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This research was aimed to: (1) examine perceived risk, perceived security, prior
experience, information quality, system quality, service quality, perceived usefulness,
perceived ease of use toward acceptance of government electronic payment system
among elderly in Bangkok; (2) investigate correlation between perceived risk perceived
security, prior experience, information quality, system quality, service quality, perceived
usefulness, perceived ease of use, and behavioral intention and acceptance of
government electronic payment system among elderly in Bangkok; and (3) validate
structural equation model of factors influencing of perceived risk perceived security
prior experience information quality, system quality, service quality, perceived
usefulness, perceived ease of use and behavioral intention on acceptance of
government electronic payment system among elderly in Bangkok.
This research is quantitative method by employing of 200 respondents who were
elderlies residing in Bangkok. Validated questionnaires with alpha coefficient of 0.722 –
0.923 were used as a research tool. Structural equation model statistical technique was

ง
used to analyzed data.
The finding revealed that the validation of structural equation model of factors
influencing acceptance of government electronic payment system among elderly in
Bangkok was in congruence with empirical data, which passes the criteria of 4 form 11
fit indices as follow (1) Chi-Square/df = 2.501 (2) NFI = 0.908 (3)CFI = 0.915, and (4) IFI
= 0.917. It also found that information quality, system quality, service quality, perceived
usefulness, perceived ease of use and behavioral intention had a direct positive effect
on actual government electronic payment system. In addition, perceived risk was found
to have a direct negative effect on actual government electronic payment system
whereas perceived security, prior experience were found to have an indirect positive
effect on actual government electronic payment system.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นั บ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จ จุ บั นพั ฒ นาการการรับ -จ่ายเงินเปลี่ ยนไปตามสภาพแวดล้ อมของ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงเวลานั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การรับเงิน -จ่ายเงินด้วย
เงินสดซึ่งไม่เหมาะสมกับการรับ-จ่ายเงินที่มีจานวนมาก แต่สังคมไทยยังนิยมใช้เงินสดเป็นหลัก ต่อมา
ได้มีการปรับ ปรุงและพัฒ นาเทคโนโลยีเป็นการรับ -จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตจนได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ ในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เกิดการการรับ-จ่ายเงินกับสถาบันการเงิน ของ
ภาครัฐและเอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
สื่อกลางทาให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันธนาคารทา
อะไรบ้างจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชันธนาคารในการทาธุรกรรม 1000 คน พบว่าการ
ทาธุรกรรมบนมือถือผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 45 ใช้แอปพลิเคชัน
ธนาคารอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยมีจุดประสงค์หลักคือการดูข้อมูลทางการเงิน การโอนเงิน
และการตรวจสอบยอดเงินในบัญชี (Nuttachit, 2017, 20 เมษายน) ในขณะที่ สานักยุทธศาสตร์
สานั กงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (2560, 24 เมษายน) พบว่าช่องทางในการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้า และบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต ร้อยละ 44.6 2) การ
ช าระเงิน ผ่ านแอปพลิ เคชั น ของธนาคาร (Mobile Banking) ร้อ ยละ 40.2 3)การช าระเงิน ผ่ านตู้
เอทีเอ็ม ร้อยละ 36.2 4) การชาระเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (Internet Banking) ร้อยละ 28.5
และ 5) การชาระเงินด้วยกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ร้อยละ 15.8
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปิดรับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
และความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทา
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม(Digital economy) ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2559 รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา โครงสร้างพื้ นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นา

2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System : e-Payment) คือ
ระบบการช าระเงิ น ที่ ทุ ก ขั้ น ตอนจะไม่ มี ก ารใช้ เงิ น สด แต่ จ ะเป็ น การรั บ -จ่ า ยเงิ น ผ่ า นอุ ป กรณ์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ างคอมพิ ว เตอร์ หรือ สมาร์ท โฟน โดยการท างานของระบบ e-Payment ถู ก
ออกแบบมาเพื่ อ ลดขั้ น ตอนที่ มีค วามซับ ซ้ อ น ซึ่ งสามารถรับ -จ่ายเงิน ออนไลน์ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาไม่
จ าเป็ น ต้ อ งมี บั ญ ชี ธ นาคารเดี ย วกั น ช่ ว ยให้ บ รรยากาศการรั บ -จ่ ายเงิน เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก
ปลอดภัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ว่าเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทอน หรือเงินหล่นหาย และ
ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ระบบในภาพรวม โดยมีการวางมาตรฐานความปลอดภัยให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งยังช่วยลดการใช้เงินสดในระบบที่เป็นต้นทุนลง ซึ่งแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าไม่น้อย
กว่า 20,000 ล้านบาทตั้งแต่การผลิตธนบัตร การนับคัดธนบัตร หรือหมุนเวียนธนบัตรเก่าออกจาก
ระบบ และใส่ธนบัตรใหม่เข้าในระบบ รวมถึงการขนส่งที่ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
(พีพีทีวีเอชดี 36, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็ นว่ารัฐบาลกาลังผลักดันให้ ประเทศไทยเข้าสู่สั งคมไร้เงินสด
อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ ภ าครั ฐ ภาคธุรกิ จ ตลอดจนภาคประชาชนใช้ บ ริก ารทางการเงิน ผ่ าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงให้ความสาคัญกับการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ด้านระบบการชาระเงิน เพื่อรองรับการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการทา
ธุรกรรมทางการเงินทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของผู้ให้บริการกลุ่มต่า ง ๆ
โดยมีการกากับดูแลที่เหมาะสมเพิ่มการแข่งขันและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความ
คุ้ ม ครองผู้ ใช้ บ ริ ก ารและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้บริการให้มากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559, 1
สิงหาคม)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบในหลั ก การแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกาหนดให้มีการดาเนินการโครงการสาคัญคู่ขนานกันไปใน
ห้ ว งเวลาเดี ย วกั น ได้ แ ก่ 5 โครงการที่ ส าคั ญ ดั งนี้ (National e-Payment, 2559, 2 กุ ม ภาพั น ธ์ )
1. โครงการชาระเงินแบบ Any ID ที่จะเปลี่ยนการโอนเงินแบบเดิม ให้สะดวกรวดเร็วและ
ง่ายขึ้น โดยการเปลี่ยนมาใช้ระบบระบุตัวตนแบบใหม่ คือ การผูกเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
เลขโทรศัพท์มือถือเข้ากับเลขที่บัญชีของเรา 1 เบอร์ต่อ 1 บัญชี ช่วยให้การทาธุรกรรมสามารถทาได้
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แม้มีเพียงเบอร์โทรศัพท์มือถือ สะดวกแก่การจดจาในการใช้งาน ซึ่งในอนาคตจะสามารถผูกบัญชีไว้
กับ E-mail และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
2. การสนับสนุนการใช้บัตร คือ การสนับสนุนให้ประชาชนใช้บัตรชาระเงินแทนการใช้เงิน
สด ไม่ต้องพกเงินสดครั้งละมาก ๆ เหมือนแต่ก่อน ช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปได้ง่ าย พกติดตัวสะดวก
และยังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การยื่นภาษี และการขอรับเงินภาษี
คืนเป็นไปได้อย่างสะดวก รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายต่อการยื่นและ
จัดเก็บ
4. การใช้ระบบ e-Payment กับภาครัฐ การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐจะเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนตรงเวลา และได้รับเงินจากภาครัฐโดยตรง
5. มาตรการจูงใจและการให้ความรู้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและกระตุ้นการใช้ระบบ e-Payment แทนการใช้เงินสด
Rabbit finance (2017, 20 สิ ง หาคม) ได้ ร วบรวมจุ ด เด่ น ของระบบการช าระเงิ น ทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Payment) ซึ่งประกอบไปด้ว ย 1) สั่ งจ่ายและรับ การช าระเงิน ได้ส ะดวกยิ่งขึ้ น
เนื่องจากไม่ต้องถือเงินสด หรือต้องเดินทางไปชาระเงินที่ธนาคารอีกต่อไป การทาธุรกรรมทางการเงิน
จะเกิดขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
จากการเดินทางหรือการถูกปล้นชิงทรัพย์สิน 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทาผ่านธนาคาร แต่สามารถโอนเงินออนไลน์ได้แบบ Real-Time ที่ใช้เวลาเพียง
ไม่กี่นาที การเดินทางของข้อมูลทางการเงินจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประโยชน์มากโดยเฉพาะกับการ
ทาธุรกิจ 3) ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล การโอนเงินผ่านระบบ e-Payment จะมีการผูก
ข้อมูลบัญชีไว้อยู่เสมอ ทาให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ดาเนินการ ช่วยให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
กรอกข้อ มู ล ผิ ดพลาดอีก ต่อ ไป 4) ยืน ยั น การเคลื่ อ นไหวตลอดเวลา ในขณะที่ บั ญ ชีข องคุณ มี เงิน
เข้า-ออก จะมีข้อความแจ้งยืนยันการทารายการโดยทันที ที่ขั้นตอนการโอนเงินเสร็จสมบูรณ์ หากเกิด
การเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีความผิดปกติ เจ้าของบัญชีจะทราบได้อย่างทันท่วงที 5) สามารถเปลี่ยน
บัญชีได้เสมอ สามารถเลือกบัญชีที่ต้องการผูกเข้ากับการใช้งานได้ตามที่ต้ องการ และหากต้องการ
เปลี่ยนบัญชีในภายหลัง สามารถทาได้เสมอ
Oongkhing, (2017, 22 มิ ถุน ายน) ได้ ศึก ษาทั ศนคติ การช าระเงิน ของผู้ บ ริโภคประจาปี
2559 ใน 6 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวี ย ดนาม โดยมี ผู้ ร่ ว มท าแบบสอบถามทั้ ง สิ้ น 1,000 ราย พบว่ า ร้ อ ยละ 73 ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามชาวไทยมีพฤติกรรมการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินผ่านบัตร
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าชาระผ่านเงินสด แสดงให้เห็นถึงการลดใช้ธนบัตร และ ร้อยละ 82
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พร้อมที่จะเลือกชาระเงินแบบไม่สัมผัสเงินสด ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าระบบการรับ จ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในขณะที่ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2015, 24 เมษายน) ศึกษาปริมาณ และมูลค่าการทา
ธุร กรรมการช าระผ่ านบริ การ Internet banking และ Mobile banking ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า
ปริ ม าณธุ ร กรรมการช าระเงิน ผ่ าน Internet banking 203,321 รายการ และ Mobile banking
248,112 รายการ มี อั ต ราการเติ บ โตของร้ อ ยละ 20.2 มู ล ค่ า 23,882 ล้ า นบาท และ Mobile
banking เติบโตร้อยละ 88.4 มูลค่า 2,570 ล้านบาทตามลาดับ จะสังเกตได้ว่าถึงแม้จะมีปริมาณการ
ทาธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Mobile banking ที่สูงกว่า Internet banking แต่ก็ยังมีมูลค่าที่ยังต่า
กว่า แต่คาดว่าในอนาคต Mobile banking จะมีมูลค่าที่ใกล้กับ Internet banking มากขึ้นเรื่อย ๆ
เพราะพฤติกรรมและแนวโน้มจะเปลี่ยนไปทาง Mobile banking ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทิศทาง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะต่อไป การพัฒ นาระบบการชาระเงินจะมุ่งเน้นพัฒ นาให้ เกิด
ความครอบคลุมและเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคธุรกิจก้าวเข้าสู่การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ครบวงจร ซึ่งภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน (Payment Systems Roadmap) ระยะที่ 4 จะ
มีทั้งในส่วนของการพัฒนาบริการชาระเงินรายย่อยรองรับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ประชาชน การมีช่องทาง
ชาระเงิน ที่ห ลากหลายรองรับ e-Commerce/m-Commerce การบริการผ่าน Mobile ที่ ส ะดวก
รวดเร็ว (QR Code, เบอร์มือถือ) การใช้เครื่องรับบัตรร่วมกัน และกระจายเครื่องรับบัตร ซึ่งช่วงที่
ผ่ านมาธนาคารแห่ งประเทศได้ร่ ว มกั บ สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย และส านั ก งานพั ฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การซื้อขายสินค้า (e-Invoicing) มาตรฐานกลางข้อความการชาระเงิน (Nation Payment Message
Standard) ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล การค้ า และข้ อ มู ล การช าระเงิ น เชื่ อ มโยงกั น ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ แ บบ
Straight-Through Processing ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดต้นทุนในกระบวนการทางธุรกิจ
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปิดรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น รวมไปถึ ง นโยบายของรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สานักงานสถิติแห่งชาติ, (2560, 16 มกราคม) ทา
การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนทั่วประเทศไทยพบประชากร
ที่มีอายุระหว่าง 6 – 14 ปี ใช้คอมพิวเตอร์สูงสุดร้อยละ 72.7 ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดร้อยละ 63.4 ใช้
โทรศัพท์มือถือสูงสุดร้อยละ 64.0 รองลงมาคือประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ใช้คอมพิวเตอร์
สูงสุดร้อยละ 57.7 ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดร้อยละ 89.8 ใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุดร้อยละ 97.3 ถัดมาเป็น
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ใช้คอมพิวเตอร์สูงสุดร้อยละ 34.5 ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดร้อยละ
80.3 ใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุดร้อยละ 97.4 และประชากรที่มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี ใช้คอมพิวเตอร์
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สูงสุดร้อยละ 22.7 ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดร้อยละ 54.9 ใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุดร้อยละ 96.2 ในขณะที่
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร์สูงสุดร้อยละ 8.2 ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดร้อยละ
18.2 ใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุดร้อยละ 81.9 ตามลาดับ ดังที่แสดงในภาพที่ 1

ภำพที่ 1.1 ร้อยละของการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
แหล่งที่มำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: สานักงานสถิติแห่งชาติ.

