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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ งใจในการใช้ บ ริ การพร้ อ มเพย์ ข องพนั ก งานใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นบทความจากสารนิ พนธ์ เพื่อใช้ประกอบการสําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โดยวัตถุประสงค์ของคณะผูว้ จิ ยั คือ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของเหตุผลเชิงบวกของปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารพร้ อ มเพย์ข องพนัก งานในกรุ ง เทพมหานคร โดยทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่จะได้รับ ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน ปั จจัยด้านอิทธิ พลทางสังคม ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าด้าน
ราคา ปั จจัยด้านความไว้วางใจในระบบ ปั จจัยด้านความไว้วางใจในรัฐบาล ปั จจัยด้านการตระหนักรู ้ ปั จจัยด้านการ
รับรู ้ความเสี่ ยง
โดยประชากร คือ พนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีจาํ นวนประมาณ 5.6 ล้าน
คน แล้วคณะผูว้ ิจยั ทําการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคํานวณของ Cohen จากแบบสอบถาม pilot test
จํานวน 40 ชุ ด ด้วยโปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7 ได้ผลลัพธ์การคํานวณคือ 215 ชุ ด จึ งทําการเก็บข้อมู ลด้วย
แบบสอบถามในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 จํานวน 215 ชุด ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience
sampling) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การถดถอยเชิงพหุ คูณ พบว่า ความไว้วางใจในรัฐบาล (β = 0.235) อิทธิ พลทาง
สังคม (β = 0.197) และการรับรู ้ถึงคุณค่าด้านราคา (β = 0.164) โดย 3 ปั จจัยนี้มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การ
พร้อมเพย์ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 34.6 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัยด้านการ
รั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ปั จจัยด้านความง่ ายต่อการใช้งาน ปั จจัยด้านความไว้วางใจในระบบ ปั จจัยด้านการ
ตระหนักรู ้ ปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง นั้นไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การพร้อมเพย์ของพนักงานใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ: พร้อมเพย์, ความไว้วางใจในรัฐบาล, กรุ งเทพมหานคร,

ABSTRACT
The researchers attempted to study the positive influence of perceived usefulness, perceived ease of use,
social influence, price value, trust in the system, trust of the government, perceived awareness, and perceived risk
towards intention of using prompt pay behavior of employees in Bangkok. The population of this study was
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employees of private and public organizations in Bangkok of around 5.6 million people. The researchers calculated
the sample size from Cohen principles with 40 sets of questionnaire for the pilot test using G*Power version 3.1.7;
as a result, 215 was the result from the calculation. The convenience sampling was implemented and the 215 survey
questionnaire were collected during April to May in 2017 and analyzed using multiple regression analysis. The
researchers found that trust of the government ( β = 0.235), social influence ( β = 0.197), and price value image ( β =
0.164) explain 34.6% of the positive influence towards intention of using prompt pay behavior at .05 significant level.
Keywords: prompt pay, trust of the government, Bangkok
1. บทนํา
ในปั จจุบนั การแข่งขันทางด้านธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยมีการ
แข่งขันที่สูงมาก ทางธนาคารและผูป้ ระกอบการได้มีการปรับตัวในด้านโมเดลทางธุ รกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาด โดยหนึ่ งในกล
