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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ 
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ที่มีอายุ
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พอใจ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study Trend, The knowledge, Brand Image and Trust. 
Are factors that help people in Bangkok make a decision in do online transaction by 
PromptPay.  Questionnaires were used to collect data that is used in research. The 
population in Bangkok consisted of 130 samples. Test the reliability of the tools 40 
examples. Based on the concept of (Cronbach's Alpha Coefficient), which has the 
confidence 0.737 and checking the accuracy of a panel of experts. The statistics used 
to analyze the information is descriptive statistics were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. And according to statistics used to test the statistical significance 
at the 0.05 level is a multiple regression analysis.  
 The research found that the majority of respondents are Female. Aged 20-24 
years of education in a Bachelor's degree as a student of a private income and 
average monthly is lower or equal to 15,000 baht. Values of technology 
communication systems with Promptpay overall, so very level. The knowledge of 
Promptpay’s user overall, very level. Brand image of Promptpay overall. So very 
level and Trust in Promptpay overall, so very level. Hypothesis test results can be 
concluded that Trend, The knowledge, Brand Image and Trust. Are factors that help 
people in Bangkok make a decision in do online transaction by PromptPay significant 
at the 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้าคว้าอิสระฉบับนี้สามารถส าลุล่วงได้ดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ที่ปรึกษาท่ีได้กรุณาสละเวลา ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ชี้แนะแนวทางในการศึกษา และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดมา
จนท าให้นักวิจัยได้รับทราบถึงแนวทางในการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท ารายงานการค้นคว้า อิสระในครั้งนี้ นักวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณบูรพาจารย์และเจ้าของผลงานทางวิชาการทุกท่านตามรายละเอียดที่ 
ปรากฏในบรรณานุกรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนท าให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ 
ความกรุณา ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาร่วมรุ่น ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และทุกคนในครอบครัวที่ให้ก าลังใจ สนับสนุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาทั้งท่ีผู้ที่ได้กล่าวนามและมิได้ 
กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ อนึ่งหากมี ข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย  
 ปัจจุบันสื่อดิจิตอลมีความส าคัญมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากสามารถอ านวย
ความสะดวกสบายได้หลากหลายช่องทาง อย่างเช่นการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือโดยน านวัตกรรม
ใหม่ที่สร้างสรรค์เข้ามาในระบบให้มีการท าธุรกรรมได้ง่ายขึ้น อาทิทางการเงินมีการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผูกบัญชีเข้ากับหมายเลขท่ีใช้บริการโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องใช้เวลานานในการ
รอผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารและตู้เอทีเอ็มอีกต่อไป สามารถท าธุรกรรมได้ทันทีในทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นนักธุรกิจจึงมุ่งเน้นพัฒนาคอนเทนต์ผ่านสื่อ
ดิจิตอลทางการเงินมาให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น (สุรีรัตน์ ชูไพฑูรย์, 2542) 
 ระบบพร้อมเพย์ มาจากภาษาอังกฤษว่า PromptPay เป็นระบบการโอนเงินแบบอีเพย์เม้นท์ 
(E-Payment) หรือการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนของรัฐบาลที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ว่าด้วย “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” ซึ่งรัฐบาลจะลดการช าระเงินสดและลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์ธนบัตร อีกท้ังลด
การขนส่ง การนับเงิน ฯลฯ อีกด้วย (“พร้อมเพย์มาแล้ว คนไทยพร้อมหรือยัง”, 2559) หากลดการท า
ธุรกรรมด้วยเงินสดลงไป 30% จากปัจจุบัน ในอีก 10 ปี ข้างหน้าทางแบงก์จะสามารถประหยัดได้ 
188,000 ล้านบาท หรือประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี (บุญทักษ์ หวังเจริญ, 2560) ซึ่งระบบพร้อม
เพย์เป็นการบริการทางเลือกแบบใหม่ที่ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน โดยที่มีช่องทางในการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking), อินเทอร์เน็ตแบงก้ิง (Internet Banking), 
เอทีเอ็ม (ATM) โดยที่ผู้ใช้บริการเสียค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมขึ้นอยู่กับมูลค่าของจ านวนเงินที่
ต้องการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
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ตารางที่ 1.1: การท าธุรกรรมผ่านช่องทางบริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking) และ  
  อินเทอร์เน็ต (Internet banking) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 

การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Mobile banking) 

การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet banking) 

2556 1,164,796 8,033,061 

2557 6,229,960 10,159,971 

2558 13,918,815 11,901,117 
2559 20,883,147 15,095,696 

2560 31,641,487 20,480,268 
 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561ก).  ธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile banking  
 และ Internet banking.  สืบค้นจาก 
 https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx. 
 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่าภายหลังจากท่ีรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนมาใช้ธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ส่งผลให้จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน
โดยผ่านระบบพร้อมเพย์มีจ านวนผู้ใช้เติบโตขึ้นอย่างมาก เช่น การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Banking) ปี พ.ศ. 2556  จ านวน 1,164,796 คน และปี พ.ศ. 2560 จ านวน 31,641,487 
คน ในขณะที่การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet banking) ปี พ.ศ. 2556  มีจ านวน 
8,033,061 คน จนถึงปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้ใช้ 20,480,268 คน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน
ประชากร 3,013,923 คิดเป็นร้อยละ 53 ที่ตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (คนกรุงเกินครึ่งสมัคร PROMPT PAY, 2559) 
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ภาพที่ 1.1: จ านวนผู้ท าธุรกรรมผ่าน แอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  
 (Mobile banking) จากผลส ารวจเมื่อปลาย ปี พ.ศ. 2559 
 

 
 
ที่มา:  กิตตินันท์ นาคทอง.  (2559).  ธนาคารบนมือถือ แบบไหนที่ปลอดภัย แบบไหนที่เราต้องการ. 
 สืบค้นจาก https://mgronline.com/columnist/detail/9590000125566. 
 
 จากตารางที่ 1.1 จะพบได้ว่าธนาคาร กสิกรไทย นั้นมียอดจ านวนผู้ใช้งานมากท่ีสุดเป็น
จ านวน 22 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจ านวนประมาณ 7 ล้านคน มียอดผู้ใช้ระบบพ้อมเพย์จากธนาคาร
ทั้งหมดในปลายปี 2559 เป็นจ านวนประมาณ 32 ล้านหมายเลข และในส่วนของนิติบุคคลมีจ านวน
ผู้ใช้ประมาณ 4.5 หมื่นหมายเลข (กิตตินันท์ นาคทอง, 2559)  
 อย่างไรก็ตามยังพบเจอ จุดบกพร่องของระบบพร้อมเพย์ในการให้บริการ หลังจากให้
ประชาชนได้ใช้ระบบการโอนแบบใหม่ อาทิระบบการโอนเงินล่ม จ านวนเงินถูกตัดจากบัญชี แต่
ปลายทางไม่ได้รับเงินที่โอน (พร้อมเพย์ท าพิษ, 2561) และการคุ้มครองข้อมูลของประชาชน เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจ (Trust) ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (ปรีดี ดาวฉาย, 2559) ซ่ึง
จากตารางที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.1 บอกได้ว่าถึงแม้จ านวนผู้ใช้งานระบบพร้อมเพย์จะเติบโตขึ้นเป็น
อย่างมากและมีจ านวนผู้ใช้งานสูงถึงร้อยละ 54 จากยอดผู้เปิดบัญชีกับทางธนาคารทั้งหมด (กิตตินันท์ 
นาคทอง, 2559) แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่ไม่ได้ใช้งานระบบพร้อมเพย์อยู่มากถึงร้อยละ 46 ซึ่งผู้วิจัย
มองว่า ในแง่ของสถาบันการเงินที่ต้องใช้ความพยายามที่จะให้คนกลุ่มนี้มาใช้ระบบพร้อมเพย์
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เช่นเดียวกันโดยอาจมองว่าเป็นการคุ้มค่าของสถาบันการเงินที่ลงทุนในการท าระบบค านวณเป็น
จ านวนมากและยังเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติงานและการควบคุมของสถาบันการเงินที่เปิดใช้ระบบ
พร้อมเพย์เพ่ือให้บริการลูกค้าอีกด้วยทั้งนี้ในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้มาใช้ระบบพร้อมเพย์
ได้นั้นสถาบันการเงินควรจะ 99 และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริโภคได้ 
 ในการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้บริการพร้อม
เพย์นั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เคยมีผู้จัดท าได้พบว่ายังมีการวิจัยที่ผ่านมาเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆ
ในการตัดสินใจท าธุรกรรมต่างๆ เช่น การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท, 
2559) ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้ที่อาศัยใน
อาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557 (ชนัตร โกวิทสิทธินันท์, 2557) 
ภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ที่ใช้บริการร้าน Pets’ 
Ville (วราภรณ์ จุนแสงจันทร์, 2558) การศึกษาทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ, 2558) และการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย 
(พรชนก พลาบูลย์, 2560) งานวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีค าถามต่อไปว่าปัจจัยที่ถูกศึกษามาก่อน
เหล่านั้นเช่น การยอมรับเทคโนโลยี ภาพลักษณ์องค์กร ความรู้ของผู้ใช้และความไว้วางใจจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่สาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์
ขององค์กร และความไว้วางใจ (Trust) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์  ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ และเป็นประโยชน์ต่อสถาบัณทางการเงินในการน าไปพัฒนาและปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
 1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ความรู้ของผู้ใช้ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจที่
จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
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 1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
 1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ความไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ที่ได้รับ ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 สิ่งท่ีได้รับจากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ (Output) มีดังต่อไปนี้ 
  1.3.1.1 ท าให้ทราบถึงค่านยิมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
  1.3.1.2 ท าให้ทราบถึงความรู้ของผู้ใช้ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
  1.3.1.3 ท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
  1.3.1.4 ท าให้ทราบถึงความไว้วางใจ(Trust) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
 1.3.2 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ (Outcome) มีดังต่อไปนี้ 
  1.3.2.1 ผลการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความรู้ของ
ผู้ใช้ การไว้วางใจ (Trust) การตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถน าไปพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นผู้น าทางการตลาดและแข่งขัน
เหนือคู่แข่ง ส่งผลให้รายได้เพ่ิมมากขึ้นได้เป็นอย่างดี 
  1.3.2.2 นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจสามารถน า ผลการศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความรู้ของผู้ใช้ การไว้วางใจ (Trust) การตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้เป็นกรณีศึกษา 
และโอกาสทางเลือกของธุรกิจต่อไป 
 