ข้อมูลสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชากรผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจาวัน จึงเป็นแนวทางการศึกษาของผู้วิจัยถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุ
คนอื่น ๆ ต่อไป
ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)แล้วตั้งแต่ปี 2548
เพราะมีป ระชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 10.7% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประชากร
โดยรวมมี แ นวโน้ ม ลดลง หากพิ จ ารณาจากค าจ ากั ด ความขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United
Nations: UN) ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ คือ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557,
15 มกราคม)
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1. ระดั บ การก้ า วเข้ า สู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ (Aging society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปีมากกว่าร้อยละ7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. ระดั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ60ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ สาหรับในประเทศไทยได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2573
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 ส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็วจาก 24.6% ในปี 2543 เหลือ 11.2% ในปี 2573
ขณะที่ผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นนี้ สิ่งสาคัญอย่างยิ่งก็
คือการมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
ผู้อนื่ ได้ ซึ่งในแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ
เช่น ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร ในขณะที่
การศึกษาของ สมาน ลอยฟ้า (2554) พบปั ญ หาในผู้ สู งอายุซึ่งปัญ หาเหล่ านี้ส ามารถแบ่ งออกได้
3 ประเภท คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญหาด้านความสามารถทางการเงิน และ
ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ขภาพร่างกายและจิต ใจด้ วยอายุที่ สู งขึ้ นจึงมี ผ ลกระทบต่ อการดารง
ชีวิตประจ าวัน เนื่ องด้วยสภาพร่างกาย และความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ความคิด การกระท า
ความสัมพันธ์ และการเรียนรู้เริ่มเสื่อมถอยและช้าลง ผู้ สูงอายุจะเริ่มเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่นการสูญเสีย
ความทรงจา ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง
2. ปั ญ หาด้ า นความสามารถทางการเงิ น เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ฐ านะของผู้ ที่ มี
ความสามารถในการสร้างรายได้ ทาให้มีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ซึ่งการขาดศักยภาพดังกล่าวทาให้
ต้องพึ่งพาด้านเศรษฐกิจจากลูกหลานหรือญาติพี่น้อง จึงก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต และนามาซึ่ง
ปัญหาสุขภาพทางกาย และจิตใจ
3. ปั ญ หาการปรั บ ตัว ให้ เข้ากั บเทคโนโลยีที่ ทั น สมัย แม้ผู้ สู งอายุจะเริ่ม ปรับ ตัว ให้ เข้ากั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ยังเป็นส่วนน้อย ผู้สูงอายุอีกจานวนมากยังไม่สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้
เนื่ อ งจากความยากในการใช้ งาน และผู้ สู งอายุ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ประสบการณ์ น้ อ ยอี ก ทั้ ง

7
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ าเร็วมาก ทาให้ผู้ สูงอายุที่ยังล้ าหลังและขาดทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศยากที่จะติดตามความก้าวหน้าได้ทัน
ซึ่งในประเทศไทยยั งมีการศึกษาไม่มากที่เกี่ยวกับผู้ สู งอายุกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
นวัตกรรมการสื่อสาร โดย ชลธิชา ศรีแสง (2555) ทาการศึกษาการยอมรับการใช้งานของระบบการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งทาการศึกษาปัจจัย
ที่ทาให้ เว็บ ไซต์ระบบการช าระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประสบความสาเร็จ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาอายุตั้งแต่ 31 ถึง 40ปี งานวิจัยดังกล่าว
นี้สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการไว้วางใจในการใช้งาน รวมไปถึงยังเป็นแนวทางพัฒนาเว็บไซต์ระบบการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ อีกด้วย
ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
KTB Netbank ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรของ
ผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ KTB Netbank
ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
ส่วนใหญ่อายุ 26 ถึง 33 ปี ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ KTB
Netbank ในเขตกรุ ง เทพมหานครคื อ ด้ า นราคาค่ า บริ ก าร ด้ า นกระบวนการบริ ก าร ด้ า น
สภาพแวดล้อมการบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด
ชั ญ ญาพั ท ธ์ จงทวี (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ
Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด(4Ps) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ท าการศึ ก ษามี อ ายุ ตั้ ง แต่ 26 ถึ ง 35 ปี ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการอานวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ ก าร Mobile Banking เพราะ Mobile Banking สามารถช่ ว ยประหยัด เวลาในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันการทาธุรกรรมทางการเงินที่สาขาของธนาคารยังรอคิวนาน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความพึงพอใจได้
ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
กรณีศึกษาพนักงานธนาคารยูโอบี สานักงานใหญ่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับ การ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของพนักงานธนาคารยูโอบี สานักงานใหญ่ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คือพนักงานในองค์กรอายุ 28 ถึง 35 ปี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายใน
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การใช้งาน ประสบการณ์ในอดีต และภาพลักษณ์ของพนักงานส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเพิ่มมากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัย ชิ้นใดที่ศึกษาเกี่ยวกับ แบบจาลองเชิง
โครงสร้างของปั จ จั ย ที่มี อิทธิพ ลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิก ส์
(e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มาก่อนดังนั้นผู้ วิจัยจึงมุ่งศึกษากลุ่มประชากร
ผู้ สู งอายุ และศึ ก ษาตั ว แปรต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การยอมรับ เทคโนโลยี ระบบการช าระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก การับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปการสารวจไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 942,586 คน
(ส านั กงานสถิติแห่ งชาติ 2557) โดยจะนาเอาข้อมูล ที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
รับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านการใช้งานของผู้ใช้งานระบบต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ
คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งานที่สามารถพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์
ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์การรับรู้
ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องแบบจาลองเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัย การ
รับ รู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณ ภาพระบบ
คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
งาน และการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment)
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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1.3 ปัญหำนำวิจัย
1. มี ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี ระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพ
ระบบ และคุ ณ ภาพการบริ ก าร การรั บ รู้ ป ระโยชน์ การรั บ รู้ ค วามง่า ย ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยี ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
3. แบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร และมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตในการศึกษา
ด้านประชากรในการวิจัย ตัวอย่างในการวิจัย และตัวแปรในการวิจัย มีดังนี้
1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุ โดยพิจารณาอายุจาก 2 กรอบแนวคิดดังนี้ คือ
(1) กรอบที่สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้คานิยามไว้ว่า “ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ที่มีอายุ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่เคยกระทามา
ในอดีต และ (2) กรอบที่องค์การสหประชาชาติได้ให้คานิยามว่า “ผู้สูงอายุ” คือประชากรทั้งเพศชาย
และเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่งนับตั้งแต่แรกเกิด
2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรในการศึกษาไว้2กลุ่มคือ 1ตัวแปรแฝงภายนอก และ2ตัวแปรแฝงภายใน
2.1) ตัวแปรภายนอก ได้แก่
2.1.1) การรับรู้ความเสี่ยง
2.1.2) การรับรู้ความปลอดภัย
2.1.3) ประสบการณ์ในอดีต
2.1.4) คุณภาพสารสนเทศ
2.1.5) คุณภาพระบบ
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2.1.6) คุณภาพการบริการ
2.2) ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่
2.2.1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
2.2.2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
2.2.3) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน
2.2.4) การใช้งานจริงกับระบบ

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่องค์กรภาครัฐ -เอกชน รวมไปถึงสถาบันการเงินที่ให้บริการระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยรวมของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ
2. ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบการสถาบันทางการเงิน หรือผู้ที่สนใจ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
การช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-payment) ของผู้ สู ง อายุ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร”
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษา และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อนามาประยุก ต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และเป็นกรอบแนวคิดที่นามา
กาหนดตัวแปรในการวิจัย ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 แนวเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
2.5 แนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองความสาเร็จระบบสารสนเทศ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ (e-Payment) หมายถึง รูปแบบการรับและ
จ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร การโอนเงินผ่านมือถือ การ
จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต เป็นต้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาระบบการชาระเงิน
ของไทยให้เข้าสู่ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร สามารถรองรับธุรกรรมทาง
การเงิน และเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ให้ ส ามารถดาเนิน ไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเพิ่ มช่อง
ทางการรับจ่ายเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลด
การใช้เอกสาร ความซ้าซ้อน หรือการทุจริต (National e-Payment, 2559, 2 กุมภาพันธ์)
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ระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) หมายถึ ง กระบวนการช าระเงิ น
ระหว่างผู้จ่าย/ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้นผ่านสื่อ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต
บั ต รเดบิ ต บั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การช าระเงิ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และการช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558)
ระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Payment) เป็ น โครงการของรัฐ บาลที่ มุ่ งเน้ น
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบการช าระเงิน ของไทยให้ ก้ า วเข้ า สู่ ร ะบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้เงินสดในการชาระเงิน และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน), 2559)
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Payment) หมายถึง ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการส่ง
มอบในลั ก ษณะของการโอนช าระเงิ น ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ทั น สมั ย เช่ น ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ที่มีตัวกลาง Payment Gateway ในรูปแบบ Website ที่ทาให้สามารถทา
การชาระค่าบริการ หรือทาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิตได้ (am2bmarketing, 2017)
โดยสรุปแล้วระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หมายถึง กระบวนการ
ชาระเงินระหว่างผู้จ่าย/ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินที่เกิดขึ้นผ่านสื่อ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตร
เครดิต บั ต รเดบิ ต บั ตรเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การช าระเงิน ผ่ านอิน เทอร์เน็ต และการช าระเงิน ผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งภาครัฐพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ขึ้นมาให้กับ
ประชาชนเพื่ อส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนลดการใช้ เงิน สดในการช าระเงิน แล้ ว ให้ มาใช้ จ่ายผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช้เอกสาร และลด
การเกิดทุจริต
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และเห็นชอบ
จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
เพื่อผลักดันการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่ง National e-Payment Master Plan จัดทาขึ้น
เพื่ อ พั ฒ นาระบบการช าระเงิน ของประเทศไทยให้ เข้ าสู่ ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) อย่างครบวงจร ดังนี้
1 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน
2 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
3 การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม
4 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