ยุทธ์ที่โดดเด่น คือ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ดา้ น Internet Banking และ ด้าน Mobile Banking ที่สามารถตอบโจทย์
วิถีชีวิตของลูกค้าในปั จจุบนั ได้มากขึ้น (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2559) จากรายงานข้อมูลการใช้บริ การธุ รกรรมการ
ชําระเงินผ่านบริ การ Mobile Banking และ Internet banking ของธนาคารแห่ งประเทศไทยพบว่า ยอดการใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางธนาคารพาณิ ชย์ผ่านสื่ อออนไลน์ได้เพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง จํานวนบัญชี ลูกค้าใช้บ ริ ก าร
ธุรกรรมทางธนาคารพาณิ ชย์ผา่ นสื่ อออนไลน์เพิ่มขึ้น 7.9 % ในปี 2559
นอกจากนั้น การเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด Cashless Society จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการลดต้นทุนที่มาจากธุรกรรมเงินสด และการจัดเก็บภาษีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ของรัฐบาล โดยการจัดการบริ หารเงินสดนั้นมีค่าใช้จ่ายที่คาํ นวณไม่ได้ชดั เจนอยู่ เช่น ความเสี่ ยงต่อการสู ญหาย การ
ขนส่ ง การผลิต และ การจัดเก็บรั กษา ในปี 2006 ธนาคารแห่ งประเทศไทยมี การคาดการณ์ ว่า ค่าใช้จ่ายในการจัด
การเงินสดมีอยูท่ ี่ 4-9% ของทุกๆ มูลค่าการซื้ อขาย ซึ่ งระบบ การชําระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ควรจะสามารถลด
ต้นทุนที่ไม่จาํ เป็ นได้มากถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี เพราะสามารถลดการผลิตธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ จํากัดความ
เสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสด และลดภาระด้านเอกสารในการทําธุรกรรมทางการเงินได้อีกด้วย (นนทกร เทิดทูลทวี
เดช, 2560)
จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้สถาบันการเงินและธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มบริ การต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การเข้าไปใช้บริ การผ่านเครื อข่ายออนไลน์ แต่ปัญหาที่พบคือผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องใช้เลขที่บญั ชีธนาคารเป็ น
เลขอ้างอิง เพื่อแสดงตัวตนในการทําธุ รกรรม หรื อการสมัครใช้บริ การออนไลน์ตอ้ งลงทะเบียน และเชื่อมต่อเลขที่
บัญชีไว้ แบบ OTP หรื อ One time password ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลและกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์จึงร่ วมมือ
กันพัฒนาระบบธุ รกรรมการเงิน เพื่อปฎิ วตั ิระบบบัญชี แบบเก่าอย่างสิ้ นเชิ งโดยการใช้บริ การพร้อมเพย์ แทนเลขที่
บัญชีธนาคารสําหรับการจ่าย โอนเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน เพียงแค่ทาํ การลงทะเบียนเพื่อผูกเลขที่บญั ชีธนาคารเข้ากับเลข
บัตรประชาชน หรื อเบอร์ โทรศัพท์ นอกจากจะช่วยให้การทําธุ รกรรมการเงินง่ายขึ้นแล้ว บริ การพร้อมเพย์ยงั เป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยเชื่ อมโยงธุ รกรรมการเงินของผูใ้ ช้บริ การ กับสรรพากร และเงินสวัสดิการอื่นๆจากรัฐบาล รวมถึง
บริ การพร้อมเพย์น้ นั เป็ นนวัตกรรมใหม่ สําหรับการทําธุ รกรรมการเงิน เป็ นระบบที่รัฐบาลกําลังผลักดันให้ใช้อย่าง
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เต็มรู ปแบบ เพื่อช่ วยในการติ ดตาม วิเคราะห์ และสะท้อนการเงิ นและเศรษฐกิ จในภาพรวม ด้านผูบ้ ริ โภค คื อ
ประชาชนเลือกใช้ได้และทําให้ผใู ้ ช้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจําตัวประชาชน หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูร้ ับเงินแทนได้ ทําให้สะดวกและง่ายต่อการจดจํา จากเดิมที่ตอ้ งรู ้เลขที่บญ
ั ชี เงิ นฝาก
ธนาคารจึ ง จะโอนเงิ น ให้ ไ ด้ พร้ อ มเพย์จึ ง เป็ นบริ ก ารทางเลื อ กให้ กับ ประชาชน โดยทุ ก คนไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมา
ลงทะเบี ย น แต่ ผูท้ ี่ มี ก ารโอนเงิ น รั บ เงิ น บ่ อ ยๆ ควรมาลงทะเบี ย นใช้พ ร้ อ มเพย์ เพราะจะได้รั บ ประโยชน์ จ าก
ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)
ดังนั้น คณะผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริ การพร้ อมเพย์ของ
พนักงานในกรุ งเทพมหานคร