1.4 ค านิยามศัพท์เฉพาะ   
 1.4.1 ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมการให้บริการ
ขององค์ที่มีให้กับลูกค้าจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ซึ่งในที่นี้ได้แก่ค่านิยมด้าน 
 1.4.2 ค่านิยม หมายถึง ความโน้มเอียงหรือแนวทางท่ีคนส่วนมากจะปฏิบัติตนไปใน ทิศทาง
เดียวกันซึ่งในที่นี้ได้แก่ค่านิยมด้าน 
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 1.4.3 ความรู้ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจโดยการเรียนรู้หรือจดจ าสิ่งที่ได้พบเห็น
เกี่ยวกับการใช้ระบบพร้อมเพย์ซึ่งในที่นี้ได้แก่ค่านิยมด้าน 
 1.4.4 การไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความน่าเชื่อถือของระบบพร้อมเพย์ในด้านต่างๆ เช่น 
ความปลอดภัยทางการเงิน ข้อมูผู้ใช้ ระบบและผู้ให้บริการซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ค่านิยมด้าน 
 1.4.5 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีมีมากกว่า 1 อย่าง ซึ่งทางเลือกนั้นได้
พิจารณาเป็นอย่างดีในการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 1.4.6 ธุรกรรมการเงิน หมายถึง การติดต่อทางธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ เบิก ฝากและถอน
เงินสด 
 1.4.7 ระบบพร้อมเพย์ หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ที่จะช่วยให้การโอนเงิน
และรับโอนเงินจากคนอ่ืนได้สะดวกข้ึน เพราะเพียงแค่รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจ าตัว
ประชาชนก็สามารถโอนเงินได้ทันที โดยไม่ต้องมีเลขบัญชีธนาคาร 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของ

สถาบันการเงิน และ ความใว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยี 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบในเรื่องเทคโนโลยี 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สมมติฐาน 
 2.8 กรอบแนวความคิด 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยี 
 ความหมายของค่านิยมทางเทคโนโลยี 
 ค่านิยมคือ การยอมรับและยอมปฏิบัติตามบุคคล สังคม ซึ่งมีการประเมินคุณค่าจากสิ่งของ 
ความคิด เศรษฐกิจ หรือจริยธรรม (พนัส หันนาคินทร์, 2537 อ้างใน ปาจรีย์ วัฒนอังกูร, 2558) โดย
การยอมรับค่านิยมทางเทคโนโลยีต้องสามารถเกิดประโยชน์แก่บุคคลและการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น รวดเร็ว สะดวกสบายใช้งานง่ายขึ้น เพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์มากขึ้น
เช่นกัน (พรชนก พลาบูลย์, 2560) ซึ่งจ าแนกค่านิยมทางเทคโนโลยีได้ 3 ข้อดังนี้ 

1. ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy)  
 Neuendorf & Valdiseri (2016) ให้ความหมายความคาดหวังจากการใช้งานว่าเป็นความ
เชื่อ หรือความคาดหวังของแต่ละบุคคล โดยเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น การลดปัญหาของระยะเวลาในการด าเนินงาน การเพ่ิม
คุณภาพให้มากขึ้นเมื่อน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร เป็นต้น ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาวัด
ประสิทธิภาพท าให้เกิดความคาดหวังในการใช้งาน และเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการใช้
เวลาในการด าเนินงานที่น้อยลง (พรชนก พลาบูลย์, 2560) อย่างระบบพร้อมเพย์มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานท าธุรกรรมทางการเงิน โดยต่างจากการโอนเงินแบบเดิมที่ใช้รหัสของธนาคาร 
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แต่ระบบพร้อมเพย์ใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัทพ์ท าให้สะดวกมากขึ้นและมี
ค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงิน
อย่างมาก อีกท้ังระบบพร้อมเพย์ยังมีความปลอดภัยในการลงทะเบียนที่มีการตรวจสอบตัวตนก่อน
การใช้บริการจากหมายเลขโทรศัพท์และบัตรประชาชน ซึ่งผู้บริโภคจ าเป็นต้องสมัครเนื่องจากรัฐบาล
จะจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบพร้อมเพย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
 2. การรับรู้ประโยชน์  (Perceive Usefulness)  
 Aggelidis & Chatzoglou (2016) ให้ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีว่าการท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานของระบบการโอนเงินและมีการเรียนรู้การใช้
งานระบบที่ง่ายจึงจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการรับรู้
เหล่านี้เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคล และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจโดยตรงต่อการแสดง
พฤติกรรมของผู้บริโภค (วศินี อ่ิมธรรมพร, 2561) โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้  
  2.1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี คือทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อระบบพร้อมเพย์ โดยค านึงถึงคุณประโยชน์ในการใช้งาน เช่น การโอนเงินที่ง่ายโดยใช้
บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด เสียค่าธรรมเนียมในการโอนที่
น้อยลง และรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าสวัสดิการผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วย อีกท้ังปัจจุบันเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก แน่นอนว่าการสมัครโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ย่อมเป็นทางเลือก
ที่ดีส าหรับผู้บริโภคได้อย่างดี  
  2.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน คือความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีต่อระบบสารสนเทศ 
โดยระบบสามารถเรียนรู้ได้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งระบบพร้อมเพย์มีการพัฒนาระบบการโอนเงินจาก
ปัจจุบันให้ปลอดภัยมากกว่าเดิมจากการมีระบบปิดที่รักษาความปลอดภัยระดับสากล คือ บริษัท 
NITMX  และผู้ให้บริการระบบกลาง มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ ISO-
27001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับระบบสากล อีกท้ังธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามดูแลและพัฒนาระบบ
พร้อมเพย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
 3. ความสะดวกในการใช้บริการ (Service Convenience) 
 Jiang (2013) ได้ให้ความหมายความสะดวกในการใช้บริการว่าเป็นการบริการที่ท าให้
ผู้บริโภคสะดวกสบายในการตัดสินใจใช้บริการ เช่น การหาความรู้ การใช้อุปกรณ์เข้าระบบการบริการ 
ซึ่งหากท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจจะส่งผลให้ตัดสินใจใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบพร้อมเพย์
สามารถสมัครได้ตามธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมมือท าธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ โดยให้ประชาชน
ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้เอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศไทย ผู้บริโภคสมัครได้
ตั้งแต่ตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560 อ้างใน พรชนก พลาบูลย์, 2560) 
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 ดังนั้น ค่านิยมทางเทคโนโลยีเกิดจากการประเมินของผู้บริโภคเพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
ระบบ โดยวัดจากประสบการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ทัศนคติ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
บริการของระบบ ซึ่งองค์กรสามารถสร้างค่านิยมทางเทคโนโลยีได้จากการวางแผนการตลาด เช่น การ
น าบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้ระบบก่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจใช้ของผู้บริโภค เป็นต้น อีก
ทั้งหากองค์กรมีความเสถียรภาพของระบบ ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย ให้กับผู้บริโภคยิ่ง
ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้ระบบมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามค่านิยมทางเทคโลยีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
องค์กรต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นตามเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และประสบความส าเร็จก่อนคู่แข่งได้อย่างแน่นอน 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้  
 ความหมายความรู้ของผู้ใช้ 
 ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบื้องต้น สามารถได้รับมาจากประสบการณ์โดยการ
เรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า(S-R) แล้วจัดระเบียบโครงสร้างต่างๆ ของความรู้ที่ผสมผสาน
ระหว่างความจ า(ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเปรียบได้จากสิ่งที่พบเจอแล้วจดจ า
น ามากลั่นกรองจนกลายเป็นความรู้และขึ้นอยู่แต่ละบุคคล ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไร
ก็ตามความรู้นั้นอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลได้ ความรู้จึงเปรียบเสมือน
ความสามารถในการใช้ใขข้อเท็จจริง(Facts) หรือความคิด(Idea) ความหยั่งรู้หยั่งเห็น(Insight) หรือ
สามารถน ามาใช้เชื่อมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้(อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549) 
 ความรู้ (Knowledge) (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 และรัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์, 2559)  
เป็นการรับรู้เบื่องต้น ซึ่งโดยส่วนมากนั้นแต่ละบุคคลจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยตรงและการเรียนรู้
จากสิ่งรอบข้าง แล้วน ามาจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ใหม่โดยผสมระหว่างความทรงจ ากับสภาพจิต 
ด้วยเหตุนี้ ความรู้จึงเป็นความทรงจ าที่ถูกเลือกสรรมาแล้ว ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง
นะขณะนั้น ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน  อย่างไรก็ตามความสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกของมนุษย์ได้และอาจส่งผลต่อผู้รับสารต่อได้ปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ คือ 
  1) การตอบข้อสงสัย(Ambiguity Resolution) คือ การสื่อสารอาจมีข้อผิดพลาดได้ใน
การสื่อสาร ผู้รับและส่งสารจึงมีการหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อน ามาตอบข้อสงสัย 
และความสับสนได้ 
  2) การสร้างทัศนะคติ(Attitude Formation) คือ ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝัง
ทัศนะนั้นส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศที่เป็นนวัฒกรรม เพ่ือสร้างทัศนคติให้คนยอมการเผยแพร่ 
นวัตกรรมนั้นๆ 
  3) การก าหนดวาระ(Attitude Setting) คือ ผลกระทบในเชิงความรู้ที่สื่อต้องการ
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กระจายออกไปเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนัก และท าให้เกิดความผูกพันกับประเด็นต่างๆที่สื่อ
ก าหนดขึ้น และหากตรงกับกลุ่มเป้าหมายและค่านิยมแล้ว กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกสารสนเทศนั้นใน
การรับฟัง 
  4) การพอกพูนระบบความเชื่อ(Expansion of Belief System) คือ การใช้การ
สื่อสารกระจายความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ต่างๆไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มเป้าหมาบท
ราบถึงระบบความเชื่อถือ หลากหลาย และลึกซึ่งในความเชื่อของตนเองมากข้ึนเลื่อยๆ 
  5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม(Value Clarfication) ความแย้งในเรื่องค่านิยม และ
อุดมการณ์ เป็นภาวะปกติของสังคม การน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ย่อมท าให้ เข้าใจถึง
ค่านิยมชัดเจนขึ้น 
 จากบทความวิจัยของ สมพงษ์ แก้วประยูร (2558); รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559) และชนิดา   
วงศ์พร้อมรัตน์ (2553) ตรงในส่วนชองตัวแปรเกี่ยวกับความรู้นั้นมีส่วนที่เหมือนกันจึงสามารถสรุป
ความได้ว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมากในการเลือกบริโภค เนื่องจากมีความหลากหลายใน
การเลือกบริการ ที่มากเกินไป รวมทั้งขาดรสนิยมที่ดี จะท าให้เสียภาพลักษณ์ 
 จึงสามารถสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของสถาบัน คือ ภาพของสถาบันที่อยู่ในใจลูกค้าท่ีอยู่ในใจ
ของผู้บริโภค โดยได้รับอิทธิพลจากเอกลักษณ์ท่ีสถาบันจึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ในการเลือกใช้บริการ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
 ความหมายภาพลักษณ์ขององค์กร 
 Lesty (1997) และ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2558) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ที่มี
ชื่อเสียงและได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ คือ ความประทับใจของคนหนึ่งที่มี
ต่อบุคคลหนึ่งหรือต่อองค์กรหนึ่ง หรือสถาบันต่างๆ และความประทับใจนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนๆ
นั้น 
 Anderson & Rubin (1986) และ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2558)  ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ว่า
เปรียบเสมือนการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อองค์กรทั้งหมด โดยเปรียบเสมือนคน ซึ่งแต่ละองค์กรนั้นก็จะมี
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่องค์กรนั้นแสดงออกมาและเป็นประจักต่อ
บุคคนที่ได้พบเห็น  
 Jefkins (1993) และวราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2558)  นักประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ 
ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจเอาไว้ว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์
ขององค์กรธุรกิจ(Corporate Image) คือ ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งจะรวมถึงสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรับรู้และเข้าใจ หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่
องค์กรหรือสถาบันนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่กระท าได้โดยอาศัยการน าเสนออัตลักษณ์ขององค์กร
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(Corporate Identity) ให้สู่สายตาประชาชนได้ง่าย เช่น เครื่องแบบ หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์(Image) ถึงแม้จะมีความหมายอยู่มากมายแต่ก็มีจุดร่วมเดียวกัน 
ซึ่งมคีวามหมายของค าต่างๆ ดังต่อไปนี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538 และชนารัญช์ ขันตสิทธิ์, 2558) 
 I = Institution คือ สถาบัน หรือ องค์กร ซึ่ง เป็นภาพลักษณ์ที่สร้างได้จากการท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ ต่อสถาบัน หรือ องค์กร ตึกหรืออาคาร โลโก้ (Logo) ที่สามารถสร้างการจดจ าได้เป็น
เวลายาวนาน 
 ซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินนั้นสมควรที่จะมีเป็นอย่างยิ่งเพ่ือท าให้เกิดความน่าเชื่อถือตรงใน
ส่วนของตัวอาคาร โลโก้ หรือแม้แต่สี เพ่ือช่วยการสร้างการจดจ า 
 M = Management คือ ผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหาร คือ ผู้บริหารองค์กรนั้นเปรียบเสมือนภาพ
ลักษณืขององค์กรและเปรียบเสมือนสื่อ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมีความกว้างขวางและมี
ผลงานและประสบการณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักหรือประจักแก่สายตาบุคคลทั่วไป 
 ซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินนั้นในส่วนนี้จึงจ าเป็นอย่างมากในการสร้างความเชื่อถือในเรื่อง
ต่างๆอาทิเช่นถ้าผู้บริหารมีหัวสมัยใหม่และให้ความส าคัญกับด้าน technology ก็สามารถท าให้
องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้น าด้านนี้ได้อีกท้ังยังมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยในส่วนของภาพลักษณ์ 
 A = Action คือ การกระท าต่อหน้าประชาชนหรือผู้บริโภค เป็นการมุ่งเน้นในการให้บริการที่
ดีและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค อีกท้ังยังต้องไม่มีข่าวเสียหายเกิดขึ้น 
 ซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินนั้นจะเป็นการมุ่งเน้นไปใน่สวนของความโปร่งใสไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภคและแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และผู้ให้บริการ 
 G = Goodness คือ ความดี ความงาม เป็นการที่องค์กรแสดงความเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
หรือกล่าวคือ การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบอันดีต่อสังคม(Corporate Social Responsibility) 
เช่น การมี ความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจที่ตรงไปตรงมาและโปร่งใสหรือท าประโยชน์ให้แก่สังคมใน
ด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในระยะยาวซึ่งในแง่ของสถาบัน
การเงินนั้นถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้ใช้บริการและประชาชนโดยทั่วไปโดยการรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่นความซื่อสัตย์ในการให้บริการ มีแต่ข่าวที่ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อสถาบันในระยะยาว 
 E = Employee คือ บุคลากรขององค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนได้ดั่งเป็นตัวแทนขององค์กรหรือ
เป็นสื่อบุคคลอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้นั้นพนักงานขององค์กรสามารถช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจในองค์กรได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สังคม และอ่ืนๆ ในส่วน
นี้นั้นบุคลกรหรือพนักงานนั้นเปรียบได้ดังกระบอกเสียงที่ส าคัญซึ่งจะช่วยในการกระจายชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ในทางกลับกันถ้าขาดการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม
เป็นจะส่งผลร้ายกับองค์กรเพราะว่าถ้าภาพลบถูกเผยแพร่โดยบุคลากรขององค์กรแล้วมักจะเป็นสิ่งที่
ทุกคนเชื่อมากที่สุด 
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 ซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินนั้นบุคลากรขององค์กรเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ขององค์กรที่
จ าเป็นต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการเนื่องจากการท าธุรกรรมทางการเงิน
นั้นจ าเป็นต้องมีความแม่นย าและปราศจากข้อผิดพลาดในการให้บริการ อีกท้ังยังต้องสร้างสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้าอีกด้วย 
 ดวงพร ค านูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง (2536) และชนารัญช์ ขันตสิทธิ์ (2558) ได้
กล่าวถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ไว้ ได้แก่ 
  1. พฤติกรรม การกระท า การแสดงออกท่ีดีของสถาบัน หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
หนักงานก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
  2. การสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ปลอมปน ไม่โกหกหลอกลวง ให้
ประชาชนหลงผิด เกิดความเชื่อถือ การหลอกลวงท าให้เสื่อมศรัทธาของประชาชน 
  3. การเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการสร้างสรรค์ เสริมสร้าง ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สังคมการเสียสละของหน่วยงานผู้บริหารหรือพนักงานต่อสังคมส่วนรวม 
  4. การพิสูจน์ความจริงข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ต่อสังคมถึงความถูกต้องการให้บริการที่
ดีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะแสดงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ชื่อเสียง 
ความโปร่งใส (ไม่หลอกลวง) ความช านาญ และภาพลักษณ์ที่ดีต่างๆเช่น ความทันสมัย ความเชื่อถือ 
จึงเป็นประโยชน์ต่อสถาบันที่ช่วยสร้างความภัคดีต่อผู้บริโภคเป็นระยะเวลายาว 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) 
 ความหมายของไว้วางใจ (Trust) 
 Grandison & Sloman (2000) ให้ความหมายความไว้วางใจ หมายถึงความเชื่อมั่นของแต่
ละบุคคลที่เกิดจากความไว้วางใจต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลนั้นๆ เช่น ความปลอดภัย 
ความถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้บริการ มาตรฐานในระบบการด าเนินงานของธุรกิจ เป็นต้น  
(จิดาภา ทัดหอม, 2560) ซึ่งหากองค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคตามความต้องการ 
แน่นอนว่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการและภักดีต่อองค์กรต่อไป 
 Kim (2008) ให้ความหมายความไว้วางใจว่าเมื่อผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น
ต่อผู้ให้บริการ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการ (พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง, 
2559) ในส่วนของระบบการบริการเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนั้นๆ เช่น หาก
ระบบมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง อาจเกิดจากการที่ระบบไม่เสถียรจะท าให้ผู้บริโภคไม่
ตัดสินใจใช้บริการได้ ทั้งนี้หากองค์กรต้องการผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากพัฒนาบุคลากรสิ่งส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งคือต้องพัฒนาระบบให้มีคุณภาพตามไปด้วย 
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 ดังนั้นความไว้วางใจจึงเป็นส่วนส าคัญมากในการด าเนินงานของธุรกิจ หากผู้บริโภคมีความ