13
5 ส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society)
ทั้งนี้จะทาให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดาเนินไปได้สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้นยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างความั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวยัง
จะช่วยสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น นโยบาย Digital Economy
โครงการระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ และนโยบายการส่ง
เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งกาหนดให้มีการดาเนินการโครงการสาคัญ
คู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน จานวน 4 โครงการได้แก่
2.1.1 โครงกำรที่สำคัญเกี่ยวกับระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกอบไปด้ วย 4 โครงการส าคัญ ที่รัฐ บาลกาหนดให้ มีการดาเนิน การคู่ขนานกันไปในช่วงเวลา
เดียวกัน ดังนี้ (National e-Payment, 2560)
2.1.1.1 ระบบการรับ และการโอนเงินพร้อมเพย์ (PROMPT PAY)
2.1.1.2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
2.1.1.3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.1.1.4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ
2.1.1.1 ระบบกำรรับ และกำรโอนเงินพร้อมเพย์ (PROMPT PAY) คือ บริการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการเคลื่อนย้ายเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงินเพื่อ
ชาระค่าสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและค่ าใช้จ่าย ของภาครัฐ
โครงการนี้เป็ นการพัฒ นาระบบการชาระเงินกลางของประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) เลขที่บัญชีธนาคาร หรือที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ในการระบุผู้รับโอนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน
รวมถึงรองรับการรับ ชาระเงินของร้านค้า และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้วย
ต้นทุนที่ต่า และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยในระยะแรกจะเริ่ ม ต้ น จากหมายเลขประจ าตั ว ประชาชน และหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
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เป็ นพื้น ฐานของบริการทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งระบบการรับ และการโอนเงินพร้อมเพย์
(PROMPT PAY) วัตถุประสงค์ดังนี้
1) ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทาได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและ
บริการชาระเงิน ที่ห ลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ การชาระค่าสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้
ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินโดยตรงผ่านการ
โอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
2) ภาคธุรกิจ : มีช่องทางรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็ว
จากการใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการที่
ลูกค้าสามารถชาระเงินได้สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ให้ แก่ผู้ ป ระกอบการและ SMEs โดยเฉพาะการขายสิ น ค้าทางออนไลน์ ที่
สามารถรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า
3) ภาครัฐ : เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลข
ประจาตัวประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึง ประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้เสียภาษีทาให้การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการ
ทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค
4) เศรษฐกิจในภาพรวม : สนับสนุนการลดการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลด
ต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการทาลาย
ธนบัตร เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็ว
คล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยัง
สามารถน ามาวิเคราะห์ เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจของประเทศได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และ
กาหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
2.1.1.2 กำรขยำยกำรใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การส่ ง เสริ ม การใช้ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่าแทนการใช้เงินสดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง การกระจายอุ ป กรณ์ รั บ ช าระเงิ น ทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น เครื่ อ ง EDC เครื่อ งรู ด บั ต รมื อ ถื อ (MPOS) ตามความ
เหมาะสมของร้านค้าและพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินให้กับประชาชน อีกทั้ง จะ
ส่ ง เสริ ม การใช้ บั ต รอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนการใช้ เงิ น สดในทุ ก ภาคส่ ว น โดยภาครั ฐ จะรั บ ช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้น และในอนาคต
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อาจใช้บั ตรอิเล็ ก ทรอนิ กส์ เป็ น เครื่องมือหนึ่ งในการจ่ายเงินสวัส ดิ การจากภาครัฐ ไปสู่ ป ระชาชน
โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีม าตรการจูงใจประชาชนและร้านค้าในการใช้บัตรและรับบัตรเพื่อส่งเสริม
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการช าระเงิน ของประชาชนจากการใช้ เงิน สดไปสู่ ก ารช าระเงิน ทาง
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง แพร่ ห ลาย ซึ่ งจะช่ ว ยยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ของประชาชน และเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนดังนี้
1) ภาคประชาชน : สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารการช าระเงิ น ด้ ว ยบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิตได้อย่างสะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายด้วยบัตร
แทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐผ่านบัตร
2) ภาคธุรกิจ : เพิ่มประสิทธิภาพการทาธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสด
และเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับชาระเงินด้วยบัตรได้ด้วย
ต้นทุนที่ต่า ทาให้สามารถบริหารจัดการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด
และการทุจริตจากการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
3) ภาครัฐ : สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่าง
ๆ ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยภาครั ฐ สามารถจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ โ ดยตรง รวดเร็ ว ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ลดความซ้าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่งทาให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้น ตอน รวมทั้ง มีข้อมูล การใช้จ่ายของประชาชนที่ ได้รับความ
ช่วยเหลือ เพื่อน ามาใช้พิจารณาจัดสรรเงินและกาหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการใช้บริการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐตามที่รัฐบาลจะกาหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล)
2.1.1.3 ระบบภำษี และเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ คือ โครงการนี้เป็ นการ
พั ฒ นาการจั ด ท าและน าส่ ง ข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Tax Invoice) และใบรั บ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) เพื่ อ อ านวยความสะดวกและลดขั้ น ตอนในการจั ด ท าใบก ากั บ ภาษี
รวมทั้งการนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินและการนาส่งภาษีเมื่อมีการชาระเงินผ่านระบบ
e-Payment (e-Withholding Tax) อันจะช่ว ยลดระยะเวลาและขั้น ตอนของภาคเอกชน ในการ
จัดทาเอกสารและการชาระภาษี ในทางปฏิบัติ จากการที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดทา
น าส่ ง และตรวจสอบข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละใบรับ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ะดวกและ
สอดคล้องกับลักษณะผู้ประกอบการที่หลากหลาย จะนามาสู่ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ดังนี้
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1) ผู้ ป ระกอบการจะจั ด ท าใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละใบรั บ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ลดลง เช่น ขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้ประกอบการจะมีช่องทางจัดส่งใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายสอดคล้องกับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การ
ถ่ายโอนข้อมูลแบบ Host to Host การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) การถ่าย
โอนข้อมูลโดยการอัพโหลดข้อมูล การจัดทาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บ ไซต์ของกรมสรรพากร การส่งใบกากับภาษีผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple
Centrally Signed Email) เป็นต้น
3) ผู้ ป ระกอบการจะมี ภ าระในการจั ด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ การเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ มลดลง โดยกรมสรรพากรจะจัดทารายงานภาษีขายโดยอัตโนมัติ (Electronic VAT
report) เมื่อข้อมูลภาษีซื้อ-ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน
ทั้ ง นี้ ในระยะแรกเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการรายเล็ ก ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด ท าใบก ากั บ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์มีความคุ้นเคยกับการออกใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
ได้ร่วมกับสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พัฒนาระบบ Simple Centrally Signed Email เพื่อให้ผู้
ซื้อและผู้ ขายสิน ค้าสามารถจั ดส่ งใบกากับภาษีทางอีเมล์ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่
น่าเชื่อถือมากขึ้น โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดซื้อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง
2.1.1.4 โครงกำร e-Payment ภำครัฐ คือการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับ
การจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ
และเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาส
การทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค สาหรับโครงการนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
1) โครงการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารสั ง คม สื บ เนื่ อ งจากด าริ
นายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลกลางที่ทาให้รัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการและเงิน
ช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือโดยตรง ถูกกลุ่มเป้าหมายไม่
ซ้าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ยังสามารถบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพของเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรประชาชนเป็นสื่อใน
การรับเงินช่วยเหลือ และสามารถนาไปใช้จ่าย ผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือนาไปใช้กับบริการต่าง ๆ ของรัฐ
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อาทิเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยแนวทางบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม เริ่มตั้งแต่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล ของผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้องให้เป็น
ปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตัวตน และการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ์ แล้วส่งข้อมูลต่อ
ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการโอนเงิน และการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เงินสดและเช็ค ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ให้ ทุ ก ราชการถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 เป็ น ต้ น ไป รวมทั้ งเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้บริการรับชาระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กับส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว
โครงการดังกล่าวจะนาประโยชน์มาสู่ภาคประชาชนดังนี้
(1) ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะ
ได้รับสิทธิ์ตามที่ควรได้รับ ในขณะที่ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของประชาชนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถูกต้อง
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินสวัสดิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น
(2) ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่
อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ างไกลให้ ส ามารถเข้าถึ งบริก ารทางการเงิน และบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทาให้การโอนเงินและการชาระเงินของประชาชนสามารถทาได้
โดยง่าย โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากเลขบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร และสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น
(3) การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกับการใช้วิธีการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดมากขึ้น จะทาให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่ ระบบ e-Payment ได้
เร็วขึ้น
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ทา
ให้ภาครัฐบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถส่ง
เงิน ถึงผู้รับ ได้โดยตรง และทาให้กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
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2.1.2 พัฒนำกำรระบบกำรชำระเงินสำหรับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาการของระบบการชาระเงินสาหรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมี 4 ระบบดังนี้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542)
2.1.2.1 การชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสด
2.1.2.2 การชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
2.1.2.3 การชาระสินค้าด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
2.1.2.4 การทาธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
2.1.2.1 การชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสด ความเสี่ยงในการพกพาเงินซึ่ง
ไม่สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอาจสูญเสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก และไม่เหมาะกับการซื้อ
สินค้าที่มีราคาสูง อย่างไรก็ตามสังคมไทยในทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสังคมที่ยังยึดติดอยู่กับการใช้เงินสด
เป็นหลักอยู่เช่นเดียวกับที่ผ่านมา
ต่อ มาเริ่ ม มีก ารช าระเงิน ในการท าธุรกรรมกัน โดยการหั กบั ญ ชี โดยอั ตโนมั ติ ซึ่ งก่ อนจะ
ดาเนิน การหั กเงิน ผ่านบั ญชีได้นั้ น ต้องมีการทาสัญ ญาร่วมกันระหว่างร้านค้า ลู กค้า และธนาคาร
เสียก่อน วิธีการดังกล่าวจากัดอยู่แต่เพียงกับร้านค้าที่เปิดให้ใช้บริการเท่านั้น โดยมากการให้บริการนี้
มักใช้เพื่อชาระค่าบริการมากกว่าชาระค่าสินค้า และในรูปแบบการชาระค่าบริการดังกล่าว ลูกค้า
อาจยังมีความกังวลว่ายอดหักชาระโดยธนาคารจะถูกต้องตรงกับค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงหรือไม่และ
ต้องกลับมาตรวจสอบรายการเดินบัญชีของธนาคารที่ใช้หักเพื่อความมั่นใจในภายหลัง
2.1.2.2 การชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต นับว่าเป็น
กลไกสาคัญที่ยอมรับกันในการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึ งกันทั่วโลก
ระหว่างร้านค้า ธนาคาร และบริษัทบัตรเครดิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือและยังได้มีการจัดทาข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปร้านค้าที่จะรับบัตร
เครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต ต้อ งมี บั ญ ชีกั บ ธนาคาร และติ ด ตั้ งเครื่อ งรั บ บั ต รเครดิ ต (เครื่อง EDC) การ
ตรวจสอบบัตรโดยส่วนมากจะเป็นแบบอัตโนมัติผ่านเครื่อง EDC หากร้านค้าไม่ได้ติดตั้งเครื่อง EDC ก็
สามารถติดต่อกับทางธนาคารได้ โดยการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อตรวจสอบบัตร
ต่อมาได้มีการพัฒนาการ การใส่หมายเลข CVV (Card Verification Value) ซึ่งเป็นตัวเลข 3
หลักสุดท้ายที่พิมพ์ไว้ด้านหลังบัตรเครดิตทุกใบเข้าไปในหน้าของการชาระเงิน เพื่อให้เกิดการปลอม
แปลงยากขึ้น เนื่องจากตัวเลข CVV นี้จะไม่ถูกพิมพ์เป็นตัวนูนไว้ด้านหน้าบัตร อันหมายถึงร้านค้า
ทั่วไปที่รับบัตรเครดิตที่หน้าร้านจะไม่มีหมายเลขนี้เก็บไว้บนสลิปฉบับของร้านค้า
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2.1.2.3 การชาระสินค้าด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง นอกจากการใช้บัตรเครดิตใน
การชาระเงินเพื่อทาธุรกรรมทางออนไลน์แล้ว ยังมีการใช้ระบบหั กบัญ ชีในการทาธุรกรรมอีกด้วย
กล่าวคือผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการ Internet Banking กับธนาคาร เพื่อให้ได้รหัสผู้ใช้ (User ID)
และรหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้ในการชาระเงินโดยการหักบัญชี โดยธนาคารจะทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ User ID และ Password ในการท าธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว นอกจากการใช้ User ID และ
Password ของบริ ก าร Internet Banking ในการช าระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารในการท าพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ของร้านค้าแล้ว ธนาคารผู้ให้บริการ Internet Banking ยังเปิดให้ลูกค้า
ชาระค่าสินค้าและบริการในบริการ Internet Banking ของธนาคารโดยตรงอีกด้วย (โดยทั่วไปจะ
เรียกว่าบริการ Bill Payment)
ระบบการหั กเงิน โดยตรงจากบั ญ ชี นี้ ยั งนิ ย มใช้ กัน ในการท าธุรกรรมทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระหว่างภาคธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชาระเงินจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่าย
สินค้า (Dealer) ไปยังบริษัทผู้ขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่าระบบ e-Bill Presentment
and Payment หรือ eBPP ระบบนี้จะมีการแสดงใบแจ้งหนี้ (Invoice) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ
บริษัทตัวแทนแต่ละแห่งจะเข้ามาทารายการโดยต้องระบุ User Id และ Password ให้ถูกต้อง การ
ชาระเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทจะเป็นแบบ Real-time online ซึ่งมีความปลอดภัยสูงเพราะมีการ
เข้ารหัสลับข้อมูลด้วย SSL-128 bit และมีการผูกบัญชีระหว่างผู้ชาระเงินและผู้รับชาระเงิน
2.1.2.4 การทาธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจเป็นการทาธุรกรรมผ่าน Sim
Tool Kit (STK) หรื อ ผ่ า นระบบ Wireless Application Protocol (WAP) ซึ่ ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารใน
หลายรูปแบบ เช่น การสรุปยอดบัญชีคงเหลือ การโอนเงินระหว่างบัญชี การชาระค่าสินค้าและบริการ
การชาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และการเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2557, 15 มกราคม) ให้ความหมายคาว่า “ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ที่มีอายุ
60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมที่เคยกระทามาในอดีต
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้คานิยามว่า “ผู้สูงอายุ” (Older person)
หมายถึ ง ประชากรทั้ งเพศชาย และเพศหญิ งซึ่งมีอ ายุ มากกว่า 60 ปี ขึ้ น ไป ซึ่ งนั บ ตั้ งแต่ อ ายุ เกิ ด
(ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)
“ผู้ สู ง อายุ ” หมายถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่ ในภาวะสู ง อายุ ห รื อ ชราภาพ (aging) เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของชีวิตโดยอายุหรือวัยที่มีผลพฤติกรรม และแรงจูงใจ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา จิตใจ และสังคม (ศรีสุดา แซ่อึ้ง 2541)
อุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2543) กล่าวว่า โดยทั่วไป ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในชีวิตสะสมไว้มากมาย ดังนั้น จึงควรต้องศึกษาลักษณะสาคัญ
ของผู้สูงอายุและมีความเข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ซึ่งเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ต้องศึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมมาแล้วอย่าง
มากมาย และเมื่อมีอายุมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจจะเสื่อมถอยอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนที่จะต้องทาความเข้าใจในลักษณะสาคัญของผู้สูงอายุได้แก่
1 ผู้สูงอายุในวัยของการเสื่อมถอยระหว่างร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลักษณะการ
เสื่อมถอยของร่างกายมี 2 ลักษณะดังนี้
1.1 การเสื่ อ มถอยทางร่ า งกาย และจิ ต ใจเป็ น สภาวะที่ เกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ
กระบวนการก้าวไปสู่ความชราเรียกว่า Senescence การก้าวไปสู่ความชราแบบนี้จะไม่ มีโรคภัยไข้
เจ็ บ ใด ๆ เข้ า มาเบี ย ดเบี ย น แต่ มี พั ฒ นาการ เข้ า สู่ วั ย ชราอย่ า งมี ล าดั บ ขั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า
กระบวนการก้าวไปสู่ความชราแบบ Senescence เป็นศาสตร์ที่มีชื่อว่า ชราภาพวิทยา หรือชรา ภาว
วิทยา (Gerontology) ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความ
ชราโดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
1.2 การเสื่ อมถอยทางร่างกายและจิตใจที่มิได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เกิดจากความ
ผิ ด ปกติ ท างร่ างกาย รวมทั้ งความบกพร่อ งของการท างานของสมองท าให้ เกิ ด ความชรามากขึ้ น
เรีย กว่า Senility กระบวนการก้าวไปสู่ ค วามชราแบบนี้ เป็ น ศาสตร์ห นึ่งที่เรียกว่า ชราพาธวิทยา
(Geriatric) ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาวิชาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาของแพทย์ ศึกษาโรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับสุขภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ลักษณะความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายและ
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จิตใจของผู้สูงอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมสามารถแสดงออกได้ด้วยลักษณะ ประกอบด้วย 1) ความจา
เสื่อม มีอาการหลงลืม 2) ร่างกายอ่อนแอ แต่มีการแสดงออกด้วยอาการดุร้าย 3) มีความคิดซ้าซาก
ย้าคิดย้าทาในเรื่องราวของอดีต 4) มีพฤติกรรมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง และ 5) ผู้สูงอายุบางรายมี
อาการทางจิต จู้จี้ขี้บ่นอย่างรุนแรง ปากร้าย อาละวาดมีอาการประสาทหลอน
2. ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคมของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1 สภาพการณ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
2.2 ลักษณะการประกอบอาชีพเปลี่ยนไป
2.3 ต้องถูกออกจากงานและหางานใหม่เพื่อการมีรายได้
2.4 ความสนใจเปลี่ยนแปลง
3. ผู้สูงอายุเป็นวัยต้องมีการปรับปรุงตัวเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุ
เป็นวัยที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ สามารถดารงชีวิตในแต่ละวันได้ อย่างมีความสุขและ มีสุขลักษณะที่ดี
ด้วยการเป็นผู้ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แบบแผนการกิน การนอน การออกกาลังกาย รู้วิธีการ
ตรวจรักษาสุขภาพทางด้านร่างกาย รวมทั้งก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต้องรู้จักวิธีการ เตรียมตัวเพื่อเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอีกด้วย
ไบร์เรน และเรนเนอร์ (1997, คาจันทร์ ร่มเย็น, 2550 : 62) ได้อธิบายกระบวนการ สูงอายุ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในชีวิตที่มีวุฒภาวะแล้วภายใต้สภาวะ สิ่งแวดล้อม แล้ว
จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามอายุ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. ความสูงอายุทางร่างกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนื่องจาก
ประสิ ทธิภ าพการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง อันเป็นผลจากความเสื่อมตาม
กระบวนการสูงอายุซึ่งเป็นไปตามอายุขัยของแต่ละบุคคล
2. ความสูงอายุทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ ยนไปได้มากยิ่ งขึ้นเมื่อส่ วนที่เกี่ยวข้องกั บการเรียนรู้ การรับรู้ การแก้ปัญ หาเจตคติ ตลอดจน
บุคลิกภาพ และสิ่งแวดล้อมนี้พัฒนามากขึ้น
3. ความสูงอายุทางสังคม หมายถึง บทบาทสถานะภาพในครอบครัว และการงาน
รวมทั้ง ความคาดหวังของสั งคมต่อบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุการแสดงออกตามคุณ ค่ าและความ
ต้องการของ สังคม
โดยสรุปแล้ว ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่
แรกเกิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในชีวิตสะสมไว้มากมาย ซึ่งผู้สูงอายุมีลักษณะ
สาคัญที่จะต้องทาความเข้าใจ 3 ประการ
1. ผู้สูงอายุในวัยของการเสื่อมถอยระหว่างร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด ประกอบด้วย
1.1 การเสื่อมถอยทางร่างกาย และจิตใจเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
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1.2 การเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ
2. ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคมของผู้สูงอายุ
3. ผู้สูงอายุเป็นวัยต้องมีการปรับปรุงตัวเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.2.1 กำรแบ่งช่วงกลุ่มผู้สูงอำยุ
การกาหนดว่าผู้สู งอายุเริ่มเมื่ออายุเท่าใด ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในแต่ล ะสังคม ทั้งนี้
ผู้สูงอายุไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันหมด แต่จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ องค์การอนามัยโลก
World Health Organization : WHO) ได้แบ่งเกณฑ์ตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้นดังนี้ (จารุวรรณ
พิมพ์ค้อ และ สมาน ลอยฟ้า, 2552 : 79-88)
1. ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 – 74 ปี
2. คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75 – 90 ปี
3. คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป
สาหรับสั งคมไทย จากการแบ่งช่วงอายุเป็น 3 ช่วงในข้างต้นยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีการจัด
ประเภทของผู้ สูงอายุในลักษณะใด การจัดโดยใช้เกณฑ์อายุก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่ายังไม่เหมาะสม
นักวิชาการบางท่านจึงใช้เกณฑ์ความสามารถของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดี
2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ มีความพิการ
จากแนวคิดเกี่ย วกับ ผู้ สู งอายุ ที่ กล่ าวมาข้างต้นนี้ ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแนวคิ ด
เกี่ย วกับ ผู้ สู งอายุ เช่น คานิ ย ามของผู้ สู งอายุ การแบ่ งกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ รวมไปถึ งการท าความเข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพ และจิตใจของผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมถอยตามกาลเวลา เพื่อมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พรเพ็ ญ จั น ทรา (2555) คอมพิ ว เตอร์และอิน เทอร์เน็ ต เข้ ามามี บ ทบาทอย่างมากในการ
ดาเนินชีวิตของคนทุกระดับในสังคมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ โดยในกลุ่มของผู้สูงอายุพบว่าระบบ
สารสนเทศช่ ว ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ในหลายๆด้ าน ชมรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ก ล่ า วว่ า คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย
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1. สร้างกลุ่มให้ผู้สูงอายุ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับกลุ่มคนที่มีอายุใกล้เคียงกันรวมไปถึงแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กบั กลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินทาง
2. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยรูปแบบและความสามารถของเทคโนโลยี เช่น
เสี ย งเพลง เกม ภาพวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ บ นโลกอิ น เทอร์ เน็ ต ช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ ความสนุ ก สนาน ลด
ความเครียด
3. ลดช่องว่างระหว่างวัยซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มัก ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีจดจ่อ
อยู่ กับ หน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุถูก ทอดทิ้ งเพราะไม่ ส ามารถพู ดคุย กับ ลู ก หลานเรื่อ ง
ดังกล่าวได้ เมื่อไม่สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดอาการ
ซึม เศร้า การที่ ผู้ สู งอายุ ให้ ความสนใจเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และอินเทอร์เน็ ต จะช่ว ยลดช่องว่าง
ระหว่างตนเองและลูกหลานได้เพราะสามารถทากิจกรรมต่าง ๆร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ตได้
2.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
จันทนา ทองประยูร (2552) ปัจจัยที่สาคัญที่จะส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้
2.3.1.1 การที่ ผู้ สู งอายุ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และได้ รั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ จากการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เช่น ประโยชน์ด้านสุขภาพ ด้านความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
2.3.1.2 แรงกระตุ้ น ให้ ผู้ สู งอายุ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์แ ละอิ น เทอร์เน็ ต จากครอบครั ว
ลูกหลาน เพื่อน ชมรมผู้สู งอายุ ชมรมคอมพิวเตอร์ และศูนย์บริการสุขภาพต่าง ๆ ที่ผู้ สูงอายุเป็น
สมาชิกอยู่
2.3.1.3 การจั ด สถานที่ ส อนหรือ ให้ ก ารฝึ ก อบรมอยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ผู้ สู งอายุ ส ามารถ
เดินทางได้สะดวก
2.3.1.4 ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารไร้สายตลอดจนราคา
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีราคาถูกลง
2.3.1.5 ทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และการ
อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมือง
2.3.1.6 การสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึง และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง การส่งเสริมการใช้อิ นเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และออกแบบระบบ
ให้ผู้สูงอายุใช้งานได้งา่ ย
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2.3.2 สภำพปัญหำผู้สูงอำยุกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปัญหาที่มักจะพบในผู้สูงอายุได้แก่ สุขภาพที่เสื่อมถอย สภาพการขาดสารอาหาร ความชรา
การขาดที่พักพิง ความกลัว และภาวะซึมเศร้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ กับปัญหาด้านความสามารถทางการเงิน (สมาน ลอยฟ้า ,
2554 : 55-56)
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจด้ ว ยอายุ ที่ สู ง ขึ้ น จึ งมี ผ ลกระทบต่ อ การด ารง
ชีวิตประจ าวัน เนื่ องด้วยสภาพร่างกาย และความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ความคิด การกระท า
ความสัมพันธ์ และการเรียนรู้เริ่มเสื่อมถอยและช้าลง ผู้สูงอายุจะเริ่มเจ็บป่วยด้วยอาการต่าง ๆ เช่น
การสูญเสียความทรงจา ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง ในขณะที่ปัญหาด้านความสามารถทาง
การเงินเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ ในฐานะของผู้ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ ทาให้มีรายได้
ลดลงหรือไม่มีรายได้ซึ่งการขาดศักยภาพดังกล่าวทาให้ต้องพึ่งพาด้านเศรษฐกิจจากลูกหลานหรือญาติ
พี่น้อง จึงก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต และนามาซึ่งปัญหาสุขภาพทางกาย และจิตใจ ส่วนปัญหาที่
สาคัญอีกประการหนึ่งคือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้ผู้สูงอายุจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ก็เป็นส่วนน้อย ยังมีผู้สูงอายุอีกจานวนมากที่ไม่สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ เนื่ องจากความยากในการใช้งานและผู้สู งอายุไม่มีประสบการณ์ ห รือประสบการณ์ น้อยอีกทั้ง
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ าเร็วมาก ทาให้ผู้ สูงอายุที่ยังล้ าหลังและขาดทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศยากที่จะติดตามความก้าวหน้าได้ทัน
สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ จารุวรรณ มณฑิราช (2555 : 17) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1) การขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 2) การขาดความสามารถและทักษะในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้สูงอายุ 3) การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความยุ่งยากซับซ้อนสาหรับผู้สูงอายุ 4 )
การขาดความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ สู ง อายุ ในการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 5 ) การขาดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 6 ) ความเกรง
กลัวที่จะใช้งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 7 ) ผู้สูงอายุไม่มีเวลาในการเข้าใช้งานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 8) ผู้ สู งอายุ ยั งไม่ เห็ น ความส าคั ญ และทราบถึ งประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ผู้สูงอายุไม่ทราบถึงแหล่งที่ตั้งหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้ บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 10) แหล่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกไปใช้บริการ 11) สุขภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยของผู้สูงอายุทาให้เกิดความล่าช้า
ปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างทางดิจิทัลของผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น หลั ก แต่เป็ น การขาดความรู้ในการใช้คอมพิ วเตอร์และเหตุผ ลในการใช้ หรือขาด
แรงจูงใจมากกว่า จะเห็นได้ว่าเด็กและผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเข้าไปหาเพื่อนคุยหรือกิจกรรมร่วมกันใน
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ประเด็นต่าง ๆ มากมายบนอินเทอร์เน็ตเช่น แชท เกม เพลง และภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมบนเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะกับผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อย ส่วนมากผู้ สูงอายุชอบที่จะสื่อสารกับบุคคลในกลุ่มอายุที่
ใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มที่มีภูมิหลังด้านการศึกษาใกล้เคียงกัน และยังชอบรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง หรือเป็นประโยชน์กับตนเอง ดังนั้นการออกแบบกิจกรรม และการ
นาเสนอเนื้อหาข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องสาคัญ
2.3.4 ข้อจำกัดในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของผู้สูงอำยุ
สมาน ลอยฟ้า (2554 : 59-60) ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
จาเป็ น อย่ างยิ่ งที่จ ะต้องเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง และข้อจากัดต่าง ๆ ของผู้ สู งอายุ แม้ว่า
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความเต็มใจในการเรียนรู้ แต่ผู้สูงอายุก็มีข้อจากัดในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
2.3.4.1 ทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยยังมี
ความเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่านั้น และคิดว่าตนเองแก่เกินที่จะเรียนรู้ ไม่กล้าที่
จะเรียนรู้ และรู้สึกลาบากใจในการเรียน กลัวการฝึกอบรม กลัวที่จะทาผิด กลัวว่ามีความยุ่งยาก มี
ความเชื่อมั่นในตนเองต่า และมีทัศนคติในเชิงลบต่อเทคโนโลยี
2.3.4.2 สภาพร่างกาย และสรีระร่างกายของผู้สูงอายุที่เสื่อมลง เช่น การมองเห็น
การได้ยิน การพูด การเดิน ความไม่คล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวมือ ใช้เวลาในการตอบสนอง
ช้า ความเจ็บป่วยและโรคประจาตัว รวมไปถึงความทรงจา คือการสูญเสียความทรงจาระยะสั้น ซึ่ง
เป็นอุปสรรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่
2.3.4.3 ความเข้ า ใจ และการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของคอมพิ ว เตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตจากการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่มานานโดยไม่ข้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และ
การที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับรู้ถึงความสาคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดารงชีวิต
จึงทาให้ผู้สูงอายุจานวนมากมองไม่เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างไรบ้างในโลกปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า
2.3.4.4 ความสามารถทางภาษาและการรู้ ห นั งสื อ เนื่ อ งจากการบริ ก ารต่ า ง ๆ
จานวนมาก และภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึ งเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุที่มีพื้นฐานการศึกษาน้อย
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2.3.5 ข้อพึงระวังกำรใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอำยุ
นอกจากประโยชน์ จ ากคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต แล้ ว ความปลอดภั ย ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ ตของผู้ สูงอายุถือว่าเป็นส่วนสาคัญในการศึกษาสาหรับการออกแบบ
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดช่องว่าง
ให้ คนบางกลุ่ มใช้เทคโนโลยี เป็ น เครื่องมือในการก่ออาชญากรรม เช่นการขโมยเลขบัญ ชีธนาคาร
ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุป ข้อพึงระวังในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ได้ดังนี้
2.3.5.1 การให้ความรู้ด้านภัยอันตรายบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อควรระวังในการ
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และอิ น เทอร์ เน็ ตส าหรับ ผู้ สู งอายุ เช่ น การบอกข้อ มู ล ส่ ว นตั ว แก่ ผู้ อื่ น ผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.3.5.2 การติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สูงอายุ
ใช้งาน เช่น การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส การติดตั้ง Automatic Update ของระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่เสมอ
จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู้ สู งอายุ กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ข้ อ พึ ง ระวั ง การใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
และปั ญหาของผู้ สูงอายุ ต่อเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อมาเป็นแนวทางในการศึกษาแบบจาลองเชิง
โครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ
(e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนทเทศ
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) พัฒนามา
จากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) หนึ่งในทฤษฎีด้านจิตวิทยา
สังคม (Social Psychology) นาเสนอโดย Ajzen and Fishbein ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมของบุคคล
จะตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมใด ๆ ทฤษฎีนี้อธิบายว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล และใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่ อย่ างเป็ น ระบบ จะพิ จารณาผลที่เกิดจากการกระทาของตนเองก่อนตัดสิ นใจลงมือกระท า
หรือไม่กระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
สิ งหะ ฉวีสุ ข และสุ นั น ทา วงศ์จตุรภั ทร (2012) จากหลั กการของทฤษฎี การกระทาด้ว ย
เหตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action: TRA) แม้ ว่ า การแสดงพฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล
(Individual behavior) เกิ ด จากการตั ด สิ น ใจของบุ ค คล แต่ ปั จ จั ย ที่ เป็ น ตั ว ก าหนดในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลโดยตรงคือความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ความ
ตั้ งใจในการแสดงพฤติ ก รรมนี้ จ ะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นจากปั จ จั ย 2 ประการ ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรม (Attitudes towards the behavioral) และบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA)
ข้างต้นแสดงในภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.1

