลน์โดยพบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งนัน้เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ผู้ท าธุรกรรม
ออนไลน์ใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูล (Dinev & Hart, 2006) รวมทัง้งานวจิยัที่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูค้วามเสีย่งและการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลพบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ากขึน้นัน้จะท าใหม้กีารยนิยอม
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลลดลง (Malhotra et al., 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H8: การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
อทิธพิลทางสงัคมนัน้เกดิจากการที่มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม เมื่อบุคคลไดร้บัรู ้และเขา้ใจถงึพฤตกิรรม รวมทัง้

เห็นดีเห็นงามด้วยและไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มบุคคลหรือสงัคมที่มีอิทธิพลต่อตนเอง จะส่งผลให้บุคคลนัน้กระท า
พฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ทีศ่กึษากลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
ขอ้มูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย โดยอธิบายความสมัพันธ์ของอิทธพิลทางสงัคมที่มีผลต่อความเชื่อของบุคคลว่าหากคน
รอบตวั เช่น เพื่อนร่วมงานหรอืบุคคลในครอบครวัเหน็ดว้ยกบัตนทีจ่ะใชบ้รกิารขอ้มลูผ่านอุปกรณ์ไรส้ายจะสง่ผลใหผู้ใ้ช้
อนุมานไดว้่าการใชบ้รกิารนัน้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัตนเอง (Hong et al., 2008) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H9: อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
อทิธพิลของสื่อนัน้สามารถท าไดโ้ดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วทิยุ เวบ็ไซต์ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์

จากงานวจิยัในอดตีพบว่าอิทธพิลของสื่อนัน้ส่งผลในทางอ้อม ต่อความตัง้ใจใช้งานอย่างมีนัยส าคญั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Campbell and Keller (2003) ทีพ่บว่า อทิธพิลของสือ่เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ข่าวสาร และขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค
อย่างมนียัส าคญั (Venkatesh & Brown, 2001) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H10: อทิธพิลของสือ่สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ในหน่วยงานภาครฐั พนักงานรฐัวสิาหกจิ และบุคคลทัว่ไป โดยผูท้ีท่ า

แบบสอบถามดงักล่าวคอื ประชาชนทัว่ไปที่ใช้บรกิารพรอ้มเพย ์(Prompt pay) ในปัจจุบนั และผู้ที่มคีวามตัง้ใจจะใช้
บรกิารพรอ้มเพยใ์นอนาคต จ านวน 160 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทัง้ในรปูแบบของกระดาษและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว งานวจิยันี้ไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยั
ในอดีต ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คนเพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงข้อค าถามใน
แบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมแลว้จงึท าการเกบ็ขอ้มูลจรงิ ซึง่สามารถเกบ็ไดจ้รงิ จ านวน 221 กลุ่มตวัอย่าง แลว้จงึ
ไดน้ าแบบสอบถามทัง้หมดมาประมวลผลขอ้มลูเพื่อหาค่าทางสถติิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเส้นตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ข้อมูลไม่มีส่วนใดขาดหาย ไม่มีปัญหาด้านข้อมูลสุดโต่ง มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนด
ทัง้หมด แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางตัวแปรเท่านัน้ที่ไม่ได้มีการกระจายแบบปกติ แต่มีความเบ้ต่างจากเกณฑ์
มาตรฐานไม่มากนกั ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha ทีม่คี่ามากกว่า 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ 
Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) โดยตอ้งมคี่าน้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่าน
เกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - การมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับเทคโนโลยี 
(Optimism) (% of variance = 73.298, Cronbach’s alpha = 0.816) 
ท่านคดิว่าการใชเ้ทคโนโลยจีะน าไปสูคุ่ณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 4.53 0.560 0.821 
ท่ านคิดว่ าก ารใช้ เท ค โน โลยีท า ให้ท่ านสาม ารถควบคุ ม
ชีวิตประจ าวนัได้มากขึ้น เช่น ท่านน าเทคโนโลยีมาช่วยจดัการ
ตารางงาน ท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้ 