ในส่ วนของวรรณกรรมปริ ทศั น์ การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Usefulness) และ ปั จจัยการรับรู ้
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ก่อให้เกิดความตั้งใจในการใช้ (Intention Behavior) ซึ่ งถือเป็ น
ทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) ซึ่ งในที่ น้ ี การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ หมายถึ ง
บริ การพร้อมเพย์ช่วยให้ผใู ้ ช้รู้สึกสะดวก รวดเร็ วมีประโยชน์ในการรับโอนเงิน การได้คืนภาษี ใช้ขอ้ มูลในการรับโอน
เงินน้อย มีค่าธรรมเนียมในการโอนน้อยหรื อไม่เสี ยเงินเลย
(Shaikh & Karjaluoto, 2015) การรับรู ้ดา้ นความง่ายต่อการใช้งาน ในที่น้ ี คือหมายถึง การลงทะเบียนในการ
ใช้พร้อมเพย์ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซับซ้อน การใช้บริ การง่าย เพียงมีเบอร์ บตั รประชาชนหรื อเบอร์ โทรศัพท์ก็สามารถทํา
ธุ รกรรมทางการเงิ นได้ ขั้นตอนในการทําธุ รกรรมรั บโอนเงิ นง่ายเป็ นต้น (Baptista & Oliveira, 2017) ส่ วนปั จจัย
อิทธิ พลทางสังคม หมายถึง ถ้าเพื่อน ญาติ คนรอบข้าง หรื อ สมาชิกในครอบครัวคิดว่าผูใ้ ช้ควรจะใช้บริ การพร้อมเพย์
ผูใ้ ช้จึ งจะใช้บ ริ การ (Venkatesh, 2012) การรั บ รู ้ ถึงคุ ณค่ าด้า นราคา คื อ การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความเข้าใจของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างการรับรู ้ประโยชน์ของธนาคารบนมือถือและค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บริ การ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ คือ การ
ที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การสมเหตุสมผล ถ้ามีการโอนข้ามเขตไม่เกิน 5,000 บาท รู ้สึกคุม้ ค่าที่จะ
จ่ายหรื อใช้บริ การ
(Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017) ปั จ จัย ความไว้ใ จระบบ (Trust in the System) หมายถึ ง ผูใ้ ช้ไ ว้ใ จว่า
บริ การพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสู งตาม มาตรฐานสากล (Bélanger & Carter, 2008) ความไว้ใจในรัฐบาล (Trust of
the Government) ในที่ น้ ี คือ ระบบพร้ อมเพย์ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทําให้ผูใ้ ช้งาน
เชื่ อ มั่นว่าจะมี ก ารดู แ ลทุ กกระบวนการที่ รั ดกุมและพัฒนาระบบกลางที่ ม ั่งคง ปลอดภัย มี ร ะบบการรั กษาความ
ปลอดภัยที่ดี จะไม่เกิดปั ญหาเครื อข่ายล่ม หรื อ การโจรกรรมข้อมูลเพราะหน่ วยงานภาครัฐที่ พฒั นาและดูแลระบบ
เชื่ อถือได้ และหน่ วยงานภาครัฐสามารถไว้ใจได้ มีความซื่ อสัตย์ จะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได้ ตลอดจนมี
ความไว้วางใจในนโยบายด้านการเงินของรัฐ เป็ นต้น
โดยงานวิ จัย ในอดี ต พบว่า ทฤษฎี The Extended Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology
(UTAUT2) สามารถผนวกได้กบั ทฤษฎี Trust ในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามการใช้ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ชาวจอร์ แดน (Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017) และสําหรับปั จจัยการตระหนักรู ้ (Perceived Awareness) หมายถึง
ผูใ้ ช้ทราบ รู ้จกั บริ การ รู ้ถึงประโยชน์ ได้รับข้อมูล กระบวนการ การส่ งเสริ มการใช้งานจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาก
น้อยเพียงใด ซึ่ งงานวิจยั ในอดี ตพบว่าแม้ว่าประเทศ Mauritius จะเป็ นประเทศเกาะเล็กๆ ที่ กาํ ลังพัฒนา แต่ภาครั ฐ
สามารถรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้
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(Lallmahomed, 2017) ส่ วนปั จจัยการรับรู ้ความเสี่ ยง (Perceived Risk) หมายถึง ผูใ้ ช้งานรู ้สึกเสี่ ยงที่ผูใ้ ช้อื่น
จะรู ้ขอ้ มูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้เมื่อมีการใช้บริ การ หรื อ กระบวนการลงทะเบียนมีความเสี่ ยง หรื อ ผูใ้ ช้รู้สึกว่าระบบพร้อม
เพย์ยงั มีความเสี่ ยงในการทําธุ รกรรมทางการเงินอยู่ เป็ นต้น ซึ่ งงานวิจยั ในอดีตพบว่า การใช้งานธุ รกรรมทางการเงิน
ของทางธนาคารยังมีความเสี่ ยงซึ่ งก่อให้เกิดผลลบต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Muñoz-Leiva, 2016) ผลจากการศึกษา