ภำพที่ 2.1 แบบจาลองทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล
แหล่งที่มำ: F. D. Davis, R. P. Bangozzi, and P. R. Warshaw,“User Acceptance of
Computer Technology: A Comparison of two Theoretical Models,”Management
Science vol. 35, no. 8, pp. 982-1003, 1989.
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Davis (1985) จึงได้ปรับใช้หลักการจากทฤษฎี TRA เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของแต่
ละบุ คคล ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่อพยากรณ์ พฤติกรรมบุคคลหรือองค์ก รในการยอมรับการใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แนวคิ ด นี้ ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ างกว้ า งขวาง ในการพยากรณ์ ก ารยอมรั บ
เทคโนโลยีของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประดิษฐ์ พัฒนา และนาเสนอเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ สู่ ผู้ ใช้ ต่ อ มา (Davis, 1985) น าเสนอกรอบแนวคิ ด เชิ งทฤษฎี ข องแบบจาลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีขึ้นมาเพื่ออธิบายการตอบสนอง จากการใช้ระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ ทานาย หรืออธิบายได้โดย
แรงจูงใจของผู้ใช้งานระบบ แต่ในทางกลับกันอาจจะมีอิทธิพลโดยตรงจากภายนอกมากระตุ้นการใช้
งานระบบ เช่นคุณลักษณะของระบบ และประสิทธิภาพของระบบ ความสัมพันธ์ของตัวแปรของกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีข้างต้น แสดงได้ในภาพของแบบจาลองดัง
ภาพที่ 2.2

