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การยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อม
เพย์ของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชมน บุญทอง*
ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) ศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นพร้ อมเพย์ ของประชาชนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร และ 2)
เปรี ยบเทียบการยอมรั บในเทคโนโลยีทีมีผลต่ อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่ านพร้ อมเพย์ ของ
ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึงครังนีเป็ นการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทีเคยใช้
บริ ก ารพร้ อมเพย์ (Prompt Pay) จํ า นวน
คน วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statics) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการยอมรับด้ านทั ศนคติ (Attitude of Use) มากทีสุด รองลงมา
คือ ด้ า นการรั บ รู้ ความง่ า ย (Perceived Ease of Use) และ ด้ า นการรั บ รู้ ประโยชน์ (Perceived
Usefulness) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ทีมี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ทีแตกต่างกันมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อ
การใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์แตกต่างกัน
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1. บทนํา
จากโลกในยุ คปั จจุ บั น เทคโนโลยีเริ มเข้ ามามีบทบาทกับชี วิตมนุ ษย์ มากขึน โดยการ
เทคโนโลยีเหล่านีเริมเข้ ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนในชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ ทังการซือของ ขาย
ของ การสือสาร รวมไปถึงกระทังการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึงการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อ ePayment เหมื อ นเป็ นการอํา นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ คน โดยการธุ ร กรรมที ง่ า ยดายขึ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ต ในส่วนของ e-Payment นันจะรวบรวมแอพสําหรับธนาคารต่างๆ ที
ภายในแอพพลิเคชันครอบคลุมทุกฟั งก์ชัน เสมือนกับผู้ใช้ งานไปทําธุรกรรมทางการเงินทีธนาคาร ใน
ปั จจุ บัน รั ฐบาลส่งเสริ มทีจะให้ มีโครงการ Any ID เพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาครั ฐ
ในการโอนเงินและรั บเงินผ่านเลขประจําตัวและบัตรประชาชน ซึงโครงการทีอํานวยความสะดวกใน
เรืองนีเป็ นโครงการต่อ ก็คือ Prompt Pay (พร้ อมเพย์) พร้ อมเพย์ คือการทําธุรกรรมทางการเงิน
แบบใหม่ ทีจะช่ วยให้ เราโอนเงิน และรั บโอนเงินจากคนอืนได้ สะดวกขึน เพราะรู้เพี ยงแค่เบอร์
โทรศั พท์มือถือหรื อเลขประจําตัวประชาชนก็สามารถโอนเงินให้ กันได้ ทันที โดยไม่ ต้องมีเลขที
บัญชีธนาคาร พร้ อมเพย์ดีกว่ าการโอนเงินอย่างเดิม โดยข้ อดีของการใช้ พร้ อมเพย์คือ สะดวก
รวดเร็วขึน เพราะไม่ต้องถามชือและเลขทีบัญชีธนาคารของผู้รับโอนให้ ยุ่งยาก รู้แค่เบอร์มือถือก็
สามารถโอนเงินได้ เลย ปลอดภัย เพราะไม่ต้องพกเงินสดไปโอนเงินให้ ทธนาคาร
ี
ไม่ต้องกังวลว่ า
เงินจะสูญหาย และยังสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ ด้วย สามารถรั บเงินจากภาครัฐเข้ า
บัญชีได้ โดยตรงโดยผูกบัญชีไว้ กบั เลขบัตรประจําตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นเงินคืนภาษี เงินบํานาญ
หรือสวัสดิการต่างๆ ประโยชน์ในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน e-Payment หรือพร้ อมเพย์นัน
ทําให้ ผ้ ูคนในยุคปั จจุ บัน หันมาใช้ บริการอย่างมาก ซึงพร้ อมเพย์เป็ นเหมือนเทคโนโลยีทีเปลียน
การใช้ จ่ายเงินของคนในยุ คปั จจุ บัน และจะยังคงเป็ นต่อ ไปจนถึ งอนาคต โดยเหตุผลดังกล่ า ว
ข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
พร้ อมเพย์ ของประชาชนวั ยทํางาน โดยนั กพั ฒนาสามารถนําข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยนี ไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาสินค้ าหรือบริการเกียวกับพร้ อมเพย์ ในอนาคต ทังนีเพือให้ มีการบริการการ
ทําธุรกรรมทางการเงินในส่วนต่างๆ เพิมเติม ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาการยอมรั บในเทคโนโลยี ทีมี ผลต่ อ การใช้ ธุร กรรมทางการเงิ น ผ่ าน
