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บทคดัย่อ 

งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) ศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และ 2) 

เปรียบเทียบการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ของ
ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึงครังนีเป็นการ
วิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ทเีคยใช้
บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จํานวน  คน วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เ ชิงพรรณา 
(Descriptive Statics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการยอมรับด้านทัศนคติ (Attitude of Use) มากทีสุด รองลงมา
คือ ด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) และ ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) ตามลาํดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร
ทมีี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ทแีตกต่างกนัมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อ
การใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์แตกต่างกนั  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก

193



1. บทนาํ
จากโลกในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเริมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึน โดยการ

เทคโนโลยีเหล่านีเริมเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนในชีวิตประจาํวันของมนุษย์ ทงัการซือของ ขาย
ของ การสือสาร รวมไปถึงกระทังการทาํธุรกรรมทางการเงิน ซึงการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือ e-

Payment เหมือนเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้คน โดยการธุรกรรมทีง่ายดายขึน ผ่าน
โทรศัพทม์ือถือ หรืออนิเตอร์เนต็ ในส่วนของ e-Payment นันจะรวบรวมแอพสาํหรับธนาคารต่างๆ ที
ภายในแอพพลิเคชันครอบคลุมทุกฟังก์ชัน เสมือนกับผู้ใช้งานไปทาํธุรกรรมทางการเงินทธีนาคาร ใน
ปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริมทีจะให้มีโครงการ Any ID เพืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาครัฐ 
ในการโอนเงินและรับเงินผ่านเลขประจาํตัวและบัตรประชาชน ซึงโครงการทอีาํนวยความสะดวกใน
เรืองนีเป็นโครงการต่อ กค็ือ Prompt Pay (พร้อมเพย์) พร้อมเพย์ คือการทาํธุรกรรมทางการเงิน
แบบใหม่ทีจะช่วยให้เราโอนเงิน และรับโอนเงินจากคนอืนได้สะดวกขึน เพราะรู้เพียงแค่เบอร์
โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจาํตัวประชาชนกส็ามารถโอนเงินให้กันได้ทันที โดยไม่ต้องมีเลขที
บัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ดีกว่าการโอนเงินอย่างเดิม โดยข้อดีของการใช้พร้อมเพย์คือ สะดวก 
รวดเรว็ขึน เพราะไม่ต้องถามชือและเลขทบัีญชีธนาคารของผู้รับโอนให้ยุ่งยาก รู้แค่เบอร์มือถือก็
สามารถโอนเงินได้เลย ปลอดภัย เพราะไม่ต้องพกเงินสดไปโอนเงินให้ทธีนาคาร ไม่ต้องกังวลว่า
เงินจะสูญหาย และยังสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ด้วย สามารถรับเงินจากภาครัฐเข้า
บัญชีได้โดยตรงโดยผูกบัญชีไว้กบัเลขบัตรประจาํตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนภาษี เงินบาํนาญ
หรือสวัสดิการต่างๆ ประโยชน์ในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน e-Payment หรือพร้อมเพย์นัน 
ทาํให้ผู้คนในยุคปัจจุบัน หันมาใช้บริการอย่างมาก ซึงพร้อมเพย์เป็นเหมือนเทคโนโลยีทีเปลียน
การใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบัน และจะยังคงเป็นต่อไปจนถึงอนาคต  โดยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
พร้อมเพย์ ของประชาชนวัยทาํงาน โดยนักพัฒนาสามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิจัยนี ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาสนิค้าหรือบริการเกยีวกบัพร้อมเพย์ ในอนาคต ทงันีเพือให้มีการบริการการ
ทาํธุรกรรมทางการเงินในส่วนต่างๆ เพิมเติม ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน

พร้อมเพย์ ของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพือเปรียบเทียบการยอมรับในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านพร้อมเพย์  ของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
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3. สมมติฐานการวิจยั 

  3.1 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนัมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

  4.1 สามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีไปกําหนดแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีการทาํธุรกรรมทางรูปแบบพร้อมเพย์ ให้สามารถตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการและเป็นการเพิมความเชือมันในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

  4.2 สามารถนาํไปเป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าทีใช้บริการ
พร้อมเพย์ในอนาคตทมีีข้อจาํกดัทางด้านประชากรศาสตร์และสถานท ี

  4.3 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยใน
ครังนีเป็นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา  

  ในการศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) ด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) และ ด้านทัศนคติ 
(Attitude of Use) ทีมีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเ งินของประชาชนวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร  
  ได้กาํหนดขอบเขตการศึกษาเป็นประชาชนทอีาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ทอียู่ในวัย
ทาํงาน (อายุ 22 - 60 ปี) ทเีคยใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์  

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
   ผู้วิจัยกาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรือง การยอมรับในเทคโนโลยีทมีี
ผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ของประชาชนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในช่วงเวลา สงิหาคม  ถึง พฤศจิกายน  