ภำพที่ 2.2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
แหล่งที่มำ: Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing
new end-user information systems: Theory and results (Doctoral dissertation,
Massachusetts Institute of Technology).
2.4.1 วิวัฒนำกำรของแบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี
วิ วั ฒ นาการของแบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ข อง Fred Davis มี แ บบจ าลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีมาแล้วจานวน 3 โมเดลได้แก่ (Marangunić, N., & Granić, 2015)
2.4.1.1 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี ต้นแบบ
2.4.1.2 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดล 1
2.4.1.3 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดล 2
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2.4.1.1 แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ต้ น แบบ (Original Technology
Acceptance Model) แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 1986 ถือเป็นต้นแบบ
ของแบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี (Original Technology Acceptance Model: TAM) โดย
ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจของผู้ใช้ (User’s Motivation) สามารถอธิบายได้ด้วย 3 ปัจจัยได้แก่ 1) การรับรู้
ความง่ายในการใช้ งาน (Perceived Ease of Use) การรับ รู้ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness)
และ ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude Toward Using the system)
Davis (1985) ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าทัศนคติของผู้ใช้ระบบ (Attitude Toward Using the
system) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ไม่ ว่าผู้ ใช้ จะใช้งานจริงหรือปฏิ เสธระบบ โดยทั ศนคติข องผู้ ใช้ ได้ รับ
อิทธิพลโดยตรงมาจาก 2 ปัจจัยที่สาคัญคือ การรับรู้ประโยชน์( Perceived Usefulness) และการ
รับรู้ความง่าย(Perceived Ease of Use) ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากคุณลักษณะของ
ระบบ แทนค่ าด้ ว ย X1 , X2 และ X3 (Chuttur, 2009) ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างปั จ จั ย ของต้ น แบบ
แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Original Technology Acceptance Model: TAM) ข้ า งต้ น
แสดงได้ในภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.3

ทัศนคติของผู้ใช้ระบบ
(Attitude Toward Using)

ภำพที่ 2.3 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี ต้นแบบ (Original Technology Acceptance
Model)
แหล่งที่มำ: Chuttur, M. Y. (2009). Overview of the technology acceptance model:
Origins, developments and future directions. Working Papers on Information Systems,
9(37), 9-37.
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1) แบบการยอมรับเทคโนโลยีที่มีการกาหนดความสัมพันธ์ใหม่
ต่ อ มาในปี 1993 (Davis, F.D. (1993) ได้ ท าการวิ จั ย โดยใช้ แ บบจ าลองการยอมรั บ โดย
กาหนดความสัมพันธ์แบบใหม่ลงไป พร้อมกับเสนอว่าการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) มี
อิ ท ธิ พ ลโดยตรงกั บ การใช้ งานจริ ง (Actual System use) ซึ่ งในขณะเดี ย วกั น Davis ก็ ค้ น พบว่ า
ลั ก ษณะของระบบมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ ทั ศ นคติ ข องผู้ ใช้ ระบบ (Attitude Toward Using) ซึ่ งไม่
จาเป็นสาหรับบุคคลที่มีความเชื่อถือในระบบดังที่แสดงในภาพที่ 2.4

ภำพที่ 2.4 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีที่มีการกาหนดความสัมพันธ์ใหม่
แหล่งที่มำ: Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system
characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International journal of
man-machine studies, 38(3), 475-487.
2.4.1.2 แบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี โมเดล1 (Technology Acceptance
Model 1 : TAM1) พัฒนาการต่อมาของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดลที่ 1 เกิดขึ้นในปี
1989 จากงานวิจัยของ (Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, 1989) ซึ่งเป็นการศึกษาระยะ
ยาวกับผู้ใช้งานระบบจานวน 107 คน เพื่อวัดความตั้งใจหลังจากที่ใช้งานระบบ 1 ชั่วโมง และวัดผล
อี ก ครั้ ง ใน 14 สั ป ดาห์ ต่ อ มา ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ง าน(Perceived
Usefulness) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานของบุคคล ทั้งนี้เมื่อบุคคลรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานแล้ วจะเกิดพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานทันที โดยไม่มีปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ ใช้ระบบ
(Attitude Toward Using) เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ (อรทัย เลื่อนวัน, 2555) นิยามความหมายปัจจัย
ภายนอก (External Variables) คือ อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่เข้ามาสร้างความรับรู้ให้ แต่ล ะ
บุคคลแตกต่างกันไป ได้แก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางสังคม
เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกอาจส่งผลต่อการรับรู้หรือทัศนคติที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล
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โดยวัตถุประสงค์ห ลั กของโมเดลคือ การอธิบายถึงตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี รวมถึง
ความสามารถในการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซึ่งจะสามารถทาให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจ
ได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวแปรทาให้คนยอมรับเทคโนโลยีได้ รวมไปถึงสามารถสร้างระบบที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งาน ดังนั้นกุญแจหลักของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดลที่ 1 คือ การ
กาหนดกรอบแนวคิดที่สามารถตรวจสอบผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความเชื่อภายใน
บุคคล (Internal Belief) ทัศนคติ (Attitude) และความตั้งใจ (Intentions) ดังที่แสดงในภาพที่ 2.5
(Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, 1989)