4.44 0.611 0.907 

ท่านคดิว่าเทคโนโลยชี่วยให้ท่านมีอสิระในการใช้ชีวติและท างาน
ไดม้ากขึน้ 

4.42 0.639 0.838 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความมีนวตักรรม (Innovativeness)  
(% of variance = 65.321, Cronbach’s alpha = 0.732) 
คนอื่นๆ มกัขอใหท้่านแนะน าเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 3.84 0.757 0.808 
ท่านมกัเป็นคนแรกๆ ทีไ่ดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 3.76 0.687 0.838 
ท่านสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ต้องขอความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

3.86 0.734 0.777 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความมีนวตักรรม (Innovativeness) 
(% of variance = 62.810, Cronbach’s alpha = 0.700) 
ท่านไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามที่ท่าน
ตอ้งการได ้

2.75 0.883 0.703 

ท่านมีความรู้สึกว่าท่านถูกเทคโนโลยีคุกคาม เช่น หากท่านไม่
สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ จะท าให้ท่านรู้สึกล้าหลังทางด้าน
เทคโนโลยกีว่าคนอื่นๆ 

2.58 0.887 0.872 

ท่านคดิว่าท่านถูกครอบง าโดยเทคโนโลย ีเช่น ท่านถูกบงัคบัใหใ้ช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

2.62 0.831 0.794 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความรูสึ้กไม่มัน่คงปลอดภยั (Insecurity) 
(% of variance = 63.677, Cronbach’s alpha = 0.712) 
เมื่อต้องท าธุรกรรม ท่านชอบที่จะติดต่อกับคนมากกว่าเครื่อง
คอมพวิเตอร ์

2.68 0.696 0.707 

ท่านรูส้กึไม่มัน่ใจกบัการท าธุรกรรมดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่มี
การยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ลายเซน็ 

2.88 0.707 0.861 

ท่านรูส้กึไม่ปลอดภยั เมื่อตอ้งท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ 2.87 0.701 0.818 
ปัจจยั 2: ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) (% of variance = 86.174, Cronbach’s 
alpha = 0.918) 
ท่านเชื่อว่าเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนระบบพรอ้มเพย ์เชื่อถอืได ้ 3.71 0.850 0.942 
ท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบพร้อมเพย์ นี้มีความ
ถูกตอ้ง และรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

3.86 0.853 0.938 

ท่านมีความมัน่ใจในคุณภาพของเทคโนโลยทีี่หน่วยงานของรฐั
ใหบ้รกิารระบบพรอ้มเพย ์

3.59 0.980 0.904 

ปัจจยั 3: ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) (% of variance = 
81.301, Cronbach’s alpha = 0.884) 
ความมัน่ใจของท่านในหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลระบบพรอ้มเพย ์จะ
เพิ่มขึ้นจากการให้บริการที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน 

3.84 0.938 0.880 

การมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั ท าให้ท่านรูส้กึมัน่ใจในระบบพรอ้ม
เพย ์

3.95 0.867 0.922 

ท่านมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ในธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ป็นผูก้ ากบั
ดแูลระบบพรอ้มเพย ์ 

3.80 0.889 0.903 

ปัจจยั 4: ความกังวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) (% of variance = 89.623, Cronbach’s 
alpha = 0.961) 
ท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคล 
หรอืหน่วยงาน โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน 

3.46 1.121 0.943 

ท่านคดิว่าอาจมผีูท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากรฐั 
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

3.46 1.081 0.957 

ท่านคิดว่าข้อมูลการใช้งานระบบพร้อมเพย์ของท่านอาจจะถูก
น าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์โดยรฐัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3.41 1.167 0.950 