 
6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวบข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการ
วิจัยในครังนี โดยแบ่งเนือหาของคาํถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี 
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ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 6 ข้อ 

ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับการยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านพร้อมเพย์ แบบสอบถามลักษณะปลายปิด ซึงคาํตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนวัด
ประเมินค่า(Rating Scale) และให้คะแนนเป็น  คือเหน็ด้วยน้อยทีสุด และ  คือเหน็ด้วยมาก
ทสีุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคาํตอบทตีรงกับความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ทสีดุ โดยแบ่งเรืองออกมาดังนี 

. ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) จาํนวน  ข้อ
2. ด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) จาํนวน  ข้อ
3. ด้านทศันคติ (Attitude of Use) จาํนวน  ข้อ 

รวมทงัสนิเป็นจาํนวน  ข้อ

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน  คน เป็นเพศชายมากทีสุด จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน   คน คิดเป็นร้อยละ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีอายุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา มีอายุ 

-  ปี เป็นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาก
ทสีุด เป็นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สถานภาพโสดมากทสีดุ เป็นจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  รองลงมาคือแต่งงานแล้ว เป็นจํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานเอกชน เป็นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .
รองลงมาคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยรายได้ต่อ
เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สูงกว่า ,  บาท เป็นจาํนวน  บาท คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนอยู่ท ี , - ,  บาท เป็นจาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .

ผลการวิจยัการยอมรบัในเทคโนโลยีทีมีผลต่อการใชธุ้รกรรมทางการเงินผ่านพรอ้มเพยข์อง
ประชาชนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความรู้ในด้านเทคโนโลยีเรืองการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์มากทสีุด เป็นจาํนวน  คน รองลงมา มีระดับความรู้ระดับ
มาก จาํนวน  คน และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อย มีระดับความรู้น้อยทสีุด เป็นจาํนวน  
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คน โดยเรืองทีผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบถูกจาํนวนมากทีสุดคือ เรืองการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์
สามารถโอนเงินผ่านเลขบัตรประชาชนไม่ได้ เป็นจาํนวน  คน และ เรืองทผู้ีตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกน้อยทสีุด คือ เรืองการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนและไม่มีลิมิต
ยอดโอน เป็นจํานวน  คน ในส่วนของแบบทดสอบเรืองความปลอดภัยในการทาํธุรกรรม
ทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ทรีะดับมาก เป็นจาํนวน 

 คน และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อย มีระดับความรู้น้อยทสีุด เป็นจาํนวน  คน โดยเรือง
ทีผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบถูกจํานวนมากทีสุดคือ พร้อมเพย์มีความปลอดภัย เนืองจากอยู่
ภายใต้กบัควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นจาํนวน  คน และ เรืองทผู้ีตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกน้อยทสีุด คือ เรืองหากมีคนรู้หมายเลขบัตรประชาชนของเราจะสามารถโอนเงินออกจาก
บัญชีได้ เป็นจาํนวน  คน สรุปโดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีระดับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ทเีกณฑร์ะดับความรู้มากทสีดุ ( -  คะแนน ) เป็นจาํนวน  คน 
และ ส่วนน้อยมีเกณฑ์ระดับความรู้น้อย เป็นจาํนวน  คน ตามลาํดับ มีการยอมรับในเทคโนโลยี
มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลีย
มากทสีุดคือด้านทศันคติ (Attitude of Use) ทค่ีาฉลีย 4.15 รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความง่าย 
(Perceived Ease of Use) ทค่ีาฉลีย 4.08 และ ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ที
ค่าฉลีย 4.06 ตามลาํดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที  พบว่า ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ทีมี
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกนัมีการยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรม
ทางการเงินผ่านพร้อมเพย์แตกต่างกนั 

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรือง “การยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ของประชาชนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเดน็ทน่ีาสนใจซึงนาํมา
อภิปรายผลได้ดังนี 

8.1 การยอมรับในเทคโนโลยีทมีีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ 

1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามตระหนักถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานพร้อมเพย์ โดยส่วนมากนันคิดว่าการ
ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ มีความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ ายในเรืองของ
ค่าธรรมเนียมการโอน อีกทงัยังประหยัดเวลา และสามารถทาํธุรกรรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง
เดินทาง และปัจจัยสุดท้ายททีาํให้ผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักถึงการรับรู้ประโยชน์คือ การทาํ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ช่วยลดระยะเวลาในการชาํระค่าสินค้าและบริการต่างๆ อีกทงั
ยังมีความปลอดภัยในการทาํธุรกรรมทางการเงินอกีด้วย 
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) ด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามตระหนักถึงความง่ายในการใช้งานการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าสามารถตรวจสอบการทาํรายการย้อนหลังได้ง่าย และสะดวก ขันตอน
ในการใช้งานง่าน และการใช้พร้อมเพย์ง่ายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงมีแหล่งในการ
ลงทะเบียนในการใช้งานพร้อมเพย์หลากหลาย ปัจจัยสุดท้ายคือขันตอนการลงทะเบียนสะดวก
และรวดเรว็ 