ภำพที่ 2.5 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดลที่ 1
แหล่งที่มำ: Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of
computer technology: a comparison of two theoretical models. Management
science, 35(8), 982-1003.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, (1989) องค์ ป ระกอบของแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 6 ปัจจัยได้แก่ 1.ตัวแปรภายนอก(External variables) 2.การรับรู้
ประโยชน์ ในการใช้ งาน(Perceived Usefulness) 3.การรับ รู้ค วามง่ายในการใช้ งาน (Perceived
Ease of Use) 4.ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยี (Attitude Toward Using) 5.ความตั้งใจใน
การใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) และ 6.การใช้งานจริง (Actual System Use)
ซึ่งผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพื่ออธิบายความหมายและค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจถึง
การสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสาหรับงานวิจัยนี้
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1) ตัว แปรภายนอก (External variables) Davis, (1989) ได้ให้ คานิยาม
ของ ตั ว แปรภายนอก (External variables) คื อ อิ ท ธิ พ ลที่ เข้ ามาสร้างความรับ รู้ให้ แ ต่ ล ะบุ ค คล
แตกต่างกันไป ได้แก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น
วรวัช วาสนปรีชา และ สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (2558) คือปัจจัยที่ถูกกาหนดขึ้นจากตัวผู้วิจัย
เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาในบริบทนั้น ๆ ซึ่งตัวแปรภายนอกเกิดจากการคาดการณ์ว่าปัจจัยเหล่านั้น
จะส่งผลต่อการศึกษาในบริบทนั้น ๆ
โดยสรุปตัวแปรภายนอกคือ ปัจจัยภายที่เกิดจากการคาดการณ์ที่อยู่โดยรอบของผู้วิจัยใน
บริบทนั้น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลให้
แตกต่างกันออกไป
2) การรั บ รู้ ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) Davis (1989) ได้ ใ ห้
ความหมายว่า ระดับความเชื่อของบุคคลที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีดังกล่าว
มีประโยชน์แก่ตน และมีแนวโน้มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของคนได้
Saadé, R., Nebebe, F., & Tan (2007) ได้ให้คานิยามของการรับรู้ประโยชน์ว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวังไว้ ซึ่งส่งผลถึงความพึงพอใจและการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมา
อรวรรณ สุขยานี (2558) ได้ให้ความหมายว่าระดับของผู้ใช้งานที่ เชื่อว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานของตนเอง ซึ่งนักวิจัยส่ วนใหญ่ระบุว่าการรับรู้ประโยชน์มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน
ภั ท ราวดี ทองมาลา (2558) ได้ ให้ ค วามหมายว่ า ระดั บ ที่ บุ ค คลเชื่ อ ว่ าการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น การที่บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่
นามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยนชน์และเสนอทางเลือกที่มีคุณค่าสาหรับการปฏิบัติงานเดียวกัน
โดยสรุปการรับรู้ประโยชน์คือ ระดับความเชื่อของบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศรั บ รู้ ว่ าระบบ หรื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศจะสร้ างคุ ณ ค่ าให้ กั บ ผู้ ใช้ งาน และช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของผู้ใช้งาน จากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่าการรับรู้ประโยชน์ที่ได้
จากการใช้ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน
3) ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ง่ า ย ใน ก า ร ใช้ ง า น (Perceived Ease of Use)
Davis (1989) ได้ให้ความหมายว่า ระดับความเชื่อ ความคาดหวังของผู้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศว่า
ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ที่จะใช้
ระบบ หรือการเข้าใจในระบบ
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Szajna B, (1996) ได้ให้ ความหมายของการรับรู้ความง่ายว่า คือ ระดับความคาดหวังต่อ
ระบบสารสนเทศว่าต้องมีความง่าย สะดวก และไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์และพฤติกรรมของผู้ใช้
ภัทราวดี ทองมาลา (2558) ได้นิยามไว้ว่าระดับที่ผู้ใช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายที่
จะใช้ว่าต้องมีความง่าย และมีความเป็นอิสระจากความมานะพยายาม เทคโนโลยีใดที่ใช้งานง่ายและ
สะดวกไม่ซับซ้อนมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ ซึ่งการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจที่จะใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้
โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ
โดยสรุป การรับ รู้ ความง่ายคือ ระดับ ที่ผู้ ใช้งานระบบ หรือเทคโนโลยีส ารสนเทศรับรู้เมื่ อ
ทดลองใช้งานระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่าการการใช้ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ต้องอาศัยความพยายามมากในการเรียนรู้ ทาความเข้าใจ และลงมือใช้งาน จากการศึกษางานวิจัย
ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่าปั จ จั ย การรั บ รู้ ค วามง่า ยในการใช้ งานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ งใจใช้ งาน
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี
4) ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยี (Attitude Toward Using)
Ajzen, I., & Fishbein (1975) ได้ให้ความหมายว่าเป็นความโน้มเอียงภายในจิตใจของบุคคล
ที่แสดงออกมาทางความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่ยากแก่การสังเกต เป็นการ
แสดงออกมาทางพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ความลาเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก และความเชื่อมั่น
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ให้ความหมายว่าคือทัศนคติที่มีต่อการใช้ว่าแต่ละบุคคล
มีความสนใจที่จะใช้ระบบเทคโนโลยี หรือยอมรับการใช้งาน
โดยสรุปทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีคือ กระบวนการภายในจิตใจของบุ คคลที่แสดง
ออกมาผ่ านพฤติ ก รรมอย่ างใดอย่ างหนึ่ งทั้ งในเชิ งบวก และเชิ งลบเมื่ อ ใช้ ร ะบบ หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นแล้
5) ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use)
Davis (1989) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ โดยเกิด
จากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีหนึ่ง
Gopi, M., & Ramayah, T (2007) ได้ให้ คาจากัดความไว้ว่า เป็น การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อ
การใช้งานทาให้บรรลุผลสาเร็จของพฤติกรรมโดยเฉพาะเจาะจง
โดยสรุปความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีคือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาถึงความตั้งใจ
ที่จะใช้ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ ซึ่งพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานนี้เกิดจากปัจจัย
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การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติในเชิงบวกที่บุคคลมีต่อ
ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ
6) การใช้งานจริง (Actual System Use)
Davis (1989) ได้ให้ความหมายว่าคือการยอมรับเทคโนโลยีโดยการนามาใช้จริง ซึ่งมีทัศคติต่อการใช้
งาน(Attitude Toward Using) เป็นตัวแปรสาคัญต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้ระบบ
โดยสรุป การใช้งานจริง คือ พฤติกรรมของบุคคลที่ใช้งาน และยอมรับระบบหรือ
เทคโนโลยีนั้ น ๆ ซึ่งการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยตามบริบทของ
ผู้ใช้งานนั้น ๆ
ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง ของพนักงานธนาคารยูโอบี (สานักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการยอมรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของพนักงานธนาคารยูโอบี (สานักงงานใหญ่)
โดยธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลักดันให้ลูกค้า
ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งพบว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทาให้ประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปที่เคาน์เตอร์สาขา การใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถสร้างความสะดวกมากกว่าการ
ท าธุร กรรมทางการเงิน ที่ เคาน์ เตอร์ส าขา การใช้ อิ น เทอร์เน็ ต แบงก์ กิ้ งสามารถใช้บ ริก ารได้ ทุ ก ที่
ตลอดเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการทาธุรกรรมและการลงทุน และการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งทาให้
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทาธุรกรรมที่เคาน์เตอร์สาขา และยังมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน กล่าวคือบุคคลเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารเป็นเรื่องง่าย สามารถ
เรียนรู้ทาความเข้าใจได้ด้วยตนเอง และการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารได้ตามที่ต้องการ
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต กล่าวคือหากบุคคลใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจาจะช่วยให้ผู้ใช้
รู้สึ กคุ้ น เคยกับ การใช้บ ริการอิน เทอร์เน็ต แบงก์ กิ้ง รวมไปถึงการใช้อิน เทอร์เน็ ตเป็ นประจาทาให้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งรับรู้ถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้มากขึ้น
ในขณะที่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งทาให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นคน
ทันสมัยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ และการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งทาให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลู กค้าธนาคาร
ในเรื่องการใช้บริการของธนาคารที่น่าเชื่อถือ