พร้ อมเพย์ ของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อเปรี ยบเทียบการยอมรั บในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่ า นพร้ อมเพย์ ของประชาชนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร จํ า แนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์
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3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง
กันมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถนํา ข้ อ มู ล ทีได้ จ ากการวิ จั ย ในครั งนี ไปกํา หนดแนวทางในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีการทําธุรกรรมทางรูปแบบพร้ อมเพย์ ให้ สามารถตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ บริการและเป็ นการเพิ มความเชือมันในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์
4.2 สามารถนําไปเป็ นข้ อมูลในการพั ฒนากลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้ าทีใช้ บริ การ
พร้ อมเพย์ในอนาคตทีมีข้อจํากัดทางด้ านประชากรศาสตร์และสถานที
4.3 สําหรับนักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยใน
ครังนีเป็ นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา
ในการศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยี ในด้ านการรับรู้ประโยชน์
(Perceived Usefulness) ด้ า นการรั บ รู้ ค วามง่ า ย (Perceived Ease of Use) และ ด้ า นทัศ นคติ
(Attitude of Use) ที มี ผ ลต่ อ การใช้ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ของประชาชนวั ย ทํา งานในเขต
กรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ได้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเป็ นประชาชนทีอาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ทีอยู่ในวัย
ทํางาน (อายุ 22 - 60 ปี ) ทีเคยใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง การยอมรับในเทคโนโลยีทมีี
ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเวลา สิงหาคม
ถึง พฤศจิกายน
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวบข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการ
วิจัยในครังนี โดยแบ่งเนือหาของคําถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
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ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมู ลส่วนบุ คคลของตัวอย่ าง ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 6 ข้ อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านพร้ อมเพย์ แบบสอบถามลักษณะปลายปิ ด ซึงคําตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ มาตราส่วนวัด
ประเมินค่า(Rating Scale) และให้ คะแนนเป็ น คือเห็นด้ วยน้ อยทีสุด และ คือเห็นด้ วยมาก
ทีสุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคําตอบทีตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ทีสุด โดยแบ่งเรืองออกมาดังนี
. ด้ านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) จํานวน ข้ อ
2. ด้ านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) จํานวน ข้ อ
3. ด้ านทัศนคติ (Attitude of Use)
จํานวน ข้ อ
รวมทังสินเป็ นจํานวน ข้ อ
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
คน เป็ นเพศชายมากทีสุด จํานวน
คน
ผู้ ต อบ
คิ ด เป็ นร้ อยละ
รองลงมา คื อ เพศหญิ ง จํา นวน
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
แบบสอบถามส่วนมากมีอายุ - ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา มีอายุ
- ปี เป็ นจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาก
ทีสุด เป็ นจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . สถานภาพโสดมากทีสุด เป็ นจํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ รองลงมาคื อ แต่ ง งานแล้ ว เป็ นจํา นวน
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานเอกชน เป็ นจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมาคือรั บราชการ/รั ฐวิสาหกิจ เป็ นจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . โดยรายได้ ต่อ
เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สูงกว่า , บาท เป็ นจํานวน
บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ . รองลงมาคือรายได้ ต่อเดือนอยู่ที , - ,
บาท เป็ นจํานวน
คน คิด
เป็ นร้ อยละ .