ไว้วางใจแล้วจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อองค์กร และเมื่อผู้บริโภคเกิดความภักดีจะท าให้
แนะน าต่อไปยังบุคคลอ่ืนอีกมากมายให้มีความเชื่อ ความคิดที่เหมือนกัน จึงจะส่งผลให้ก าไรของธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนได้อย่างแน่นอน  
 ปัจจัยพื้นฐานความไว้วางใจ  
 McAllister (1995 อ้างใน พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง, 2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจ
พ้ืนฐานของการรับรู้ (Cognition – based Trust Antecedents) พบว่า มีตัวแปรส าคัญที่เกิดจาก
การรับรู้ของผู้บริโภค ดังนี้  
  1. คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) คือเป็นการรับรู้ด้านความถูกต้อง 
มาตรฐานของเว็บไซต์ หรือการบริการท าธุรกรรมการเงิน ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือที่ท าให้ผู้บริโภค
ไว้วางใจต่อเว็บไซต์เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
เพ่ือตอบสนองตามความต้องการ และท าให้เกิดความสะดวกสบายในการด าเนินงานของพนักงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประการ (GorlaSomers & Wong, 2010 อ้างใน จิดาภา ทัดหอม, 
2560) ได้แก่  
   1.1 ประการแรกคุณภาพระบบโครงสร้าง ไม่มีความแปรปรวนในระบบการใช้
งาน สามารถเข้าระบบได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีความเสถียรภาพในการใช้บริการ โดยที่ระบบพร้อมเพย์มี
การตั้งรหัสก่อนเข้าระบบจากหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนท าให้มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
อีกท้ังธนาคารกับผู้ให้บริการระบบพร้อมเพย์ของประเทศ คือ NITMX เป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีการส ารองข้อมูล และแผนรับรองกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ให้บริการมี
มาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-27001 เป็นการยอมรับ
ระดับสากล มีการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการรับรองอีกครั้งหนึ่ง 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
   1.2 ประการที่สองคุณภาพข้อมูลเป็นการน าเสนอผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการท าธุรกรรทางการเงินที่ถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนระหว่าง
ด าเนินงาน ทั้งนี้การยอมรับข้อมูลต้องมีการพัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา (Huh, Keller, 
Redman & Watkins, 1990 อ้างใน จิดาภา ทัดหอม, 2560)  
   1.3 ประการที่สามคุณภาพบริการผู้ให้บริการต้องสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการเพื่อส่งผลการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ เช่น มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกในการใช้
บริการตลอดเวลา อย่างการบริการผ่าน Mobile Banking, Internet Banking หรือตู้ ATM ของ
ธนาคาร โดยการดูแลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร หากเกิดข้อผิดพลาดผู้บริโภคสามารถแจ้งได้
ทันทีจากธนาคารที่ได้มีการสมัครท าธุรกรรมทางการเงินระบบพร้อมเพย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
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2560) 
  2. ความเป็นส่วนตัว (Perceived Privacy) คือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค
ในระหว่างการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยระบบพร้อมเพย์มี
มาตรการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจากกฎหมายรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ก าหนดในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ 
และส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้บริการระบบพร้อมเพย์เพ่ิมมากขึ้น  
  3. การรักษาความปลอดภัย (Perceived Security Protection) คือมีความปลอดภัย
ในการท าธุรกรรมทางการเงินแก่ผู้บริโภคผ่านระบบพร้อมเพย์ เช่น การลงทะเบียนที่รัดกุมเป็นการ
ป้องกันในการเข้ารหัสของผู้ใช้งานโดยตรงจากหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชน เพ่ือ
ช่วยในการรักษาความปลอดภัยในการเงินของผู้บริโภค และลดอัตราความเสี่ยงในการถือเงินสดไว้กับ
ตนได้เป็นอย่างดีท าให้ไม่เกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ได้มีนโยบายและมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ จากการ
ประกอบธุกิจของผู้ให้บริการช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และใช้มาตรฐานสากลในการดูแลต่อไป 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)  
 ดังนั้น ความไว้วางใจเป็นความเชื่อม่ันที่ผู้รับได้รับความมั่นใจในการบริการจากผู้ให้บริการ 
เช่น คุณภาพของสารสนเทศ การรักษาปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรในการพัฒนาศักยภาพต่อไป 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่หลายทางเลือก โดยพิจารณา
หรือประเมินเป็นอ่างดีแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ประหยัดทรัพยากรสูงที่สุดจากทางเลือก
ทั้งหมดบรรลุวัฒถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ดังนี้ 
(ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540 และพัดชา ตีระดิเรก, 2559) ได้ให้ความหมาย การตัดสินใจ ไว้ว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือการเลือกทางเดินที่คิดว่าดีที่สุดจากหลายทางเลือก ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีต้องการ 
 พฤติกรรมเก่ียวกับการตัดสินใจ ได้อธิบายใว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชองผู้บริโภค
(Determinants of Consumer Behavior) ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่อยู่ ภายใน
ตัวบุคคล (Internal Factors) และ ปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (External Factors) ซึ่งมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (พัดชา ตีระดิเรก, 2559 และ อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 
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 1. ปัจจัยภายในบุคคล ประกอบไปด้วยหลายด้าน ได้แก่ฃ 
  1.1 แรงจูงใจ (Motives) คือ สิ่งที่มากระตุ้นภายในจิตใจและส่งผลให้เกิด 
ความต้องการ 
  1.2 ความต้องการ (Needs) คือ สิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจมากระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
  1.3 บุคลิกภาพ (Personality) คือ สิ่งที่ถูกถ่ายทอดและแสดงออกมารูปแบบ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยในแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของบุคลิกภาพ 
  1.4 การรู้ (Awareness) คือ การได้รับความรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้บริโภค โดยที่
จะได้รับจากการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสาททั้ง 5 
  1.5 การรับรู้ การสัมผัสรู้ (Perception) คือ การตีความหมายจากสิ่งที่รับรู้ ที่ได้รับมา
จากการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสาททั้ง 5 
  1.6 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างนึงที่ได้เพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นหรือจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเห็น 
  1.7 ทัศนคติ (Attitudes) คือ ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ส่งออกมาใน
รูปแบบพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
  2. ปัจจัยด้านภายนอกตัวบุคคล หรือก็คืออิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 
  2.1 อิทธิพลจากครอบครัว (Family Influences) เป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากคน
รอบตัวภายในครอบครัว 
  2.2 อิทธิพลจากสังคม (Social Influences) เป็นสิ่งที่เกิดจากอิทธิพลบุคคลรอบข้างที่
เกิดข้ึนจากคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ซึ่งจะเกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
  2.3 อิทธิพลจากธุรกิจ (Business Influences) เป็นอิทธิพลที่เกิดข้ึนจากการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
  2.4 อิทธิพลจากวัฒนธรรม (Cultural Influences) เกิดจากความเชื่อ และวัฒนธรรม
ที่สังคมนั้นยอมรับ 
  2.5 อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได้ (Economic or Income 
Influences) เกิดจากค่าตอบแทนที่ได้มาในการท างานของแต่ละตัวบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคใน รูปแบบของตัวเงิน 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ(Buyer Decision Process) 
 กระบวนการตัดสินใจของ Kotler (2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม, 2559) เกี่ยวการที่จะ
ตัดสินใจที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าใดๆก็ตามนั้นจะมีองค์ประกอบของ กระบวนการในการตัดสินใจ 
5 ขั้นตอน คือ 
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  1.) การรับรู้ถึงปัญหาและความจ าเป็น(Problem or Need Recognition) หมายถึง 
สิ่งที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งเกิดข้ึนเองจากสิ่งเร้าและกระตุ้นรอบข้าง และเมื่อความ
ต้องการเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งนั้นจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลนั้นเรียนรู้เพื่อที่จะใช้งานหรือรับมือกับสิ่งนั้น 
  2.) การแสวงหาข้อมูล(Information Search) หมายถงึ เมื่อใดที่ก็ตามที่บุคคลนั้นชื่น
ชอบหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นจะส่งผล  ให้บุคคลนั้นคิดที่จะแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตน 
  3.) การประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternatives) หมายถึง เมื่อใดก็ตามที่
ผู้บริโภคได้รับความรู้จากการแสวงหาข้อมูลแล้วนั้น ผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นเก่ียวกับสิ่งที่ตนสนใจ 
และสามารถใช้ข้อมูลที่ตนหามาช่วยในการตัดสินใจและช่วยในการประเมินทางเลือกต่างๆ ได้ 
  4.) การตัดสินใจ(Purchase Decision) หมายถึง เป็นการวางแผนต่อจากการประเมิน
ทางเลือกเพ่ือที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมหรือเลือกซ้ือสินค้าใดๆที่ผู้บริโภคชื่นชอบและเห็นว่าดี
ที่สุดจากจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลหรือการตัดสินใจซื้อ 
  5.) พฤติกรรมภายหลังการซื้อหรือใช้บริการ (Post Purchase Feeling) หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีหลังจากใช้บริการซึ่งอาจไม่พอใจหรือพอใจก็ตามหลังจากบริโภค 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเก่ียวกับการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หมายถึง ตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า ได้แก่ 
  1.1 ปัจจัยทางกายภาพและจิตใจของผู้ซื้อ ได้แก่ ปัจจัยทางร่างกายและจิตใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
  - ปัจจัยทางด้านร่างกาย ได้แก่ บุคลิกภาพของผู้บริโภค สัดส่วนหรือองค์ประกอบทาง
ร่างกาย เป็นต้น 
  - ปัจจัยทางด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการตอบสนองด้าน
อารมณ์ ได้แก ่คุณค่าของผู้บริโภค การยอมรับ การรับรู้ ความพอใจ การเรียนรู้ ความเชื่อ ความ
สนุกสนาน ความรัก 
  1.2 ปัจจัยทางคุณสมบัติของผู้ซื้อ เช่น ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ เพศ ฯลฯ 
  1.3 ปัจจัยทางด้านสังคมลุวัฒนธรรม ได้แก่ การด าเนินวิถีชีวิต ชนชั้นทางสังคม 
  1.4 ปัจจัยทางด้านการตลาด ได้แก่ กิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งด าเนินการโดยธุรกิจ เช่น 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ ท าเลที่ตั้งของร้านค้า ประเภทและชื่อเสียงของร้านค้า และการให้
ส่วนลดหรือของแถม 
 2. เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมักจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกันแม่
ว่าจะเป็นผู้บริโภคคนเดี่ยวกัน หรือคนละคนกัน ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับ (1) ประเภทของสินค้าที่เลือกซื้อ 
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(2) ความเคยชินต่อการใช้สินค้าประเภทต่างๆ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตนเองมีอยู่หรือสามารถ
ระลึกถึงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น วารสาร ฐานข้อมูลเป็นต้น 
  2.1 ผู้บริโภคใช้เวลาจ ากัดในการตัดสินใจซื้อ เพราะผู้บริโภคมีข้อจ ากัดด้านเวลา หรือ
มีเวลาน้อย หรือสถานการณ์บังคับ เช่น สินค้าใกล้หมด 
  2.2 ผู้บริโภคใช้เวลาไม่มาก เพราะมีความเคยชินต่อการใช้สินค้านั้น หรือเป็นสินค้าที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 
  2.3 ผู้บริโภคใช้เวลามาก ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากการที่เป็นสินค้าใหม่ สินค้าราคาแพง 
สินค้ามีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน สินค้ามีเทคโนโลยีสูง เป็นต้น 
 3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
  3.1 การเลือกสถานที่ซ้ือ  
  3.2 การหาข้อมูลในการซื้อ ซึ่งอาจได้จากประสบการณ์ กลุ่มอ้างอิง และ
ผู้ประกอบการ 
 พฤติกรรมการซื้อ ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จะมีพฤติกรรมการซื้อแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ 
 1. Complex buying behavior เป็นพฤติกรรมการซื้อที่ผู้ซื้อให้ความสนใจมาก (High 
involvement) ต่อสินค้าที่ซื้อได้แก่ 
  1.1 เป็นสินค้าใหม่ท่ีไม่เคยใช้มาก่อน เช่น กระทะไฟฟ้าสารพัดประโยชน์ที่ท าได้ทั้ง
ทอด ต้ม และย่าง 
             1.2 เป็นสินค้าที่มีการใช้ซับซ้อน (เทคโนโลยีสูง) เช่น คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป 
             1.3 เป็นสินค้าที่มีราคาแพง เช่น เครื่องเสียง เครื่องประดับอัญมณี 
 2. Dissonance Reducing Behavior เป็นพฤติกรรมการซื้อที่ผู้ซื้อให้ความสนใจมาก (High 
involvement) ต่อสินค้าที่ซื้อ เนื่องจากผู้ซื้อเคยมีประสบการณ์การใช้แล้วพบเห็นข้อเสียมาก่อน อาทิ
เช่น ผู้ซื้อพบว่ายาปลูกผมที่มีการโฆษณาว่าสามารถเพ่ิมการงอกของเส้นผมได้แต่เมื่อซื้อไปใช้แล้วกลับ
ไม่เป็นความจริง ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อต้องการซื้อครั้งต่อไปซึ่งอาจเป็นตราอื่นจึงต้องให้ความสนใจพิจารณา
มาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  
 3. Variety – seeking behavior เป็นพฤติกรรมการซื้อที่ผู้ซื้อมองหาความหลายหลายใหม่ๆ
ให้ความใส่ใจน้อย (Low involvement) และไม่มีความพักดี เปลี่ยนยี่ห้อบ่อย เช่น ผู้ซื้อเป็นผู้ที่ให้
ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่ไว้ในโทรทัศน์ ท าให้เขาตัดสินใจซื้อโดยไม่ตระหนักถึงตราสินค้า 
(ยีห่้อ) ว่าจะต้องเป็น SONY หรือ Panasonic เป็นต้น 
 4. Habitual Buying Behavior เป็นพฤติกรรมการซื้อที่ผู้ซื้อให้ความใส่ใจน้อย (Low 
involvement) ต่อสินค้าที่ซื้อ เนื่องจากสินค้าที่ซื้อนั้นผู้ซื้อเคยใช้เป็นประจ า (Habitual Products) 
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ซื้อเป็นประจ า และมีความภักดีต่อสินค้าเดิม 
 สามารถสรุปความได้ว่า การตัดสินใจต่างๆนั้นเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลนั้นๆสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และได้รับสิ่งเร้าต่างๆจากภายในและภายนอก รวมไปถึงการตัดสินใจที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อเกิดความสนใจในสิ่งนั้นอาทิเช่น ความสะดวก ความชอบ ประโยชน์ที่ได้รับ หรือแม้แต่
กระแสสังคมเป็นต้น 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัย
พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยค่า  ß (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย) เท่ากับ 0.290 และพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติออนไลน์มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรนิกส์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ß (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย) เท่ากับ 0.208 
 ชนัตร โกวิทสิทธินันท์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2557 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-23 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าแบบดั้งเดิมเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 100 
บาท และซื้อเครื่องดื่มมากที่สุด ส่วนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคข้ึนอยู่กับบริเวณที่ใกล้เคียงที่พัก
อาศัยหรือที่ท างาน ซึ่งความไว้วางใจด้านสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ของผู้อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาเป็น ด้านความไว้วางใจด้านราคา ด้านความไว้วางใจด้านบริการ ด้านความไว้วางใจด้าน
สถานที่จัดจ าหน่าย และด้านวิธีการจัดจ าหน่าย ในระดับปานกลาง   
 วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2558) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ที่ใช้บริการร้าน Pets’ Ville ผลวิจัยพบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 
21-30 ปี ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน โดยลูกค้ามาใช้บริการว่ายน้ ามากท่ีสุดซึ่งผลรวม
ของภาพลักษณ์ของร้าน ด้านความตรงต่อเวลา ที่มีผลการตัดสินใจใช้บริการร้าน Pets’ Ville มาก
ที่สุด ส่วนความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่ผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก   
 อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 96.5 เลือกซ้ือบิ๊กไบค์ 601 ซีซี – 800 ซีซี ของ Kawasaki ราคา 150,000-
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350,000 บาท ส่วนมากทัศนคติด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดและค่านิยมต่อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ด้านค่านิยมทางจิตใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งในการ
ตัดสินใจนั้นผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูลด้านราคาของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จากสื่อต่างๆ มากที่สุด
ด้วย เช่น นิตยสาร อินเตอร์เน็ต อื่นๆ เป็นต้น 
 พรชนก พลาบูลย์ (2560) ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี 
และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 370 คน พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีด้านการใช้บริการพร้อมเพย์จะท าให้บรรลุความเข้าใจของการ
ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ในระดับมากที่สุด และความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี
ด้านการเรียนรู้ที่จะควบคุมการท างานของระบบจะสามารถท าได้อย่างง่ายดาย อยู่ในระดับมากที่สุด 
เช่นกัน 
 