35
ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB
Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก าร KTB Netbank และศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ เทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank
ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่า งเห็นด้วยมากที่สุดคือ KTB Netbank ช่วยให้
การจัดการทางการเงิน มีประสิทธิภ าพมากขึ้น มีความเห็นเชิงบวกต่อการใช้งาน KTB Netbank มี
ความสนใจต้องการศึกษาการใช้งาน KTB Netbank และ คิดว่าบริการ KTB Netbank มีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการใช้งาน ตามลาดับ
ปัจจัยความตั้งใจในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ความมุ่งหมายจะใช้งาน
KTB Netbank ต่อไปในอนาคต แนะนาให้กับบุคคลอื่นที่รู้จักใช้งาน KTB Netbank อย่างแน่นอน ใช้
บริ การ KTB Netbank อย่ างสม่ าเสมอเป็ น เวลานาน และจะเลื อ กใช้ บ ริการ KTB Netbank เป็ น
ตัวเลือกแรกเสมอ
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน KTB Netbank กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ช่วย
ลดเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ช่วยลดค่าธรรมเนียม
และค่าเดินทาง และช่วยให้ทาธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามลาดับ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน KTB Netbank กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้
การใช้งานต่าง ๆ ภายใน KTB Netbank ได้ด้วยตนเอง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KTB Netbank ได้
ง่าย มีขั้นตอนการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และการสมัครใช้ KTB Netbank เป็นเรื่องง่าย ตามลาดับ
ซึ่ ง ทั้ ง 4 ปั จจั ย ดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี KTB Netbank ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีกับการบริการ KTB Netbank ต้องควบคู่กันไป เพราะ
กระบวนการทางานของ KTB Netbank ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถ
ทาธุรกรรมทางการเงิ น ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพ ดังนั้นผู้ใช้บริการ KTB
Netbank จะต้องยอมรับเทคโนโลยีใหม่ตามไปด้วยจึงจะเข้าใช้บริการ KTB Netbank ได้
สัญ ชัย อุป ะเดีย (2553) ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
ส่ งผลต่ อการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารช าระเงิน ผ่ านระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า
ปัจจัยใดที่มีระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานเกี่ยวกับ
ระบบพาณิ ช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ กลุ่ มตั วอย่างเห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ดคื อการช าระเงินผ่ านระบบพาณิ ช ย์
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อิเล็ กทรอนิ กส์ ช่วยให้ ทาธุร กรรมทางการเงินได้รวดเร็ว มากขึ้น การช าระเงินผ่ านระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทาให้มีความรู้สึกว่าผู้ใช้งานมีบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัย การชาระเงิน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดต้นทุนในการดาเนินการชาระเงินแบบเดิมเช่นค่าเดินทาง
และการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาให้เข้าใจและเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ตามลาดับ
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ สามารถชาระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงสถานที่ใดก็ได้ สามารถแก้ไขความผิดพลาดในการชาระ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย การชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้มาก่อน
ได้ ถู ก ออกแบบให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ ใ ช้ แ ต่ ล ะบุ ค คล และสามารถช าระเงิ น ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย โดยไม่ต้องเรียนรู้
ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การชาระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงที่ผู้ชาระเงินปลายทางจะไม่ได้รับเงิน การชาระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลจะมีโอกาสถูกขโมยโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี และการชาระเงิน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดปัญหาการชาระเงินขัดข้องระหว่างขั้นตอนการดาเนินการซึ่ง
ทาให้ผู้ใช้เกิดความไม่แน่ใจว่าการชาระเงินสมบูรณ์หรือไม่ ตามลาดับ
ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile
Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างปั จ จัย ด้ านความ
ปลอดภั ย และการยอมรั บ เทคโนโลยีกั บ ความพึ งพอใจในการใช้บ ริก าร Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมากที่สุดคือ ผู้ ใช้บริการ
สามารถเช็ครายละเอียดการทาธุรกรรมย้อนหลังผ่าน Mobile Banking ได้ตลอดเวลา ธนาคารจัดเก็บ
ข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ไว้อย่างปลอดภัย การทาธุรกรรมทางการ
เงินผ่าน Mobile Banking ปลอดภัย บุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนที่จะได้รับอนุญาต
และหากเกิ ด สู ญ เสี ย จากการใช้ ง าน Mobile Banking ธนาคารจะมี ก ารชดเชยความสู ญ เสี ย อั น
เนื่องมาจากความปลอดภัยของระบบอย่างเพียงพอ ตามลาดับ
ปั จ จั ย การรับ รู้ป ระโยชน์ ในการใช้งาน กลุ่ มตัว อย่างเห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ดคือ การใช้ Mobile
Banking ท าให้ ท าธุร กรรมทางการเงินเป็น เรื่องง่ายกว่าเมื่อ เปรียบเทีย บกั บ ATM และ Internet
Banking และการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ATM และ
Internet Banking ตามลาดับ
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ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ Mobile Banking
สามารถใช้งานได้ง่าย Mobile Banking แสดงผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการอ่าน Mobile Banking ใช้ภาษาที่
ง่ายต่อความเข้าใจ และการหาข้อมูลใน Mobile Banking นั้นง่าย ตามลาดับ
ทั้งนี้ 3 ปั จ จั ย ดังกล่ าวมีค วามสั ม พั นธ์ระหว่างปั จจัยด้ านความปลอดภั ยและการยอมรับ
เทคโนโลยีกับความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็น
ว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยสาคัญของการใช้บริการทางการเงิน หากลูกค้าไม่มีความไว้วางใจในการใช้
บริการอาจยกเลิกการใช้บริการได้ ในขณะที่ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ของการใช้งาน Mobile Banking
ที่ดีกว่าช่องทางอื่น ๆ และได้ทดลองใช้แล้ วพบว่าดีก ว่าจริง จึงส่งผลให้ เกิดการยอมรับเทคโนโลยี
Mobile Banking สาหรับปัจจัยการรับรู้ความง่ายของ Mobile Banking สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และ
ทุกเวลายังเป็นการอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการได้ค่อนข้างมาก
อีกด้วย
ชลธิ ช า ศรี แ สง (2556) ศึ ก ษาการยอมรั บ การใช้ ง านของระบบการช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ตั้งใจในการใช้บริการทางการเงินผ่านระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การใช้เว็บ e-Payment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทา
ธุรกรรม การใช้เว็บ e-Payment ช่วยลดความผิดพลาดในการทาธุรกรรม การใช้เว็บ e-Payment
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการธุรกรรม การใช้เว็บ e-Payment ช่วยลดระยะเวลาในการทาธุรกรรม
และการใช้เว็บ e-Payment ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรม ตามลาดับ
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือการเรียนรู้การใช้งาน
เว็ บ e-Payment เป็ น เรื่ อ งง่ า ย รู ป แบบของเว็ บ e-Payment ง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน รู ป แบบเว็ บ
e-Payment เข้าใจง่าย และขั้นตอนในการใช้งานของเว็บ e-Payment ง่ายต่อการจดจา ตามลาดับ
ปัจ จัย การรับ รู้ความเสี่ ยงในการใช้งาน กลุ่ มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การใช้งานเว็บ
e-Payment นั้นมีโอกาสในการสูญเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้รับสินค้า เมื่อเทียบกับวิธีอื่นการใช้งานเว็บ
e-Payment นั้นมีความเสี่ยงการใช้งานเว็บ e-Payment นั้นมีโอกาสเสี่ยงในการทาธุรกรรมไม่สาเร็จ
และหลังจากการทาธุรกรรมผ่านระบบ e-Payment นั้นมีความรู้สึกถึงความเสี่ยง ตามลาดับ ทั้ง 3
ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการใช้งานของระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล
Bashir และ Madhavaiah (2015) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคและพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการใช้งานที่มีต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในอิน เดีย มีวัตถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์
พฤติ ก รรมผู้ ใช้ งานอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ ง และส ารวจอุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในการใช้ บ ริ ก าร
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อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างประเทศอินเดีย พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เน็ตแบงก์
กิ้งช่วยให้เข้าถึงบริการต่างๆของธนาคารได้อย่างสะดวก อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งช่วยทางานให้เสร็จ
สมบู รณ์รวดเร็วยิ่งขึ้น และการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้เปรียบกว่าเดินทางไปสาขาของธนาคาร
ตามลาดับ
ปัจจัยการรับรู้ความง่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือได้รับความรู้ความง่ายจากการใช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง การเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ต้องใช้ความพยายาม
ได้รับคาแนะนาที่ชัดเจน และเข้าใจถึงวิธีการใช้งานจากเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และการ
ค้นหาเครื่องมือต่างๆในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นเรื่องง่าย ตามลาดับ
ปั จ จั ย การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ดคื ออาจจะสู ญ เสี ยเงิน เมื่อ ใดก็ ต ามที่ ท า
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชีได้เมื่อใช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ใช้เวลามากไปกับการดาเนินการในอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และอินเทอร์เน็ตแบงก์
กิ้งอาจจะเกิดการผิดพลาดชาระเงินไม่ถูกต้อง ตามลาดับ
ปัจจัยทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่ออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การ
ตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นการตัดสินใจที่ดี การใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นการฉลาด
เลือกใช้เทคโนโลยี และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งรู้สึกชอบที่ใช้บริการดังกล่าว ตามลาดับ
Liao & Wong (2008) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของการมีส่ วนร่วมกับการใช้ งานอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัย และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับอินเทอร์เน็ตแบงก์
กิ้งซึ่งได้รวบรวมจากการสารวจรายบุคคลจากลูกค้าของธนาคารในประเทศสิงคโปร์พบว่าปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายมี
อิทธิพลการการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ปั จ จั ย การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ในการใช้ ง าน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ การที่ ได้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถเรียกดูข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันได้ทันที อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งทา
ให้สามารถทาธุรกรรมได้ตลอดเวลา และยังอานวยความสะดวกในการลงทุน และวางแผนการเงิน
ตามลาดับ
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
สามารถนาเสนอข้อมูลด้านการเงินการธนาคารที่ชัดเจน อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีกระบวนการทางานที่
มีเหตุผล สามารถค้นหาเครื่องมือการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ง่าย และยังสามารถให้คาแนะนา
ให้การสนับสนุนผู้ใช้รายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ตามลาดับ
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ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้งานจะให้ความสาคัญกับปัจจัยนี้มากที่สุด เป็น
ปั จจั ยที่ มีอิทธิพลอย่ างมากในการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพราะในฐานะสถาบั น
การเงินต้องเน้นนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความปลอดภัยทางด้าน
การธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การจากัดการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ง านอินเทอร์เน็ต
แบงก์ กิ้ ง และมี ก ารควบคุ ม ความปลอดภั ย อย่ า งเข้ ม งวดให้ กั บ ผู้ ที่ ใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ ง
ตามลาดับ
Giovanis, Binioris, & Polychronopoulos (2012) ศึ ก ษ าแ บ บ จ าล อ งก าร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยี และความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในประเทศกรีซ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ งใจในการใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ ง จนน าไปสู่ ก ารยอมรั บ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของประเทศกรีซ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้ใช้ระบบมีความรู้สึกง่ายเมื่อได้ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์
กิ้ง การเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นเรื่องง่าย และการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของธนาคารมี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ปั จ จั ย การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ในการใช้ ง าน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ การใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งช่วยปรับปรุงให้การทางานของผู้ใช้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทาธุรกรรมกับ
ธนาคาร การใช้อิน เทอร์เน็ตแบงก์กิ้งทาให้เกิดความง่ายในการทาธุรกรรมกับธนาคาร และการทา
ธุ ร กรรมผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ ง ผู้ ใช้ ได้ รั บ การตอบสนองตามความต้ อ งการได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ตามลาดับ
ปั จ จั ย การั บ รู้ ค วามเสี่ ย งในการใช้ งาน กลุ่ ม ตั ว อย่ างเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ การใช้ บ ริ การ
อิน เทอร์เน็ตแบงก์กิ้งอาจจะก่อให้ เกิดการทุจริต หรือสูญ เสียเงิน การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
อาจจะก่อให้ เกิดอัน ตรายต่อตัวผู้ ใช้งาน และการให้ บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารเป็ น
บริการที่ไม่ปลอดภัย ตามลาดับ
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีสามารถอธิบายปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความตั้งใจในการใช้
งาน ตลอดจนนาไปสู่การยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างใน
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วย
Yee‐Loong Chong, Ooi, Lin, & Tan (2010) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย การ
ยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งในประเทศเวียดนาม เช่นปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ปัจจัยการรับรู้ความง่ ายใน
การใช้งาน และความปลอดภัยในระบบเป็นต้น ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการรับรู้บรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสามารถใช้ในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
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ธุ ร กรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ งช่ ว ยจั ด การแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ อิน เทอร์เน็ ตแบงก์กิ้งเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการทางานให้ กับผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสร้างการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธนาคารได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ สามารถค้นหาการใช้
งานอิ น เทอร์ เน็ ต แบงก์ กิ้ งได้ ง่าย เรีย นรู้ก ารใช้ งานอิ น เทอร์เน็ ต แบงก์กิ้ งง่ายไม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ าใจใน
กระบวนการทางานของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ง่าย และการจดจาวิธีการทางานของอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งเป็นเรื่องง่าย
ปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นปัจจั ยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในประเทศที่กาลังเติบโตอย่างเวียดนาม โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ เชื่อว่าการทาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความปลอดภัยเป็นส่วนตัว การดาเนินการ
ชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นไปอย่างปลอดภัย และเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
Alalwan, Dwivedi, Rana, & Williams, (2016) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในประเทศจอร์แดนซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารในประเทศจอร์แดนพบว่าปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารในประเทศจอร์แดน
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การใช้งานบนโมบาย
แบงก์กิ้งมีป ระโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างมาก การใช้โมบายแบงก์กิ้งเพิ่มโอกาสในการทางานให้
สาเร็จ ได้อย่ างรวดเร็ว และการใช้โมบายแบงก์กิ้งช่ว ยให้ การท างานที่ส าคัญ ส าเร็จลุ ล่ วงไปด้ว ยดี
ตามลาดับ
ปั จ จัย การรับ รู้ ความง่ ายในการใช้งาน กลุ่ม ตัว อย่างเห็ น ด้วยมากที่สุ ดคือ สามารถเรียนรู้
วิธีการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งได้ง่าย การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับโมบายแบงก์กิ้งชัดเจนเข้าใจง่าย และ
การใช้งานโมบายแบงก์กิ้งกลายเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าจะทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามลาดับ
ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ รับรู้ว่าการใช้งานโมบาย
แบงก์กิ้ งอาจจะท าให้ เกิ ดการทุ จ ริต ขึ้น ได้ การใช้บ ริก ารโมบายแบงก์ กิ้งก่ อให้ เกิด ความเสี่ ยงทาง
การเงิน การใช้โมบายแบงก์กิ้งทาให้ความเป็นส่วนตัวลดลง การใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งแฮกเกอร์
สามารถเข้ามาควบคุมบัญชีธนาคารได้ และการใช้โมบายแบงก์กิ้งอาจจะสร้างปัญหากับบัญชีธนาคาร
ของผู้ใช้ระบบได้ทุกเมื่อ ตามลาดับ
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แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ ได้ รั บ การดั ด แปลงจากโมเดลที่ 1 โดยในปี 1996
Venkatesh และ Davis, (1996) ได้ ศึ ก ษ าผลก ารวิ จั ย ของ Davis, F. D., Bagozzi, R. P., &
Warshaw, (1989) ค้ น พบว่ า สองปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ เทคโนโลยี
(Behavioral Intention) ตลอดจนนาไปสู่การใช้งานเทคโนโลยีจริง (Actual System Use) ได้แก่
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน(Perceived Usefulness) และปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน (Perceived Ease of Use) ซึ่งการค้นพบดังกล่าวจึงไม่จาเป็นต้องค้นหาทัศนคติของผู้ ใช้ที่มี
ต่อเทคโนโลยี(Attitude Toward Using) อีกต่อไป จึงเป็นสาเหตุให้ Venkatesh และ Davis, (1996)
ตัดปัจจัยด้านทัศคติของผู้ใช้ระบบออกไปดังที่แสดงในภาพที่ 2.6

ภำพที่ 2.6 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีที่ได้รับการดัดแปลงจากโมเดลที่ 1
แหล่งที่มำ: Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of
perceived ease of use: Development and test. Decision sciences, 27(3), 451-481.

2.4.1.3 แบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี โมเดล2 (Technology Acceptance
Model 2 : TAM2) ถัดมาในปี 2000 V. Venkatesh และ Davis (2000)ได้พัฒนาต่อยอดแบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี โมเดลที่ 2 (Technology
Acceptance Model 2) หรือ TAM2 แบบจาลองนี้ได้เพิ่มปัจจัยเข้าไปในแบบจาลอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนการรับรู้ประโยชน์ใ นการใช้งาน และถูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่ มปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสั งคม ประกอบด้วย บรรทัดฐานเชิงจิตวิสั ย(Subjective Norm) และ
ภาพลักษณ์(Image) กลุ่มที่ 2) กลุ่มปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของระบบ ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้อง
กับงาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) และผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์
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ได้ ( Result Demonstrability) นอกจากนี้ ยั ง มี ตั ว กระตุ้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความสมั ค รใจ
(Voluntariness) และประสบการณ์ (Experience) ความสั ม พั น ธ์แ ต่ล ะปั จจั ยในแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 2 (Technology Acceptance Model 2 : TAM 2) ดังที่แสดงในภาพที่
2.7

ภำพที่ 2.7 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 2
แหล่งที่มำ: Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the
technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science,
46(2), 186-204.