ผลการวิจยั การยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ของ
ประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความรู้ในด้ านเทคโนโลยีเรืองการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์มากทีสุด เป็ นจํานวน
คน รองลงมา มีระดับความรู้ระดับ
มาก จํานวน
คน และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นน้ อย มีระดับความรู้น้อยทีสุด เป็ นจํานวน
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คน โดยเรืองทีผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบถูกจํานวนมากทีสุดคือ เรืองการโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์
สามารถโอนเงินผ่านเลขบัตรประชาชนไม่ได้ เป็ นจํานวน
คน และ เรืองทีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกน้ อยทีสุด คือ เรืองการโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนและไม่มีลิมิต
ยอดโอน เป็ นจํานวน
คน ในส่วนของแบบทดสอบเรืองความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ทระดั
ี บมาก เป็ นจํานวน
คน และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้ อย มีระดับความรู้น้อยทีสุด เป็ นจํานวน คน โดยเรือง
ทีผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอบถู ก จํา นวนมากทีสุดคื อ พร้ อมเพย์ มีความปลอดภั ย เนื องจากอยู่
ภายใต้ กบั ควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นจํานวน
คน และ เรืองทีผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกน้ อยทีสุด คือ เรืองหากมีคนรู้หมายเลขบัตรประชาชนของเราจะสามารถโอนเงินออกจาก
บัญชีได้ เป็ นจํานวน
คน สรุปโดยรวมแล้ วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีระดับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ทเกณฑ์
ี
ระดับความรู้มากทีสุด ( - คะแนน ) เป็ นจํานวน
คน
และ ส่วนน้ อยมีเกณฑ์ระดับความรู้น้อย เป็ นจํานวน คน ตามลําดับ มีการยอมรับในเทคโนโลยี
มีผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลีย
มากทีสุดคือด้ านทัศนคติ (Attitude of Use) ทีค่าฉลีย 4.15 รองลงมาคือ ด้ านการรับรู้ความง่าย
(Perceived Ease of Use) ทีค่าฉลีย 4.08 และ ด้ านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ที
ค่าฉลีย 4.06 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที พบว่ า ประชาชนวั ยทํางานในกรุ งเทพมหานคร ทีมี
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรม
ทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์แตกต่างกัน
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรือง “การยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านพร้ อมเพย์ของประชาชนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นทีน่าสนใจซึงนํามา
อภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 การยอมรับในเทคโนโลยีทมีี ผลต่อการใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์
1) ด้ านการรั บรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) จากผลการศึกษาพบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามตระหนักถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานพร้ อมเพย์ โดยส่วนมากนันคิดว่าการ
ทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นพร้ อ มเพย์ มี ค วามสะดวกสบาย และลดค่ า ใช้ จ่ ายในเรื องของ
ค่าธรรมเนียมการโอน อีกทังยังประหยัดเวลา และสามารถทําธุรกรรมได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง
เดินทาง และปั จจัยสุดท้ ายทีทําให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามตระหนักถึงการรั บรู้ประโยชน์คือ การทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ช่วยลดระยะเวลาในการชําระค่าสินค้ าและบริการต่างๆ อี กทัง
ยังมีความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางการเงินอีกด้ วย
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) ด้ านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามตระหนักถึงความง่ายในการใช้ งานการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าสามารถตรวจสอบการทํารายการย้ อนหลังได้ ง่าย และสะดวก ขันตอน
ในการใช้ งานง่าน และการใช้ พร้ อมเพย์ง่ายสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตัวเอง รวมไปถึงมีแหล่งในการ
ลงทะเบียนในการใช้ งานพร้ อมเพย์หลากหลาย ปั จจัยสุดท้ ายคือขันตอนการลงทะเบียนสะดวก
และรวดเร็ว
) ด้ านทัศนคติ (Attitude of Use) จากผลการศึกษาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติในการใช้ งานธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์เนืองจาก ผู้ตอบแบบสอบถามเรืองรู้สึก
ว่าเป็ นเรืองทีจําเป็ นและสําคัญกับชีวิตประจําวัน และอยากจะตามให้ ทนั เทคโนโลยีททัี นสมัย และ
การทําธุกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ยังมีคามปลอดภัย โดยคนส่วนมากมีความเชือมันในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์ และยังได้ รับอิทธิพลจากใช้ งานมาจากคนรอบข้ างอีกด้ วย
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