) ด้านทัศนคติ (Attitude of Use) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทศันคติในการใช้งานธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์เนืองจาก ผู้ตอบแบบสอบถามเรืองรู้สึก
ว่าเป็นเรืองทจีาํเป็นและสาํคัญกบัชีวิตประจาํวัน และอยากจะตามให้ทนัเทคโนโลยีททีนัสมัย และ
การทาํธุกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ยังมีคามปลอดภัย โดยคนส่วนมากมีความเชือมันในการ
ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ และยังได้รับอทิธพิลจากใช้งานมาจากคนรอบข้างอกีด้วย  

9. ขอ้เสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยั
1) จากผลการวิจัย พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยี ทงั  ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้

ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) และ ด้าน
ทศันคติ (Attitude of Use) อยู่ในระดับมาก ธนาคารททีาํการผูกกบับัญชีพร้อมเพย์ หรือ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ควรทีจะให้สร้างความน่าเชือถือให้กับการใช้บริการพร้อมเพย์ เพราะความ
เชือมันจะมีผลกบัการยอมรับในเทคโนโลยีในด้านทศันคติ (Attitude of Use) เนืองจากมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด ใน  ด้าน ซึงทัศนคติในการใช้งานมีความสาํคัญ ทาํให้ผู้ใช้งานเปิดใจทีจะยอมรับ
เทคโนโลยี และทดลองเทคโนโลยีหรือสิงใหม่ๆ ทเีข้ามามีบทบาทช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานมากขึน และทศันคติทดีี สามารถสร้างได้โดยการเลง็เหน็ถึงภาพลักษณ์ทดีีของเทคโนโลยี
นันๆ  

2) แนวทางในการกาํหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการทาํธุรกรรมทางรูปแบบ
พร้อมเพย์ ผลการวิจัย พบว่า ทิศทางการใช้บริการพร้อมเพย์นัน ขึนอยู่กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี ซึงในส่วนนีสามารถทจีะให้ธนาคารทผูีกกับพร้อมเพย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้ความรู้ หรือ มีการโฆษณาให้บุคคลใช้งานพร้อมเพย์มากยิงขึน รวมไปจนกระทงัถึงการเจาะ
กลุ่มตลาดลูกค้า ให้สามารถตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ
และ สามารถใช้งานวิจัยเป็นตัวเพิมความเชือมันในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และยังสามารถนาํผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลเพือทจีะพัฒนากลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้า
ทใีช้บริการพร้อมเพย์ในอนาคต 
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2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป
) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิมเติมเกยีวกับ การยอมรับเทคโนโลยีในด้าน

อืนๆ หรือปัจจัยอืนๆ นอกเหนือจากลักษณะทางประชากรศาตร์ ทีจะส่งผลให้มีการทาํธุรกรรม
ทางการเงินผ่านพร้อมเพย์มากยิงขึน โดยเจาะไปทีกลุ่มบุคคลทีมีแนวโน้มในการทาํธุรกรรม
ทางการเงินบ่อยครัง อาท ิกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น 

) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิมเติมในกลุ่มตัวอย่างอืนๆ ทนีอกเหนือจาก
ประชาชนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ประชาชนวัยทาํงานทีอยู่เขต ปริมณฑล หรือ 
ประชาชนวัยเรียน เป็นต้น 

) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิมเติมในส่วนของกลุ่มตัวอย่างทไีม่เคยใช้งาน
พร้อมเพย์ แต่ว่าเคยใช้การทาํธุรกรรมออนไลน์ในรูปแบบอนืๆ เช่น mobile banking เป็นต้น 

10. กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทาํงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้เขียนขอกราบ

ขอบพระคุณต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทกีรุณารับเป็นทปีรึกษางานวิจัย
ส่วนบุคคล และกรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิงในการให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํต่างๆ จนทาํให้ผู้เขียน
จัดทาํงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนีได้เป็นผลสาํเรจ็ 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อคณะอาจารย์ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน ทไีด้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิง เป็นกรรมการสอบงานวิจัยส่วนบุคคล และ
ให้คาํแนะนาํทเีป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ บิดา มารดา และครอบครัว ทคีอยเป็นกาํลังใจ และ
ให้คาํปรึกษา อีกทงัยังสนับสนุนการเรียน และการทาํงานวิจัยส่วนบุคคลของผู้เขียนฉบับนี ตลอด
ระยะเวลา 

นอกจากนียังต้องขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ทีสละเวลาอันมีค่าและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแบบสอบถามสาํหรับงานวิจัยในครังนี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที
บัณฑิตศึกษาคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน ทไีด้ให้ความช่วยเหลือในการ
ดาํเนินการจัดสอบด้วยดีเสมอมา อีกทงัผู้ทมีีส่วนเกียวข้องกับการจัดทาํงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี 
ทุกทา่นทไีม่สามารถกล่าวนามมาจนครบได้ททีาํให้การศึกษาวจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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