ขอ้มลูของท่านอาจถูกขโมยขณะทีท่่านใชบ้รกิารระบบพรอ้มเพย์ 3.22 1.147 0.937 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจัย  5: ความเช่ือมัน่ ในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (Trust on e-Government) (%  of variance = 80.732, 
Cronbach’s alpha = 0.881) 
ท่านมัน่ใจว่าบรกิารอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ท่านใชบ้รกิารจะไม่ส่งผลเสยี
ต่อท่าน 

3.64 0.765 0.905 

ท่านคิดว่ารฐับาลจะไม่กระท าการในลกัษณะที่เป็นอันตรายต่อ
ท่าน เมื่อท่านใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล 

3.71 0.741 0.873 

ท่านมคีวามรูส้กึมัน่ใจในการใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล 3.61 0.761 0.917 
ปัจจยั 6: การรบัรูค้วามเส่ียง (Perceived Risk) (% of variance = 82.239, Cronbach’s alpha = 0.926) 
ท่านคดิว่าการโอนเงนิผ่านระบบพรอ้มเพยน์ัน้ อาจไม่ปลอดภยั 2.84 0.968 0.841 
ท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบพร้อมเพย์ อาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อท่าน 

2.98 0.904 0.938 

ท่านคดิว่าบญัชพีร้อมเพย์ของท่าน อาจถูกน าไปใช้โดยไม่ได้รบั
อนุญาต 

2.99 1.019 0.899 

ท่านคดิว่าการใชง้านระบบพรอ้มเพย ์อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อท่าน 2.83 0.935 0.945 
ปัจจยั 7: อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) (% of variance = 87.491, Cronbach’s alpha = 0.928) 
บุคคลรอบข้างที่มีความส าคัญกับท่าน (เช่น ครอบครวั เพื่อน 
ญาตพิีน้่อง เพื่อนร่วมงาน) ใชพ้รอ้มเพย ์

3.33 1.086 0.914 

บุคคลรอบขา้งทีม่คีวามส าคญักบัท่าน คดิว่าท่านควรใชพ้รอ้มเพย ์ 3.19 1.119 0.961 
บุคคลรอบขา้งทีม่คีวามส าคญักบัท่าน แนะน าท่านว่า ท่านต้องใช้   
พรอ้มเพย ์

3.08 1.138 0.930 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 8: อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) (% of variance = 89.186, Cronbach’s alpha = 0.939) 
ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์

3.40 0.985 0.953 

ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิความรูส้กึสนใจเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์

3.41 0.999 0.957 

ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิความรูส้กึอยากใชพ้รอ้มเพย ์

3.29 1.030 0.922 

ปัจจยั 9: ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) (% of variance = 82.965, Cronbach’s alpha = 0.896) 
ท่านมคีวามตัง้ใจจะทดลองใชพ้รอ้มเพย ์(ภายในปีนี้) 3.91 1.080 0.941 
ท่านวางแผนจะใชพ้รอ้มเพยใ์นอนาคต (ภายในปีนี้ หรอืปีหน้า) 3.91 0.989 0.894 
พรอ้มเพยเ์ป็นสิง่ทีท่่านเลอืกใชเ้มื่อตอ้งการโอนเงนิ 3.77 1.123 0.896 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (รอ้ยละ 58.10) ช่วงอายุเฉลี่ยต ่ากว่า 20 ปีขึน้ไป โดยช่วง
อายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื ช่วงอายุ 26 – 30 ปี (รอ้ยละ 39.40) มรีะดบัการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปรญิญา
ตร ี(รอ้ยละ 53.10) ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี รบัราชการและรฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 69.40) โดยมรีะดบัรายไดต่้อเดอืน
อยู่ในช่วงระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท มากที่สุด (รอ้ยละ 35.60) และส่วนมากเป็นผูท้ี่เคยใช้ธุรกรรมทางการเงนิ
ออนไลน์ (รอ้ยละ 92.50) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่3 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งันี้ 