เรื่ อง "การรับรู ้ของลูกค้าเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนและผลกระทบจากการทําธุ รกรรมกับผูข้ าย” การรับรู ้ความเสี่ ยง
เกิ ดขึ้ นจากการปั จ จัย หลายประการที่ แ ตกต่ า งกัน โดยพิ จารณาถึ งความเสี่ ย งโดยรวมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การยอมรั บ
นวัตกรรมการซื้ อหรื อบริ การ (จักรพงษ์ สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์ , 2012)
ดังนั้น สมมติฐานงานวิจยั นี้คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ปั จจัยด้านอิทธิ พลทางสังคม ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าด้านราคา ปั จจัยด้านความไว้วางใจ ปั จจัยด้านความไว้วางใจ
ในรัฐบาล ปั จจัยด้านการตระหนักรู ้ ปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการเลือกใช้บริ การพร้อมเพย์
ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของเหตุผลเชิงบวก (positive reasons) ของปั จจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริ การพร้อมเพย์ของ
พนักงานในกรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative approach) โดยการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ (Survey
method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยประชากร คือ พนักงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งระบบสถิติทางการทะเบี ยนระบุว่า มีจาํ นวนประชากร 5.6 ล้านคน (กรมการ
ปกครอง, 2560)
นักวิจยั ได้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสํารวจ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยใช้หลักการคํานวณของ (Cohen, 1962) จากแบบสอบถาม pilot test จํานวน 40 ชุด ด้วย
โปรแกรม G*Power เวอร์ ชั่น 3.1.7 เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ สร้ างจากสู ตรของ Cohen และผ่านการรั บรองและ
ตรวจสอบจากนักวิจัยหลายคน (Erdfelder et al., 2007) ในการคํานวณได้กาํ หนดค่ าเพาเวอร์ (1–β) เท่ ากับ 0.95
ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิ พล (Effect Size) เท่ากับ 0.1101551 (ซึ่ ง
คํานวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0992250) ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ตอ้ งเก็บสําหรับงานวิจยั
ครั้งนี้อย่างน้อยคือ จํานวน 215 ตัวอย่าง (Cohen , 1962)
ดัง นั้น กลุ่ ม ตัว อย่า งสํา หรั บ งานวิ จัย นี้ คื อ พนัก งานในองค์ก รต่ า งๆ ยัง ไม่ เ คย ใช้บ ริ ก ารพร้ อ มเพย์ ใน
กรุ งเทพมหานครช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 เก็บเป็ นจํานวน 215 ตัวอย่าง และผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลลัพธ์การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปร ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอน
แบคอัลฟ่ า ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.773-0.972 โดยค่าที่ได้ใกล้เคียง 1 และไม่ต่าํ กว่า 0.65 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ ผ่านเกณฑ์
(Nunnaly, 1978) จากนั้นได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติถดถอยแบบพหุ คูณ
4. ผลการวิจัย
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ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 25-30 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมี อาชี พเป็ น
พนักงานองค์กรของรั ฐบาล โดยมี รายได้ต่อเดื อนรวม 20,000-30,000 บาท ในการเลือกใช้บริ การพร้ อมเพย์ จะใช้
บริ การกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ ,ธนาคารกสิ กร และธนาคารกรุ งไทย ข้อเสนอจากธนาคารที่ สนใจมากที่ สุด คื อ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ โอนฟรี ทุกรายการทั้งในและต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี (สามารถยกเลิกบริ การผ่าน ATM, SCB
Easy App, SCB Easy Net ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งไปที่สาขา) และพฤติกรรมการโอนเงิน มักจะโอนเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อครั้ ง (ฟรี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นผ่าน พร้ อมเพย์ / ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ ง) และปั ญหาในการโอนเงิ น หรื อทํา