1) จากผลการวิจัย พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยี ทัง ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้ านการรั บรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) และ ด้ าน
ทัศนคติ (Attitude of Use) อยู่ในระดับมาก ธนาคารทีทําการผูกกับบัญชีพร้ อมเพย์ หรือ ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ควรทีจะให้ สร้ างความน่ าเชื อถือให้ กับ การใช้ บริ การพร้ อมเพย์ เพราะความ
เชือมันจะมีผลกับการยอมรับในเทคโนโลยีในด้ านทัศนคติ (Attitude of Use) เนืองจากมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด ใน ด้ า น ซึ งทัศ นคติ ใ นการใช้ งานมี ความสํา คั ญ ทํา ให้ ผ้ ู ใช้ งานเปิ ดใจทีจะยอมรั บ
เทคโนโลยี และทดลองเทคโนโลยีหรือสิงใหม่ๆ ทีเข้ ามามีบทบาทช่ วยอํานวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ใช้ งานมากขึน และทัศนคติทดีี สามารถสร้ างได้ โดยการเล็งเห็นถึงภาพลักษณ์ทดีี ของเทคโนโลยี
นันๆ
2) แนวทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการทําธุรกรรมทางรูปแบบ
พร้ อ มเพย์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ทิศ ทางการใช้ บ ริ ก ารพร้ อ มเพย์ นั น ขึ นอยู่ กับ การยอมรั บ ใน
เทคโนโลยี ซึงในส่วนนีสามารถทีจะให้ ธนาคารทีผูกกับพร้ อมเพย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ ความรู้ หรือ มีการโฆษณาให้ บุคคลใช้ งานพร้ อมเพย์มากยิงขึน รวมไปจนกระทังถึงการเจาะ
กลุ่มตลาดลูกค้ า ให้ สามารถตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ บริการ
และ สามารถใช้ งานวิ จั ย เป็ นตัว เพิ มความเชื อมั นในการทํา ธุร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ และยังสามารถนําผลการวิจัยไปเป็ นข้ อมูลเพือทีจะพัฒนากลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้ า
ทีใช้ บริการพร้ อมเพย์ในอนาคต
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับ การยอมรับเทคโนโลยีในด้ าน
อืนๆ หรื อปั จจัยอืนๆ นอกเหนือจากลักษณะทางประชากรศาตร์ ทีจะส่งผลให้ มีการทําธุรกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นพร้ อมเพย์ มากยิ งขึ น โดยเจาะไปทีกลุ่ มบุ คคลทีมี แ นวโน้ มในการทํา ธุ รกรรม
ทางการเงินบ่อยครัง อาทิ กลุ่มแม่ค้าออนไลน์ เป็ นต้ น
) ในการศึกษาครั งต่อไปควรศึกษาเพิ มเติมในกลุ่ มตัวอย่างอืนๆ ทีนอกเหนือจาก
ประชาชนวั ยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่ น ประชาชนวั ยทํางานทีอยู่ เขต ปริ มณฑล หรื อ
ประชาชนวัยเรียน เป็ นต้ น
) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิ มเติมในส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีไม่เคยใช้ งาน
พร้ อมเพย์ แต่ว่าเคยใช้ การทําธุรกรรมออนไลน์ในรูปแบบอืนๆ เช่น mobile banking เป็ นต้ น
10. กิตติกรรมประกาศ
ในการจั ด ทํา งานวิ จั ย ส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี ให้ ส ํา เร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ผู้ เ ขี ย นขอกราบ
ขอบพระคุณต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทีกรุณารับเป็ นทีปรึกษางานวิ จัย
ส่วนบุคคล และกรุณาสละเวลาอันมีค่ายิงในการให้ คาํ ปรึกษาและคําแนะนําต่างๆ จนทําให้ ผ้ ูเขียน
จัดทํางานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนีได้ เป็ นผลสําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อคณะอาจารย์ ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิง เป็ นกรรมการสอบงานวิจัยส่วนบุคคล และ
ให้ คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ บิดา มารดา และครอบครัว ทีคอยเป็ นกําลังใจ และ
ให้ คาํ ปรึกษา อีกทังยังสนับสนุนการเรียน และการทํางานวิจัยส่วนบุคคลของผู้เขียนฉบับนี ตลอด
ระยะเวลา
นอกจากนียังต้ องขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ทีสละเวลาอันมีค่าและให้
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการแบบสอบถามสําหรั บงานวิจัยในครั งนี และขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที
บัณฑิตศึกษาคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์ทุกท่าน ทีได้ ให้ ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินการจัดสอบด้ วยดีเสมอมา อีกทังผู้ทมีี ส่วนเกียวข้ องกับการจัดทํางานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี
ทุกท่านทีไม่สามารถกล่าวนามมาจนครบได้ ททํี าให้ การศึกษาวจัยครังนีสําเร็จลุล่วงด้ วยดี

200

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
กัลยา วานิชย์บัญชา. (
). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาํ หรั บการบริ การและวิจัย (พิ มพ์ ครังที
).กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าสถิ ติ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศู น ย์วิ จั ยเศรษฐกิจ ธุร กิจ และเศรษฐกิจ ฐานราก ธนาคารออมสิน . (2559).ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ย
Research Methodology. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์จาํ กัด.