5.4.1 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความ
มัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ (Trust in Technology) ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust 
Worthiness) และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) ส่งอิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมีความผนัแปรของตัวแปรตามเท่ากบัร้อยละ 60.9 (R2 = 0.609) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละ
ปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.1.1 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.499 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวจิยัที่ 2 ที่กล่าวว่า ความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Colesca (2009) ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ต่อระบบ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและมีประสทิธภิาพนัน้ จะสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัภาครัฐที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยใีหม่ๆ แก่
ประชาชน 
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 5.4.1.2 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.280 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที ่3 ที่กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Colesca (2009) และ Ristig (2009) ที่กล่าวว่าการที่
ประชาชนนัน้จะยอมรบั และเชื่อมัน่ในบริการใหม่ๆ ที่รฐับาลมีส่วนร่วมในการให้บริการนัน้ มีส่วนมาจากการที่
ประชาชนไวใ้จในหน่วยงานของภาครฐั รวมทัง้สง่ผลไปถงึความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

 5.4.1.3 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.113 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ที่กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Colesca (2009) และ Milne (2000) ทีก่ล่าวว่าการทีป่ระชาชนไม่สามารถ
ควบคุมใหก้ารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกจ ากดัการใชข้อ้มูลได ้ดงันัน้ความกงัวลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนตวัจงึส่งผลกระทบ
กบัความเชื่อมัน่ไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารโดยภาครฐั เพราะประชาชนไม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้ประชาชนมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูไปใชแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่ามโดยไม่ไดร้บัการอนุญาต 

5.4.2 การรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ 
(Trust in Technology) ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ความกังวล
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) และความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) 
สง่อทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 55.3 (R2 = 0.553) รายละเอยีดของ
อทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.2.1 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วาม
เสีย่ง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.686 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั
ที ่6 ทีก่ล่าวว่าความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Dinev and Hart (2006) และ Dinev et al. (2006) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งคอืการรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิ
ความสูญเสยี ซึ่งมคีวามสมัพันธ์โดยตรงกับความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตัว และจากการศกึษางานวจิยัที่ผ่านมา
เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมออนไลน์นัน้แสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัไดอ้ย่างชดัเจน 

 5.4.2.2 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.119 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวิจยัที่ 7 ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางลบต่อการรบัรู้ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Malhotra et al. (2004) ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ เกดิมาจากความไว้วางใจของ
ประชาชน ซึง่เมื่อประชาชนนัน้มคีวามไวว้างใจในรฐับาล จะส่งผลใหค้วามกงัวลทีเ่กดิจากการรบัรูว้่าอาจเกดิผลกระทบ
ทางลบต่อตวัเองนัน้ลดน้อยลง 

 5.4.2.3 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.059 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.4.2.4 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.033 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 5.4.2.5 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ และการรบัรู้ความเสี่ยง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.013 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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5.4.3 ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use Prompt Pay) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมด้าน
เทคโนโลย ี(Technology Readiness)  ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ (Trust in Technology) ความน่าเชื่อถอืของ
หน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั (Privacy Concerns) 
ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) การรบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived Risk) อิทธพิลทาง
สงัคม (Social Influence) และอทิธพิลของสื่อ (Media Influence) ส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยมคีวามผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 43.8 (R2 = 0.438) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้าน ที่
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.145 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ที่
กล่าวว่าความพรอ้มด้านเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Parasuraman 
and Colby (2014), Elliott et al. (2013), Lin and Hsieh (2007) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มคีวามพรอ้มด้านเทคโนโลยนีัน้มี
แนวโน้มทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยี 