ธุ รกรรมการเงิน คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคารเพื่อทํารายการโอนเงินด้วยตนเอง มีปัญหาในเรื่ องการโอนเงินข้าม
เขต โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น (เสี ยค่าธรรมเนียมแพง) และ มีปัญหาเรื่ องการลืมเลขบัญชีธนาคารของตนเอง
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านความไว้วางใจในรัฐบาล (Trust Of Government)
(β = 0.235) อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) (β = 0.197) มี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อการเลือกใช้บริ การพร้ อมเพย์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าด้านราคา (price value) (β = 0.164) มีอิทธิ พล
เชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริ การพร้อมเพย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสามารถอธิ บายอิทธิ พลเชิงบวกได้
ร้ อยละ 34.60 และอีกร้ อยละ 65.40 เกิ ดจากอิทธิ พลตัวแปรตัวอื่นๆ ที่ ไม่ได้นาํ มาศึกษา มี ความคาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์อยูท่ ี่ ± .400
ส่ วนปั จจัยอื่นๆได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน ปั จจัยด้าน
ความไว้วางใจ ปั จจัยด้านการตระหนักรู ้ ปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง ไม่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การพร้อมเพย์
ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 และค่า Variance Inflation
Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien,
2007) ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงั นี้ Y (ปั จจัยความตั้งใจใช้บริ การ) = 0.279 + 0.235 (ปั จจัยด้าน
ความไว้วางใจในรัฐบาล) + 0.197 (อิทธิ พลทางสังคม) + 0.164 (ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าด้านราคา)
ตารางที่ 1 ค่ า Modified Model
Standardized Coefficients
B
Std. Error
การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
0.149
0.097
ความง่ายต่อการใช้งาน
0.092
0.105
อิทธิ พลทางสังคม
0.197**
0.062
การรับรู ้ถึงคุณค่าด้านราคา
0.164**
0.082
ความไว้วางใจ
0.012
0.071
ความไว้วางใจในรัฐบาล
0.235**
0.077
การตระหนักรู ้
-.062
0.076
การรับรู ้ความเสี่ ยง
0.045
0.068
R = 0.588 R2 = 0.346 SEE = 0.75508
ตัวแปร

t
1.865
1.134
2.915
2.327
.153
2.895
-.954
.764
F = 13.613

Sig.
.064
.258
.004**
.021**
.878
.004**
.341
.446
Sig. = 0.000

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.500
1.999
.480
2.083
.696
1.436
.638
1.567
.509
1.964
.484
2.067
.740
1.352
.912
1.097

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
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จากสมมติฐานงานวิจยั นี้คือ ปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ปั จจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน ปั จจัย
ด้านอิ ทธิ พลทางสังคม ปั จจัยด้านการรั บรู ้ ถึงคุ ณค่าด้านราคา ปั จจัยด้านความไว้วางใจในระบบ ปั จจัยด้านความ
ไว้วางใจในรัฐบาล ปั จจัยด้านการตระหนักรู ้ ปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้
บริ การพร้อมเพย์ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร เมื่อเรี ยงลําดับตามความสําคัญแล้วพบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจ
ในรัฐบาล (trust of government) ปั จจัยด้านอิทธิ พลทางสังคม (social influence) และปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าด้าน
ราคา (price value) สามารถอธิ บายอิ ทธิ พลเชิ งบวกต่ อการเลื อกใช้บริ การพร้ อมเพย์ ได้ร้อยละ 34.6 ซึ่ งตรงกับ
งานวิจยั ในอดี ตที่ ว่า ความไว้ใจในรั ฐบาล (Trust of the Government) คือเมื่ อระบบพร้ อมเพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้ผใู ้ ช้งานเชื่อมัน่ ว่าจะมีการดูแลทุกกระบวนการที่รัดกุมและพัฒนาระบบกลาง
ที่มงั่ คง ปลอดภัย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ ดี จะไม่เกิดปั ญหาเครื อข่ายล่ม หรื อ การโจรกรรมข้อมูลเพราะ