2.7 สมมตติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Neuendorf & Valdiseri (2016); Aggelidis & Chatzoglou (2016); Jiandg, Yang & (2013) และ
พรชนก พลาบูลย์ (2560) 
 สมมติฐานที่ 2 ความรู้ของผู้ใช้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
(2533); รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559); สมพงษ์ แก้วประยูร (2558); รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559) 
และ ชนิดา วงศ์พร้อมรัตน์ (2553) 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Lesty (1997); Anderson & Rubin (1986); Jefkins (1993); วิรัช ลภิรัตนกุล (2538); ชนารัญช์ 
ขันตสิทธิ์ (2558) และ ดวงพร ค านูญวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่า (2536) 
 สมมติฐานที่ 4 ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิดาภา ทัดหอม 
(2560); Kim (2008); พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง (2559); GorlaSomers & Wong (2010 อ้างใน จิดาภา  
ทัดหอม, 2560); McAllister (1995 อ้างใน พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง, 2559) และ Huh, Keller, Redman 
& Watkins (1990 อ้างใน จิดาภา ทัดหอม, 2560)  
 



20 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

  
 จากภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร และ ความใว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ค่านิยมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร กับตัวแปรตามการตัดสินใจที่จะท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร ตามแนวคิดของ Neuendorf & Valdiseri (2016) แนวคิดของ 
พรชนก พลาบูลย์ (2560) แนวคิดของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) แนวคิดของ Aggelidis & 
Chatzoglou (2016) แนวคิดของ วศินี อิ่มธรรมพร (2561) แนวคิดของ ปาจรีย์ วัฒนอังกูร (2558) 
แนวคิดของ Jiandg Yang (2013)    
 เรื่องค่านิยมทางเทคโนโลยี ตามแนวคิดของ ชนิดา วงศ์พร้อมรัตน์ (2553) แนวคิดของ 
สมพงษ์ แก้วประยูร (2558) แนวคิดของ รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559) แนวคิดของ อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท (2549) 
 เรื่องความรู้ของผู้ใช้ ตามแนวคิดของ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2557) แนวคิดของ ชนารัญช์ 
ขันตสิทธิ์ (2558) แนวคิดของ นันทพร อารมณชื่น (2558) แนวคิดของ Lesty (1997) แนวคิดของ 
Anderson & Rubin (1986) แนวคิดของ Jefkins (1993) แนวคิดของ ชนารัญช์ ขันตสิทธิ์ (2558) 
แนวคิดของ Grandison & Sloman (2000) แนวคิดของ จิดาภา ทัดหอม (2560); Kim (2008); 
พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง (2559) และGorlaSomers & Wong (2010) แนวคิดของ จิดาภา ทัดหอม 
(2560) และแนวคิดของ Huh, Keller, Redman & Watkins (1990 อ้างใน จิดาภา ทัดหอม, 2560)    

การตัดสินใจที่จะท า
ธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ 

 ค่านิยมทางเทคโนโลยี 

 ความรู้ของผู้ใช้ 

 ภาพลักษณ์ขององค์กร 

 ความไว้วางใจ (Trust) 
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 เรื่องการไว้วางใจ  ตามแนวคิดของ Grandison & Sloman (2000) แนวคิดของ จิดาภา 
ทัดหอม (2560); Kim (2008); พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง (2559) และ GorlaSomers & Wong (2010) 
แนวคิดของ จิดาภา ทัดหอม (2560) แนวคิดของ Huh, Keller, Redman & Watkins (1990 อ้างใน 
จิดาภา ทัดหอม, 2560) 
 เรื่องการตัดสินใจซื้อ ตามแนวคิดของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) แนวคิดของ ศิริพร  
พงศ์ศรีโรจน์ (2540) และพัดชา ตีระดิเรก (2559) แนวคิดของ  พัดชา ตีระดิเรก (2559) และอดุลย์ 
จาตุรงคกุล (2543) แนวคิดของ Kotler (2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม, 2559) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิบูล ทีปะปาล (2545) และ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของ
สถาบัน และความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 วิธีการทางสถิติ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นกาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร  
 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การช าระเงินทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 คน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถมีสมุด
บัญชีเงินฝาก/เลขท่ีบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจ
ระบบธนาคารจึงสามารถตอบแบบสอบถามได้ 