บทความ
พิ ศ พร แถบทอง และโกวิ ท รพี พิ ศ าล. (
). วารสารรั งสิตสารสนเทศ ปี ที ฉบั บ ที
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชํานิประศาสน์. (
). วารสารสมาคมนักวิจัย ปี ที 19 ฉบับที 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557.
สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร. (
). วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ทฤษฎีการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ.
วิทยานิพนธ์
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์. (
). การยอมรั บเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ทมีี
ผลต่อการตัดสินใจซือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ.
จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย. (
). ปั จจัยด้ านการรับรู้ทมีี ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ ดสองมิติ
ของ ผู้ใช้ งานกลุ่มเจเนอเรชันวาย. มหาวิทยาลัยสุรนารี, คณะการจัดการ.
จิ ร ภา รุ่ งเรื องศั ก ดิ. (
). การศึ ก ษาการยอมรั บ และการรั บ รู้ ความเสียงทีส่ งผลต่ อ ความ
ไว้ วางใจใน การใช้ บริ ก ารระบุ ตํา แหน่ ง (Location-based Services: LBS) ของ
ผู้ใช้ บริการในเขต กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธนวรรณ สํานวนกลาง. (
). การยอมรับเทคโนโลยีการทําธุรกรรมทางการเงินรู ปแบบ “MBangking”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาตร์

201

สารสนเทศจากสืออิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงการคลั ง . (2559). พร้อ มเพย์คื อ อะไร. สื บ ค้ น เมื อ
กั น ยายน
. จาก
http://www.mof.go.th .
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). การใช้งานและการลงทะเบียนพร้อมเพย์. สืบค้ นเมือ
กันยายน
. จาก https://www.bot.or.th .
ธนาคารกสิกรไทย. (2559). คําถามทีพบบ่อยในการใช้งานพร้อมเพย์. สืบค้ นเมือ กันยายน
. จาก https://www.kasikornbank.com .
ภาษาต่างประเทศ
DISSERTATION
Abdulmumin, A. T. a. I. (2015). Predictors of Users’ Satisfaction with E-payment System:
a Case Study of Staff at the University of Ilorin, Nigeria. 48, 272-286.
Al-Jabri, I. M., & Sohail, M. S. (2012). MOBILE BANKING ADOPTION:
APPLICATION OF DIFFUSION OF INNOVATION THEORY. Journal of
Electronic Commerce Research, 13(4), 379-391.
AlMohaimmeed, B. M. (2012). Customer behavior towards internet banking: a study of the
dormant users of Saudi Arabia: University of Birmingham.
Burnaz, G. A. a. S. (2016). Adoption Of Mobile Payment Systems : A Study on Mobile
Wallets.
Tella, A., & Abdulmumin, I. (2015). Predictors of Users' Satisfaction with E-payment
System: a Case Study of Staff at the University of Ilorin, Nigeria. Organizacija,
48(4), 272-286
ELECTRONIC SOURCES
Abdullah M. Baabdullah. (2019). Knowledge of customers about mobile banking services.
สืบค้ นเมือวันที กันยายน
. จาก
https://www.researchgate.net/figure/Knowledge-of-customers-about-mobilebanking-services-provided-by-their-banks_fig1_305949712 .
IGI Global. (2018).What is Technology Acceptance Model (TAM). สืบค้ นเมือวันที
กันยายน
. จาก https://www.igi-global.com/dictionary/extensiontechnology-acceptance-model-hospital/29485 .

202

Science Direct. (2019). The Technology acceptance model (TAM). สืบค้ นเมือวันที
กันยายน
. จาก
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518302458 .