หน่ วยงานภาครั ฐที่ พฒั นาและดูแลระบบเชื่ อถือได้ และหน่ วยงานภาครั ฐสามารถไว้ใจได้ มี ความซื่ อสัตย์ จะดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชนได้ ตลอดจนมีความไว้วางใจในนโยบายด้านการเงินของรัฐ เป็ นต้น
และยัง ตรงกับ งานวิ จัย ในอดี ต ที่ พ บว่า ทฤษฎี The Extended Unified Theory of Acceptance and Use Of
Technology (UTAUT2) สามารถผนวกได้ กั บ ทฤษฎี Trust ในกลุ่ ม ผู ้ต อบแบบสอบถามการใช้ ธ นาคารผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของชาวจอร์ แดน (Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017) และยังสอดคล้องกับความหมายที่ว่า ปั จจัย
อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง ถ้าเพื่อน ญาติ คนรอบข้าง หรื อ สมาชิกในครอบครัวคิดว่าผูใ้ ช้ควรจะ
ใช้บริ การพร้อมเพย์ ผูใ้ ช้จึงจะใช้บริ การ (Baptista & Oliveira, 2017) และยังตรงกับงานในอดีตที่วา่ ปั จจัย การรับรู ้ถึง
คุณค่าด้านราคา (Price Value) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การสมเหตุสมผล ถูกกว่าถ้ามี
การโอนข้ามเขตไม่เกิน 5,000 บาท รู ้สึกคุม้ ค่า เหมาะสมที่จะจ่ายออกไปถ้ามีการโอนเงินในจํานวนมากขึ้น เป็ นต้น
โดยงานวิจยั ในอดีตพบว่า การรับรู ้คุณค่าด้านราคามีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (EGovernment) ในประเทศ Mauritius (Baptista & Oliveira, 2017)
สําหรั บประโยชน์เชิ งวิชาการงานวิจัยนี้ ได้ขยายทฤษฎี The Extended Unified Theory of Acceptance and
Use Of Technology (UTAUT2) และสนับสนุนงานวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับ National E-payment ในด้านความไว้วางใจใน
ระบบ และความไว้วางใจในรัฐบาล และอิทธิ พลทางสังคม โดยผลจากงานวิจยั เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้ในการพัฒนา
ระบบ National e-payment ของประเทศไทย คือ ระบบบริ การพร้อมเพย์ โดยนอกจากการสนับสนุ นให้ประชาชนใช้
งานระบบพร้อมเพย์มากขึ้นแล้ว ผูร้ ับผิดชอบระบบ ควรมุ่งเน้นที่ระบบพร้อมเพย์เป็ นระบบของชาติที่รัฐบาลทุกสมัย
จะต้องให้การดูแล ควบคุมเพื่อให้เป็ นระบบกลางที่ มงั่ คง ปลอดภัย มี ระบบการรั กษาความปลอดภัยที่ ดี จะไม่เกิ ด
ปั ญหาเครื อข่ายล่ม หรื อ การโจรกรรมข้อมูลเพราะหน่วยงานภาครัฐที่พฒั นาและดูแลระบบเชื่อถือได้ และหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถไว้ใจได้ มีความซื่ อสัตย์ จะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได้ ตลอดจนมีความไว้วางใจในนโยบาย
ด้านการเงินของรัฐ และสามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้ทดั เทียมกับนานาชาติต่อไป
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการวิจยั ธนาคารแห่ งประเทศไทยและธนาคารพาณิ ชย์ ควรมุ่งเน้นในเรื่ องของความไว้วางใจใน
ระบบ และความไว้วางใจในรั ฐบาล โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยและรั ฐบาล ควรเข้ามากํากับดูแล เพื่อให้ระบบ
กลางมีความมัน่ คง ปลอดภัย น่ าเชื่ อถือ มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี ไม่เกิดปั ญหาเครื อข่ายล่ม หรื อ การโจรกรรม
ข้อมูล และดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได้ ตลอดจนสร้างความไว้วางใจในนโยบายด้านการเงินของรัฐ
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อีกทั้งส่ งเสริ มในด้านอิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) สร้างภาพลักษณ์ให้เข้าถึงง่าย มีการเปิ ดระบบให้
ทดลองใช้ฟรี หรื อส่ งเสริ มการตลาดแบบ Viral Marketing หรื อ Word-of-Mouth Marketing
และปั จจัยการรั บรู ้ ถึงคุณค่าด้านราคา (Price Value) เป็ นจุ ดแข็งอย่างหนึ่ งของระบบบริ การพร้ อมเพย์ คือ
อัตราค่าบริ การมีราคาถูกกว่ารู ปแบบอื่น มีความได้เปรี ยบในด้านราคา นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาในด้านการแข่งขันและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ต่อการเติบโตของยุคดิจิตอลในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการพัฒนาระบบ National
e-payment ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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