3.2.2 ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับการ

ท าธุรกรรมทางออนไลน์ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การช าระเงินทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้สามารถมีสมุดบัญชีเงินฝาก/เลขท่ี
บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) จ านวน 130 คน ท าการสุ่มสอบถามผู้ที่อยู่ใน เขต
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กรุงเทพหมานคร ผู้วิจัยจึงได้แบ่งสัดส่วนของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากตัวอย่างที่ก าหนด
ซึ่งได้ตามจ านวนต่อไปนี้  

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ าไทย) จ านวน 50 ชุด 
 2. เซ็นทรัล บางนา จ านวน 40 ชุด 
 3. บริเวณรถไฟฟ้า สถานีแบริ่ง จ านวน 40ชุด 
3.2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้หลักการค านวณของ Cohen 

(1997) โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1.5 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรการค านวณ
ของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน (Erdfelder, Faul & 

Buchner, 1996 และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการค านวณก าหนดค่าพาวเวอร์ (1-β) เท่ากับ 

0.95 ค่าอัลฟ่า (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 4 ตัวแปร ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect 
Size) เท่ากับ 0.15    ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องเก็บส าหรับงานวิจัยครั้งนี้
เท่ากับ 129 ตัวอย่างดังภาพที่ 3.1 แต่เนื่องจากวิจัยนี้เป็นวิจัยทางธุรกิจจึงต้องพิจารณาความมี
นัยส าคัญทางธุรกิจและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานวิจัย (นงลักษณ ์วิรัชชัย, 2555, หน้า 83) จึงได้
ส ารองเก็บโดยการปัดเศษจาก 129 ชุด เป็น 130 ชุด 

 
3.3 เครื่องมือใช้ในการศึกษาวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
 3.3.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรต่างๆในหัวข้องานวิจัย ค่านิยม
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน และความใว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3.2 การสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวความคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.3.3 หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้านเนื้อหาของค าถามหลังจากสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามาท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ก่อนน าไปทดลองใช้เก็บกับกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุด และน าผลวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coeffcient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) เพ่ือทดสอบค่าความเชื่อม่ัน และความสอดคล้องของ
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แบบสอบถาม ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงค่าความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0≤ α≤1 
ค่าท่ีใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) 
ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามทั้งหมดในแบบสอบถามชุดนี้ใช้ค าถามปลาย
ปิด (Close-ended Question) ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีระดับการวัดข้อมูลดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยี โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 เป็นการวัด
แบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดซึ่งมีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ มีรายละเอียดประเด็นค าถามดังนี้ 
  1. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเรื่องจ าเป็นในขณะนี้ 
  2. ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสื่อสาร 
  3. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีสื่อสารท าให้การติดต่อของแต่ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ 
  4. ฉันคิดว่าฉันจะติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เป็นบุคคล 
ที่ทันสมัย 
  5. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์ โดยใช้ระดับวัดข้อมูล
ประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 5 ข้อ มีรายละเอียดประเด็นค าถามดังนี้ 
  1. ฉันสามารถใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 
  2. ฉันสามารถแนะน าวิธีการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่
ผู้อื่นได้ 
  3. ฉันสามารถอธิบายถึงข้อดีในการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้
เป็นอย่างดี  
  4. ฉันสามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 
  5. ฉันมักจะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน 
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 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้ระดับวัด
ข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสุ่ดซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ มีรายละเอียดประเด็นค าถามดังนี้ 
  1. ฉันรับรู้เกี่ยวกับชื่อของสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์อย่างแม่นย า 
  2. ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์มีการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน 
  3. ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์มีความช านาญในการให้บริการ
ระบบพร้อมเพย์  
    4. ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์ไม่เคยมีข่าวหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ระบบพร้อมเพย์ 
  5. ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยด้าน
การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 
 ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้ระดับวัดข้อมูล
ประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 5 ข้อ มีรายละเอียดประเด็นค าถามดังนี้ 
  1. ฉันให้ความไว้วางใจต่อการใช้ระบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
  2. ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันได้อย่างปลอดภัย 
  3. ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรมทางการเงินได้ถูกต้อง 
  4. ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท างานได้โดยไม่มีข้อขัดข้องเกิดข้ึนบ่อยนัก 
  5. ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรมการเงินในเวลาใดก็ได้ตามท่ีฉันต้องการ 
 ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้
ระดับวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 เป็นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุดซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ มีรายละเอียดประเด็นค าถามดังนี้ 
  1. ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามปกติ 
  2. ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพราะชอบเรื่องนี้อยู่
แล้ว 
  3. ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามกระแสสังคม 
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  4. ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เมื่อทราบว่าฉันจะได้
ประโยชน์จากการใช้มากมาย 
  5. ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพราะการใช้งานง่าย
และได้ผลรวดเร็ว 
 การแปลผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผลซึ่งผลค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความ
กว้างของอัตรภาคชั้น มีดังนี ้(มัลลิกา บุนนาค, 2548)    
 จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด) /  
จ านวนชั้น 
     = (5-1) / 5  
     = 0.8 
 ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินผล การอภิปรายในส่วนของการวิจัยเชิงพรรณนา ผลของการวิจัย
ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์
เฉลี่ยดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity)  
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน 

และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยน าแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับ
ตัวแปรมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะน าไปทดลองแจก 

3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
จากการเก็บแบบสอบถามโดยได้น าไปทดสอบใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด พบว่าค่า

สัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffcient) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3.1: การตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน (n=40) ค่าความเชื่อม่ัน (n=130) 

ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 0.825 0.791 
ความรู้ของผู้ใช้ 0.709 0.705 

ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน 0.775 0.776 

ความไว้วางใจ 0.786 0.786 
การตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงิน 

0.737 0.775 

 
จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมา แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เนื่องจาก

มีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ ากว่า 0.70 (Hair, et al., 2006) 
 

3.5 วิธีเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้  
 3.5.1 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 ชุด โดยน า
แบบสอบถามไปสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านแบบสอบถามเอง 
โดยผู้ท าวิจัยรอรับแบบสอบถามกลับคืนทันที ทั้งนี้ได้แจกแบบสอบถามที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กล้วยน้ าไทย) , เซ็นทรัล บางนา และ บริเวณรถไฟฟ้า สถานีแบริ่ง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 130 
คน 
 3.5.2 ผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อค าถามและมีความต้องการที่จะตอบ
แบบสอบถาม 
 3.5.3 จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายใน 1 วัน โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบที่ได้รับ ปรากฏว่าใช้งานได้
จริง 130 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 130 ชุด 
 3.5.4 จัดหมวดหมู่ข้อมูลในแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการรวบรวม และท าการประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้  
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยแสดงเป็นตาราง แสดงค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี่ (Frequency) ส าหรับค่านิยม ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความไว้วางใจ 
การตัดสินใจซื้อ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน (Standard Deviation) 
 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้เพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยในงานนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
Enter และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถติท่ี 0.05 



บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการอธิบาย และการทดลองสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัว

แปร แต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์
จ านวน ทั้งสิ้น 130 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 130 ชุด ผลการ
วิเคราะห์แบ่งออก เป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ 
 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ 
 4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ 

4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นจ านวนและร้อยละ 

การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สรุปได้ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 
 ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 48 36.9 
หญิง 82 63.1 

รวม 160 100.0 
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จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามเพศในตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจ านวนทั้งหมด 82 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวนทั้งหมด 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.2: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15-19ปี 15 11.5 
20-24ปี 52 40.0 

25-29ปี 7 5.4 
30-34ปี 3 2.3 

35-39ปี 13 10.0 

40ปีข้ึนไป 40 30.8 
รวม 130 100.0 

  
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอายุในตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ ในช่วง 20-24 ปี มีจ านวนทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40 ปี
ขึ้นไป มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ช่วงอายุ 15-19 ปี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
ช่วงอายุ 35-39ปี มีจ านวน13 คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วงอายุ 25-29 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.4 และช่วงอายุ 30-34 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 32 24.6 

ระดับปริญญาตรี 71 54.6 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 27 20.8 

รวม 130 100.0 
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จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามระดับการศึกษาในตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี มีจ านวนทั้งหมด 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.6 รองลงมาคือ ช่วงระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.6 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.8 

พนักงานบริษัทเอกชน 36 27.7 
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 18 13.8 

รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 7 5.4 

นักเรียน/นักศึกษา 66 37.7 
อ่ืนๆ 19 14.6 

รวม 130 100.0 
 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอาชีพในตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
รองลงมาคือ อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 อาชีพอ่ืนๆ มี
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.8 และ อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5: จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 46 35.4 

15,001-20,000 บาท 7 5.4 

20,001-30,000 บาท 19 14.6 
30,001-40,000 บาท 6 4.6 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

40,001-50,000 บาท 13 10.0 
50,000 บาทชึ้นไป 39 30.0 

รวม 130 100.0 

 
 จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามอาชีพในตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีจ านวนทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 
รองลงมาคือ มีรายได้ 50,000 บาทชึ้นไป มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 มีรายได้ 40,001-50,000 บาท มีจ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และ มีรายได้ 
30,001-40,000 บาท มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย 4.6 ตามล าดับ 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ 

การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ 
สรุปได ้ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยีการ 
 สื่อสารระบบพร้อมเพย์ 
 
ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเรื่องจ าเป็นใน
ขณะนี้ 

4.89 0.311 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี
สื่อสาร 

4.90 0.301 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีสื่อสารท าให้การติดต่อของแต่
ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ 

4.74 0.642 เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมทางเทคโนโลยี 
  การสื่อสารระบบพร้อมเพย์ 
 

ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

4.ฉันคิดว่าฉันจะติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เป็นบุคคลที่ทันสมัย 

4.90 0.301 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น 

4.85 0.383 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.86 0.302 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อม

เพย์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x =4.86) แต่เมื่อพิจาณาเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้

เทคโนโลยีสื่อสาร (x  =4.90) , ฉันคิดว่าฉันจะติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือให้

เป็นบุคคลที่ทันสมัย (x  =4.90) , ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเรื่องจ าเป็นในขณะนี้ (x =4.89) , 

ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (x  =4.85) และ ฉันคิดว่าเทคโนโลยีสื่อสาร

ท าให้การติดต่อของแต่ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ (x =4.74) ตามล าดับ 
 

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ 
การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ สรุปได้ ตาม

ตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบ 
 พร้อมเพย์ 
 

ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ฉันสามารถใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 

4.33 0.830 เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้ใช้ระบบ 
  พร้อมเพย์ 
 

ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

2.ฉันสามารถแนะน าวิธีการใช้ระบบพร้อมเพย์
ในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้อื่นได้ 

4.04 1.037 เห็นด้วยมาก 

3.ฉันสามารถอธิบายถึงข้อดีในการใช้ระบบ
พร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้เป็น
อย่างดี 

3.47 0.706 เห็นด้วยมาก 

4.ฉันสามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 

4.18 0.896 เห็นด้วยมาก 

5.ฉันมักจะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้
ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4.05 0.922 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.01 0.697 เห็นด้วยมาก 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึงความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x =4.01) แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ฉันสามารถใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรม

ทางการเงินได้อย่างถูกต้อง (x =4.33) ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ 

ฉันสามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว (x  =4.18) , ฉันมักจะ

หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน (x =4.05) , ฉัน

สามารถแนะน าวิธีการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้อ่ืนได้ (x =4.04) และฉัน

สามารถอธิบายถึงข้อดีในการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี (x  =3.47) 
ตามล าดับ 
 
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ 

การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ สรุปได้ 
ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรระบบ
 พร้อมเพย์ 
 

ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ฉันรับรู้เกี่ยวกับชื่อเสียงของสถาบันการเงินที่
ให้บริการพร้อมเพย์อย่างแม่นย า 

4.27 0.594 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อม
เพย์มีการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน 

4.16 0.668 เห็นด้วยมาก 

3.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อม
เพย์มีความช านาญในการให้บริการระบบพร้อม
เพย์ 

4.24 0.657 เห็นด้วยมากที่สุด 

4.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อม
เพย์ไม่เคยมีข่าวหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบ
พร้อมเพย์ 

4.12 822 เห็นด้วยมาก 

5.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อม
เพย์เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการเงิน 

4.35 0.608 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.23 0.462 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x =4.23) แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อม

เพย์เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน(x  =4.35) , ฉันรับรู้เกี่ยวกับชื่อเสียง

ของสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์อย่างแม่นย า (x =4.27) และฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่

ให้บริการพร้อมเพย์มีความช านาญในการให้บริการระบบพร้อมเพย์ (x =4.24)  ในขณะที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์มีการแจ้ง

ข้อมูลให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน (x =4.16) และฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์ไม่เคยมี

ข่าวหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ (x =4.12) ตามล าดับ 
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4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ 
การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ สรุปได ้

ตามตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust)  
 ระบบพร้อมเพย์ 
  

ความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ฉันให้ความไว้วางใจต่อการใช้ระบพร้อมเพย์ใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน 

4.24 0.495 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวของฉันได้อย่างปลอดภัย 

4.09 0.698 เห็นด้วยมาก 

3.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรม
ทางการเงินได้ถูกต้อง 

4.20 0.602 เห็นด้วยมาก 

4.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท างานได้โดย
ไม่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ่อยนัก 

4.07 0.695 เห็นด้วยมาก 

5.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรม
การเงินในเวลาใดก็ได้ตามท่ีฉันต้องการ 

4.78 0.431 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.28 0.428 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x =4.28) แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ .ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรม

การเงินในเวลาใดก็ได้ตามท่ีฉันต้องการ (x  =4.78) และ ฉันให้ความไว้วางใจต่อการใช้ระบพร้อมเพย์ใน

การท าธุรกรรมทางการเงิน (x =4.24) ตามล าดับ ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับ

มาก ได้แก่ .ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรมทางการเงินได้ถูกต้อง (x  =4.20) , ฉันไว้วางใจ

ว่าระบบพร้อมเพย์จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันได้อย่างปลอดภัย (x  =4.09) และฉันไว้วางใจว่า

ระบบพร้อมเพย์จะท างานได้โดยไม่มีข้อขัดข้องเกิดข้ึนบ่อยนัก (x  =4.07) ตามล าดับ 
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4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
การน าเสนอในส่วนที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ สรุปได้ ตาม

ตาราง และค าอธิบายต่อไปนี้ 
ตารางแสดงข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ระบบ 
 พร้อมเพย์ 

 

การตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ตามปกติ 

4.48 0.685 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์เพราะชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว 

4.40 0.753 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ตามกระแสสังคม 

4.15 0.759 เห็นด้วยมาก 

4.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์เมื่อทราบว่าฉันจะได้ประโยชน์
จากการใช้มากมาย 

4.34 0.885 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์เพราะการใช้งานง่ายและได้ผล
รวดเร็ว 

4.48 0.685 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.37 0.549  เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x =4.37) แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ .ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบพร้อมเพย์ตามปกติ (x  =4.48) , ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

เพราะการใช้งานง่ายและได้ผลรวดเร็ว (x  =4.48) , ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

พร้อมเพย์เพราะชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว (x =4.40) , ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

พร้อมเพย์เมื่อทราบว่าฉันจะได้ประโยชน์จากการใช้มากมาย (x  =4.34) ตามล าดับ ในขณะที่ ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อม

เพย์ตามกระแสสังคม (x  =4.15)  
 
4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยมีการสมมติฐานการวิจัยทั้งหมด 4 สมมติฐาน ซึ่งกล่าวไว้
ว่า ปัจจัยหรือตัวแปร อิสระ ทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อม
เพย์ (2) ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ (3) ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ (4) ความ
ไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ 
 
ตารางที่ 4.11: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ 
 ภาพลักษณ์ขององค์กร และความใว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม 
 ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Adjusted R² = 0.103 , F = 3.584 มีนัยส าคัณที่ระดับ 0.05 
ตัวเปรตามการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 
 จากตารางที่ 4.11 ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
และ ความใว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์ความ ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ตัวแปรแต่ละตัวแปรส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อม
เพย์ มีค่า F = 3.548 มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบว่า 

ตัวแปร 
การตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 

B Beta T Sig/p 

ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบ
พร้อมเพย์ 

-0.250 -0.137 -1.536 0.127 

ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ 0.150 0.191 2.151 0.033* 

ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ -0.223 -0.188 -2.071 0.040* 
ความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ 0.264 0.205 2.125 0.036* 
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 ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ (Sig = 0.127) มีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ (Sig = 0.033) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ (Sig = 0.040) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 ความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ (Sig = 0.036) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.12: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบ
พร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4 ความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 

สอดคล้อง 

 
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความรู้
ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์, ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ และความไว้วางใจ (Trust) ระบบ
พร้อมเพย์ ต่างก็ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ  ค่านิยมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร และ ความใว้วางใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องในเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 130 ตัวอย่าง และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้นร้อยละ 100 จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ สามารถสรุปผล อภิปรายผล 
และมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   
5.3 การอภิปรายผล  

  5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
  5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ที่มีอายุ 
ระหว่าง 20-24 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท 

5.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
  5.1.2.1 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระบบพร้อมเพย ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง คนส่วนใหญ่
ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสื่อสาร, การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือให้เป็นบุคคลที่
ทันสมัย, ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเรื่องจ าเป็นในขณะนี้, เทคโนโลยีการสื่อสารท าให้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  และเทคโนโลยีสื่อสารท าให้การติดต่อของแต่ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์  

 5.1.2.2 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง, สามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้
อย่างรวดเร็ว, มักจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน, 
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สามารถแนะน าวิธีการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้อ่ืนได้ และสามารถ
อธิบายถึงข้อดีในการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี  

 5.1.2.3 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบ
พร้อมเพย ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง รับรู้ว่าสถาบัน
การเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน, รับรู้
เกี่ยวกับชื่อเสียงของสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์อย่างแม่นย า, รับรู้ว่าสถาบันการเงินที่
ให้บริการพร้อมเพย์มีความช านาญในการให้บริการระบบพร้อมเพย์, รับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการ
พร้อมเพย์มีการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน และรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์
ไม่เคยมีข่าวหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์  

 5.1.2.4 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ความไว้วางใจ (Trust) ระบบ
พร้อมเพย ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ไว้วางใจว่าระบบ
พร้อมเพย์จะท าธุรกรรมการเงินในเวลาใดก็ได้ตามท่ีฉันต้องการ, ไว้วางใจต่อการใช้ระบพร้อมเพย์ใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน, ไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท าธุรกรรมทางการเงินได้ถูกต้อง, ไว้วางใจ
ว่าระบบพร้อมเพย์จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันได้อย่างปลอดภัย และไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์
จะท างานได้โดยไม่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ่อยนัก  

 5.1.2.5 ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ การตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีความคิดเห็นอยู่ในประเด็นเรื่อง ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามปกติ, ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
เพราะการใช้งานง่ายและได้ผลรวดเร็ว, ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
เพราะชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว, ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เมื่อทราบว่าฉันจะ
ได้ประโยชน์จากการใช้มากมาย, ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามกระแส
สังคม 

 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของ
องค์กร และ ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านิยมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อการการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
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ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวไม่ตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1  

ด้านความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความรู้ของผู้ใช้ ส่งผลต่อการการ
ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์ ส่งผลต่อ
การการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ข้อที่ 3 

ด้านความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความไว้วางใจ 
(Trust) ส่งผลต่อการการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาข้อที่ 4 
  