 5.4.3.2 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความ
ตัง้ใจใชง้าน ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.235 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวิจัยที่ 5 ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งสอดคล้อง กับ
งานวจิยัของ Avgerou (2006) และ Colesca (2009) ทีก่ล่าวว่า รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์คอืภาพลกัษณ์ของรฐับาลในเรื่อง
การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ประชาชน โดยความเชื่อมัน่เกดิจาก กระทรวงเทคโนโลยทีี่สามารถใหค้วามเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน และ
นโยบายของรฐับาลดา้นเทคโนโลยทีีป่ระชาชนรบัรูไ้ดถ้งึความปลอดภยัในการใชง้านระบบการใหบ้รกิารภาครฐั จงึท า
ใหป้ระชาชนทีม่คีวามเชื่อมัน่ต่อรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เกดิการใชง้านบรกิารดา้นเทคโนโลยขีองรฐับาล 

 5.4.3.3 การรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ส่งอิทธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั -0.170 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่8 ที่กล่าวว่าการ
รบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Malhotra et al. (2004) และ Dinev and 
Hart (2006) ที่กล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านระบบ เพราะเมื่อผูใ้ชง้าน รบัรูว้่ามี
ความเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิความผดิพลาดและสง่ผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจใชง้านระบบ หรอืการรบัรูถ้งึผลเสยีที่
จะเกดิตามมาหากขอ้มูลส่วนตวัถูกเปิดเผย ซึ่งการรบัรู้ความเสีย่งว่าขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยนัน้ท าให้ความ
ตัง้ใจทีจ่ะท าธุรกรรมออนไลน์ลดลง 

 5.4.3.4 อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน ที่ค่าสมัประสิทธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.258 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่9 ทีก่ล่าวว่าอทิธพิล
ทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hong et al. (2008) ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลทาง
สงัคมนัน้เกดิจากการทีม่นุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม เมื่อบุคคลไดร้บัรู ้และเขา้ใจถงึพฤตกิรรม รวมทัง้เหน็ดเีหน็งามดว้ย
และไม่มกีารต่อต้านจากกลุ่มบุคคลหรอืสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อตนเอง จะส่งผลใหบุ้คคลนัน้กระท าพฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั 
หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ 

 5.4.3.5 อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้าน ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากบั 0.292 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่10 ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลของสือ่
สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Venkatesh and Brown (2001) และ Campbell and 
Keller (2003)  ที่กล่าวว่าสื่อเป็นปัจจยัส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้
ขา่วสาร และขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญั 

 5.4.3.6 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.117 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 5.4.3.7 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.065 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 

 5.4.3.8 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์และการรบัรูค้วามเสีย่ง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.143 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

 5.4.3.9 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านการ
รบัรูค้วามเสีย่ง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.020 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
ภาพที ่3 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าประชากรทีต่อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศชาย (รอ้ยละ 41.9) เพศหญิง 
(รอ้ยละ 58.1) อายุระหว่าง 21-45 ปี (รอ้ยละ 89.4) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท (รอ้ยละ 97.5) อาชพีรบั
ราชการ (รอ้ยละ 69.4) รายไดต่้อเดอืน 10,000 – 40,000 บาท (รอ้ยละ 76.3) และเคยท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ 
เช่น การโอนเงนิ เชค็ยอดเงนิในบญัช ีหรอืจองตัว๋เครื่องบนิ ดว้ย แอปพลเิคชัน่ บน สมารท์โฟน หรอืแทบ็เลต็ เป็นต้น 
(รอ้ยละ 92.5) โดยผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารพรอ้มเพยน์ัน้ได้รบัอทิธพิลทางตรงจาก ความ
พรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม และอทิธพิลของสื่อ 
และได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจาก ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ซึ่งสรุปได้ว่า
ความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารพรอ้มเพย์นัน้เกดิขึน้จากประชาชนเชื่อว่าเทคโนโลยทีี่สนับสนุนระบบพรอ้มเพย ์มคีวามถูก
ต้อง รวดเรว็ เชื่อถือได้ และหน่วยงานที่ก ากบัดูแลระบบพร้อมเพย์นัน้มชีื่อเสยีงที่ด ีมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัท าให้
ประชาชนรูส้กึมัน่ใจ รวมทัง้ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล ว่าจะไม่ท าอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
ประกอบกบัประชาชนนัน้ไดร้บัอทิธพิลจากบุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครวั เพื่อน ญาตพิีน้่อง เพื่อนร่วมงาน ทีส่นับสนุน
ใหใ้ชง้านพรอ้มเพย ์รวมถงึการไดเ้หน็โฆษณาทางสือ่ต่าง ๆ ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการรบัรูเ้กีย่วกบัพรอ้มเพยด์ว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารพรอ้มเพย์สามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาวจิยัไปเป็นแนวทาง
ส าหรบัปรบัปรุง พฒันา และประชาสมัพนัธแ์นวทางการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ดงันี้ 

(1) หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องท าให้ประชาชนรู้สกึว่าการใช้พร้อมเพย์นัน้จะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถควบคุมชวีติประจ าวนัไดม้ากขึน้ รวมทัง้ช่วยใหม้อีสิระในการใชช้วีติและท างานไดม้ากขึน้ 

(2) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องแสดงใหป้ระชาชนเชื่อว่าเทคโนโลยขีองระบบพรอ้มเพยเ์ชื่อถอืได ้มคีวามถูก
ตอ้ง และรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

(3) หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลพรอ้มเพยต์อ้งสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัระบบพรอ้มเพย ์เพราะผูใ้ชบ้รกิารจะเพิม่ขึน้จาก 
ชื่อเสยีงทีด่ ีคุณภาพ และการมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั  

(4) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งลดความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของประชาชนในเรื่องของ ความกงัวล
ทีข่อ้มูลส่วนตวัอาจถูกเปิดเผย หรอืถูกขโมย จากหน่วยงานหรอืผูไ้ม่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ว่าขอ้มูล
สว่นตวัจะไม่ถูกน าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์โดยรฐั และจะไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชร้ะบบพรอ้มเพย์ 

(5) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นการกระตุน้ให้
เกดิการรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์เพื่อใหเ้กดิความสนใจและอยากใชง้านพรอ้มเพย ์และเลอืกใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
เป็นทางเลอืกในการโอนเงนิมากขึน้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผูว้จิยัขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่อง ดงัต่อไปนี้ 
(1) เน่ืองจากการศกึษาวจิยันี้ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 99.4 เป็นวยัท างาน ดงันัน้การวจิยัต่อเนื่องจงึควรศกึษา

กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่วยัท างาน ว่ามีปัจจยัอะไรบ้างที่ส่งเสรมิการใช้บรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนัน้
อาจจะเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืกลุ่มผูส้งูอายุ ทีเ่กษยีณจากการท างานแลว้ เป็นตน้ เนื่องจากในอนาคตกลุ่มผูส้งูอายุ
จะมจี านวนมากขึน้ เพราะสงัคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างรวดเรว็ ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมผีูส้งูอายุ
ประมาณรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมด แต่ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ผูส้งูอายุจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 25 ของประชากรทัง้หมด 
และกลุ่มผูส้งูอายุมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารพรอ้มเพยม์ากขึน้ จงึควรศกึษาว่ามปัีจจยัอะไรบา้งทีท่ าใหก้ลุ่มผูส้งูอายุ
ใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
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(2) การวจิยัครัง้นี้พบว่าปัจจยัความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบส่งอทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.499 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัร้อยละ 60.9 
(R2= 0.609) ซึง่มคี่าค่อนขา้งสงู จงึควรศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลต่อการตระหนักถงึความความมัน่ใจในเทคโนโลยี
ของระบบ 

(3) การวจิยัครัง้นี้พบว่าปัจจยัความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัสง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ทีค่่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.686 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัร้อยละ 55.3 (R2= 0.553) ซึ่งมคี่า
ค่อนขา้งสงู จงึควรศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อการตระหนกัถงึความความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั 
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