5.3 การอภิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่อง ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
และ ความใว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ด้านค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Neuendorf & Valdiseri (2016) แนวคิดของ พรชนก พลาบูลย์ (2560) 
แนวคิดของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) แนวคิดของ Aggelidis & Chatzoglou (2016) 
แนวคิดของ วศินี อิ่มธรรมพร (2561) แนวคิดของ ปาจรีย์ วัฒนอังกูร (2558) แนวคิดของ Jiandg & 
Yang (2013) แนวคิดของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) แนวคิดของ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) และ 
พัดชา ตีระดิเรก (2559) แนวคิดของ  พัดชา ตีระดิเรก (2559) และ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
แนวคิดของ Kotler (2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม,2559)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล  



43 

ทีปะปาล (2545) และ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) 
สมมติฐานข้อที่ 2 ด้านความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท า

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ชนิดา วงศ์พร้อมรัตน์ (2553) แนวคิดของ สมพงษ์ แก้วประยูร 
(2558) แนวคิดของ รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์ (2559) แนวคิดของ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549) 
แนวคิดของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) แนวคิดของ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) และ พัดชา  
ตีระดิเรก (2559) แนวคิดของ  พัดชา ตีระดิเรก (2559) และ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) แนวคิดของ 
Kotler (2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม,2559)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล ทีปะปาล (2545) 
และ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) 

สมมติฐานข้อที่ 3 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2557) แนวคิดของ ชนารัญช์  
ขันตสิทธิ์ (2558) แนวคิดของ นันทพร อารมณชื่น (2558) แนวคิดของ Lesty (1997) แนวคิดของ 
Anderson & Rubin (1986) แนวคิดของ Jefkins (1993) แนวคิดของ ชนารัญช์ ขันตสิทธิ์ (2558) 
แนวคิดของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) แนวคิดของ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) และพัดชา ตีระดิเรก 
(2559) แนวคิดของ  พัดชา ตีระดิเรก (2559) และ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) แนวคิดของ Kotler 
(2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม, 2559)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล ทีปะปาล (2545) และ 
ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) 

สมมติฐานข้อที่ 4 ด้านความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Grandison & Sloman (2000) แนวคิดของ จิดาภา ทัดหอม 
(2560); Kim (2008); พิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง (2559) และ GorlaSomers & Wong (2010) แนวคดิของ 
จิดาภา ทัดหอม (2560) แนวคิดของ Huh, Keller, Redman & Watkins (1990 อ้างใน จิดาภา  
ทัดหอม, 2560) แนวคิดของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) แนวคิดของ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) 
และพัดชา ตีระดิเรก (2559) แนวคิดของ พัดชา ตีระดิเรก (2559) และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
แนวคิดของ Kotler (2003 อ้างใน สุภัสสรา คงชม, 2559)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูล  
ทีปะปาล (2545) และชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล (2554) 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์
ขององค์กร และ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.4.1 จากการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มี 3 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐาน 
คือ ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ , ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ และความไว้วางใจ 
(Trust) ระบบพร้อมเพย์ ต่างก็ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

5.4.2 ความรู้ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ จาก
การศึกษานั้นสถาบันการเงินควรให้ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ที่ถูกต้อง ข้อดีและข้อเสียของการท าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
ความรวดเร็วในการท าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 

5.4.3 ภาพลักษณ์ขององค์กรระบบพร้อมเพย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ จาก
การศึกษานั้นสถาบันการเงินควรสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของ การให้บริการอย่างแม่นย าและถูกต้อง 
ความโปร่งใสในการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้า ความช านาญในการให้บริการ ในเรื่องข่าวที่เกี่ยวกับองค์กร
ควรมีแต่ข่าวที่ดีมีข้อร้องเรียนน้อยเก่ียวกับระบบพร้อมเพย์ ในเรื่องขององค์กรที่มีความทันสมัยใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 

5.4.4 ความไว้วางใจ (Trust) ระบบพร้อมเพย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ จาก
การศึกษานั้นสถาบันการเงินควรสร้างความไว้วางใจในเรื่องของ ตัวระบบพร้อมเพย์ การปกป้องข้อมูล
ของผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ได้ออย่างปรอดภัย ความถูกต้องในการให้บริการโดยไม่มีข้อผิดพลาด การ
ขัดข้องในการให้บริการ ความสะดวกในการใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ  

5.4.5 ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระบบพร้อมเพย์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ
พร้อมเพย์ แต่ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆที่สถาบันการเงินควรสร้างเก่ียวกับค่านิยมทางเทคโนโลยี
ดังนี้ ได้แก่ ให้ความส าคัญต่อการสร้างค่านิยมในเรื่องของความรู้ในการใช้ระบบพร้อมเพย์ เทคโนโลยี
สื่อสารท าให้การติดต่อของแต่ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัย ความสะดวกสบายเมื่อใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 
 
 
 
 



45 

5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอ และเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป จากการศึกษาเรื่อง 
ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ขององค์กร และ ความใว้วางใจ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. 
 5.5.1 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวเฉพาะที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น 
ผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในอนาคตควรที่จะเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือควรศึกษาต่อในเขตอ่ืนๆ. 
 5.5.2 เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปจึงอาจท าให้
เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน จึงควรขยายระยะเวลาในการศึกษาให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 
 5.5.3 ควรเพ่ิมการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เพื่อที่จะสามารถน าผลที่แตกต่างออกไปจากที่
น าเสนอ และน ามาเปรียบเทียบจากข้อมูลงานวิจัยในฉบับนี้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ จนท าให้
สามารถน าไปใช้ต่อได้จริง. 
 5.5.4 เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเป็นการเก็บตามแต่สะดวกของผู้วิยจัยซึ่ง
สถานที่เก็บนั้นเป็นแหล่งที่มีคนพลุกพล่านน้อยจังอาจท าให้ข้อมูลที่ได้นั้นยังอยู่ในวงแคบจึงแนะน าให้
เก็บในสถานที่อ่ืนที่มีคนเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น Siamparagon และCentral world. 
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แบบสอบถาม 
ค่านิยมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน และความไว้วางใจที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุดเพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาต่อไป ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสนี้ 
____________________________________________________________________ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเก่ียวกับตัว
ท่านที่สุด 
1. เพศ  

1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ 
 1) 15-24 ปี   2) 25-30 ปี 

3) 31-36 ปี   4) 37-42 ปี 
5) 43-48   6) 49 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  
 1) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาตรี 
 3) ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 
4. อาชีพ 

1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
2) พนักงานบริษัทเอกชน   4) รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 
5) นักเรียน/นักศึกษา   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
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5. รายได้ต่อเดือน 
1) ไม่เกิน 15,000 บาท        2) 15,001-20,000 บาท       3) 20,001-30,000 บาท 
4) 30,001-40,000 บาท        5) 40,001-50,000 บาท       6) 50,001 บาทข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2 ค่านิยมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านระบบพร้อมเพย์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด  
ระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1) 
 

ค่านิยมทางเทคโนโลยี 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเรื่อง
จ าเป็นในขณะนี้ 

     

2.ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีสื่อสาร 

     

3.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีสื่อสารท าให้การ
ติดต่อของแต่ละฝ่ายบรรลุจุดประสงค์ 

     

4.ฉันคิดว่าฉันจะติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เป็นบุคคลที่
ทันสมัย 

     

5.ฉันคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 3  ความรู้ของผู้ใช้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   (มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1) 
 

ความรู้ของผู้ใช้ต่อการใช้ระบบ
พร้อมเพย์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.ฉันสามารถใช้ระบบพร้อมเพย์ใน
การท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้อง 

     

2.ฉันสามารถแนะน าวิธีการใช้ระบบ
พร้อมเพย์ในการท าธุรกรรมทางการ
เงินให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

     

3.ฉันสามารถอธิบายถึงข้อดีในการใช้
ระบบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรม
ทางการเงินได้เป็นอย่างดี 

     

4.ฉันสามารถใช้งานระบบพร้อมเพย์
ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง
รวดเร็ว 

     

5.ฉันมักจะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การใช้ระบบพร้อมเพย์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 
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ส่วนที่ 4  ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านระบบพร้อมเพย์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   (มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1) 
 

ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินที่
ให้บริการพร้อมเพย์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.ฉันรับรู้เกี่ยวกับชื่อเสียงของสถาบัน
การเงินที่ให้บริการพร้อมเพย์อย่างแม่นย า 

     

2.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการ
พร้อมเพย์มีการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้า
อย่างครบถ้วน 

     

3.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการ
พร้อมเพย์มีความช านาญในการให้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ 

     

4.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการ
พร้อมเพย์ไม่เคยมีข่าวหรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ 

     

5.ฉันรับรู้ว่าสถาบันการเงินที่ให้บริการ
พร้อมเพย์เป็นสถาบันที่มีความทันสมัย
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 

     

 
 
 
 
 
 
 



56 

ส่วนที่ 5  ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน       หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  (มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1) 
 

ความไว้วางใจต่อการใช้บริการพร้อม
เพย ์

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.ฉันให้ความไว้วางใจต่อการใช้
ระบพร้อมเพย์ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน 

     

2.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของฉันได้อย่าง
ปลอดภัย 

     

3.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท า
ธุรกรรมทางการเงินได้ถูกต้อง 

     

4.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะ
ท างานได้โดยไม่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ่อย
นัก 

     

5.ฉันไว้วางใจว่าระบบพร้อมเพย์จะท า
ธุรกรรมการเงินในเวลาใดก็ได้ตามท่ีฉัน
ต้องการ 
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ส่วนที่ 6  การตัดสินใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  (มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,  
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 
 

การตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามปกติ 

     

2.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพราะชอบเรื่อง
นี้อยู่แล้ว 

     

3.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามกระแส
สังคม 

     

4.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์เมื่อทราบว่าฉัน
จะได้ประโยชน์จากการใช้มากมาย 

     

5.ฉันตัดสินใจที่จะท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพราะการใช้
งานง่ายและได้ผลรวดเร็ว 

     

 
-จบค าถาม- 
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