V. Venkatesh และ Davis, (2000) ระบุว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 2 ประกอบไปด้วย 7
ปัจจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มมีดังนี้
1) กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคม
(1) บรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) หมายถึงการที่แต่ล ะ
บุคคลเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีจะคล้อยตามคนรอบข้างที่มีอิทธิพลหรือมีความสาคัญกับตน
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(2) ภาพลั กษณ์ (Image) หมายถึงการที่ แต่ล ะบุ ค คลรับ รู้ได้ว่าการใช้
เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์หรือสถานะในสังคม ทั้งนี้ได้ศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึงภาพลักษณ์
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล
2) กลุ่มปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของระบบ
(1) ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน (Job Relevance) หมายถึ ง การที่ แ ต่ ล ะ
บุคคลเชื่อว่าเทคโนโลยีมีความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของตน
(2) คุณ ภาพของผลลัพ ธ์ที่ได้ (Output Quality) หมายถึงการที่แต่ล ะ
บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีสามารถทางานตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
(3) ผลลั พ ธ์ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ได้ (Result Demonstrability) หมายถึ ง
การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสามารถจับต้องได้ สังเกตได้ และสื่อสารได้
2.4.2 ทฤษ ฎี ร วมของกำรยอมรั บ และกำรใช้ เ ทคโน โลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology: UTAUT)
ในปี 2003 V., Vekantes, V, Morris, M, Davis G.,, Davis, G (2003)ได้พัฒนาแบบจาลอง
มาจากการผสมผสานทฤษฎีด้านพฤติกรรมการยอมรับจานวน 8 ทฤษฎีเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
ปฐวี ฉลวย สิงหะ ฉวีสุข และ ณฐพล พันธุวงศ์ (2017) 1) ทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุและผล
(The theory of reasoned action หรื อ TRA) 2) ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of
planned behavior หรือ TPB) 3) แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology
acceptance model หรื อ TAM) 4) แบบจาลองการใช้ประโยชน์ เครื่องคอมพิว เตอร์ส่ ว นบุคคล
(Model of pc utilization) 5) ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of innovation theory
หรือ DOI) 6) แบบจาลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation model หรือ MM) 7) ทฤษฎีปัญญาทาง
สั ง คม ( Social cognitive theory หรื อ SCT) 8) ทฤษฎี ผ สมผสาน ระหว่ า ง TAM และ TPB
(Combined –TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB)
ทั้ งนี้ เพื่ อ อธิ บ ายการยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ข องแต่ ล ะบุ ค คล โดยหลั ก การของทฤษฎี
UTAUT ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ที่ ไ ด้ รั บ แรงขั บ เคลื่ อ นมาจากความตั้ ง ใจแสดงพฤติ ก รรมซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย 4 ปั จ จั ย หลั ก (1) ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance expectancy)
(2) ความคาดหวังด้านการสนับสนุนการใช้งาน (Effort expectancy) (3) อิทธิพลของสังคม (Social
influence) และ (4)เงื่อ นไขในการอ านวยความสะดวก (Facilitating Condition) ส่ ว นสภาพสิ่ ง
อานวยความสะดวกมี ค วามสั มพั น ธ์โดยตรงกับ พฤติก รรมการใช้ โดยมี ตัว แปรเสริม ดั งนี้ (1) เพศ
(Gender) (2) อายุ (Age) (3) ประสบการณ์ตรง (Experience) และ (4) ความสมัครใจในการใช้งาน
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(Voluntariness of Use) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลัก และปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การแสดงพฤติกรรมตามหลักทฤษฎี UTAUT ดังที่แสดงในภาพที่ 2.8

ภำพที่ 2.8 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
แหล่งที่มำ: Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User
acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478

2.4.2.1 องค์ประกอบของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) มี ดั ง นี้ (สงวนศั ก ดิ์ แก้ ว มุ ง คุ ณ ,
2554)
1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) คือระดับ
ของความเชื่อส่วนบุคคลที่จะใช้ระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบ
กั บ แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (TAM) คื อ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ในการใช้ ง าน (Perceived
Usefulness) ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีสมมติฐานในเรื่องของเพศ (Gender) และอายุ (Age)
2) ความคาดหวังด้านการสนับ สนุ น การใช้งาน (Effort expectancy) คื อ
ระดับ ของความสะดวก ง่ายต่อการใช้งานของระบบ หากเปรียบเทียบกับแบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) คือการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความคาดหวังด้าน
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การสนั บ สนุ น การใช้ งานมี ส มมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ เรื่อ ง เพศ(Gender) อายุ (Age) และประสบการณ์
(Experience)
3) อิทธิพลของสังคม (Social influence) คือระดับการรับรู้ถึงความสาคัญ
ส่ ว นบุ ค คลที่ จ ะแสดงออกมาถึ งการใช้ งานระบบใหม่ พื้ น ฐานโดยทั่ ว ไปมี ส มมติ ฐ านในเรื่อ งเพศ
(Gender) อายุ(Age) ความสมัครใจ(Voluntariness) และประสบการณ์ (Experience)
4) เงื่อนไขในการอานวยความสะดวก (Facilitating Condition) คือระดับ
ความเชื่อในหน่วยงานที่ดูแล และโครงสร้างพื้นฐานด้ านเทคนิคที่สนับสนุนการใช้งานระบบ พื้นฐาน
โดยทั่ว ไปมีส มมติฐ านในเรื่องของอายุ( Age) และประสบการณ์ (Experience) ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ และอิทธิพลต่อสังคมเป็นตัว แปรที่สาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน รวมไปถึงตัว
แปรที่สาคัญอีก 4 ตัวที่มีผลต่อการใช้งาน ได้แก่ คือ เพศ อายุ ประสบการณ์ และอาสาสมัครที่จะ
ทดลองใช้งาน
นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันมายโมในการทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบ
ปัจจัยการคาดหวังประสิทธิภาพ ปัจจัยความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคม
ปัจจัยการคาดหวังประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การใช้งานแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ในการทาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานแอปพลิ เคชันช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถมีเวลาในการทากิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตมากขึ้น และการใช้งานแอปพลิเคชันมายโมเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้งาน ตามลาดับ
ปัจจัยความคาดหวังในความพยายาม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ รูปแบบแอปพลิเค
ชัน“มายโม”ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึ้น การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น“มายโม”มีความ
เรี ย บง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ น และเข้ า ถึ ง การใช้ ง านประเภทต่ า งๆในแอปพลิ เคชั น มายโมได้ เป็ น อย่ า งดี
ตามลาดับ ปัจจัยอิทธิพลของสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การรับรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน “มายโม”บุคคลรอบข้างมีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน “มายโม”ข้อมูล
จากสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุมีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน“มายโม”ตามลาดับ
ดังนั้นธนาคารควรปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพราะบุคคลสามารถทาธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน“มายโม”แทนการไปทาธุรกรรมที่สาขา
นั้นๆได้ ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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2.4.3 แบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 3 (Technology Acceptance
Model 3 : TAM3)
ต่อ มาในปี 2008 นั กวิช าการอย่ าง Viswanath Venkatesh และ Bala (2008) ได้ พั ฒ นา
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เป็นโมเดลที่ 3 ซึ่งนาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีใน
โมเดลที่ 2 มาปรับปรุงใหม่ เพราะว่าแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 2 ไม่สามารถอธิบาย
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) จึงเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเข้าไปซึ่งได้มาจากงานวิจัยของ Venkatesh (2000) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ ม กลุ่ มที่ 1 คือ กลุ่มปั จจั ย หลั ก (Anchor) ที่ แสดงให้ เห็ นความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับ คอมพิ วเตอร์
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย 1) สมรรถนะของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Self-efficiency)
2) การรั บ รู้ จ ากการควบคุ ม จากภายนอก(Perception of External Control) 3) ความวิ ต กต่ อ
คอมพิ ว เตอร์ (Computer Anxiety) และ 4) ความสนุ ก สนานของคอมพิ ว เตอร์ ( Computer
Playfulness) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปัจจัยปรับเปลี่ยน (Adjustment) กล่าวถึงความเชื่อถูกเปลี่ยนไป
ตามประสบการณ์ ต รง ประกอบไปด้ ว ย 2 ปั จ จั ย 1) ความสนุ ก สนานที่ รั บ รู้ ไ ด้ (Perceived
Enjoyment) และ 2) การใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (Objective Usability) ความสัมพันธ์แต่
ละปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การรั บ รู้ ค วามง่ายในแบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี ต ามแนวคิ ด ของ
Viswanath Venkatesh และ Bala (2008) แสดงในภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.9
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ภำพที่ 2.9 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 3
แหล่งที่มำ: Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a
research agenda on interventions. Decision sciences, 39(2), 273-315.
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2.4.3.1 องค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน
(Perceived Ease of Use) ของแบบจาลองการยอมรับ เทคโนโลยีในโมเดลที่ 3 ของ Viswanath
Venkatesh และ Bala (2008) โดยแบ่งตามกลุ่มปัจจัยมีดังนี้
1) กลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก (Anchor) แสดงให้ เห็ น ความเชื่ อ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย
(1) สมรรถนะของตนเองด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (Computer Selfefficiency) คื อ การที่ ผู้ ใช้ เชื่ อ ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถที่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการ
ปฏิบัติงาน
(2) การรับรู้จากการควบคุมจากภายนอก (Perception of External
Control) การที่ผู้ใช้รับรู้ว่ามีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่สามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี
(3) ความวิตกต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) การที่ผู้ใช้เกิด
ความกังวลหรือกลัวที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์
(4) ความสนุ ก สนานของคอมพิ ว เตอร์ (Computer Playfulness)
การที่ผู้ใช้รู้สึกสนุกสนานเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์
2) กลุ่ มปั จจัยปรับเปลี่ยน (Adjustment) คือความเชื่อถูกเปลี่ยนไปตาม
ประสบการณ์ตรง ประกอบไปด้วย
(1) ความสนุกสนานที่รับรู้ได้ (Perceived Enjoyment) คือการที่ผู้ใช้
รู้สึกสนุกสนานและ เพลิดเพลินอัน เนื่องมาจากการใช้
(2) การใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (Objective Usability) การ
ที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีได้ตรงตามวัตถุประสงค์
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2.4.4 ทฤษฎีรวมของกำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology 2 : UTAUT2)
ในปี 2012 หลังจากที่ Venkatesh, Viswanath., Thong, James, Y.L. และ Xu (2012) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลและองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้
พัฒ นาการของแบบจ าลองการยอมรับ เทคโนโลยีป รับเปลี่ ยนตามยุคสมั ย เพิ่ มประสิ ทธิภ าพการ
พยากรณ์พฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้น จึงนาไปสู่การพัฒ นาการแบบจาลอง UTAUT ในรุ่นที่ 2 มุ่งเน้นไปที่
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี ของผู้ บ ริโภค (Consumer technology use) โดยเพิ่ ม 3 ปัจจั ยจาก
แบบจาลอง UTAUT เพื่อลดข้อจากัดและสามารถปรับใช้เพื่ออธิบายความตั้งใจ และพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี ในบริ บ ทของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได้ แ ก่ แรงจู ง ใจด้ า นความบั น เทิ ง (Hedonic
motivation) มูลค่าราคา (Price value) และความเคยชิน (Habit) (สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์
จตุรภัทร (2012) สามารถอธิบายดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology: UTAUT2) ที่ พั ฒ นาต่อยอดมาจากแบบจาลอง UTAUT
โมเดลที่ 1 ซึ่งเพิ่มปัจจัย 3 ประการมีดังนี้ (ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2558)
1 แรงจูงใจด้านความบั น เทิง (Hedonic motivation) คือความสนุกสนาน หรือความพึ ง
พอใจจากการใช้เทคโนโลยี
2 มู ล ค่ าราคา (Price value) คื อ การเปรีย บเที ย บระหว่ างประโยชน์ ที่ ได้ รับ กั บ มู ล ค่ า ที่
สูญเสีย
3 ความเคยชิน (Habit) คือแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมอัตโนมัติของบุคคลเนื่องจากมีการ
เรียนรู้จากในอดีตจนเกิดเป็นความเคยชิน แสดงในภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.10
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ภำพที่ 2.10 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แหล่งที่มำ: Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use
of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of
technology. MIS quarterly, 36(1), 157-178
จากแนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้วิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี เช่น การรับรู้ประโยชน์
การรับ รู้ความง่าย ทั ศนคติที่ มีต่อการใช้งาน และความตั้งใจในการใช้งาน จนน าไปสู่ การยอมรับ
เทคโนโลยี มาเป็ นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าปัจจัยใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

51

2.5 แบบจำลองควำมสำเร็จระบบสำรสนเทศ
DeLone และ McLean (1992) ได้ส ร้างโมเดลแห่ งความสาเร็จขึ้นมาจากการศึกษา และ
วิเคราะห์งานวิจัยจานวน 180 งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความสาเร็จของระบบสารสนเทศ
ของแต่ ล ะงานวิจั ย มีค วามใกล้ เคี ย งกั น ประกอบไปด้ ว ย 6 ปั จ จัย ดังนี้ 1. คุ ณ ภาพระบบ(System
Quality) 2. คุณภาพสารสนเทศ(Information Quality) 3. การใช้งาน(Use) 4. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน(User Satisfaction) 5. ผลที่ผู้ใช้งานได้รับ(Individual Impact) และ 6. ผลที่องค์กรได้รับ
(Organizational Impact) และได้ ก ล่ าวถึ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย คุ ณ ภาพระบบ(System
Quality) และปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ(Information Quality) เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัจจัย การใช้งาน(Use) และความพึงพอใจของผู้ใช้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล ซึ่งส่ งผล
กระทบต่อองค์กรด้วย
ในแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) นี้ คุณภาพระบบจะ
วัดความสาเร็จทางด้านเทคนิค, คุณภาพของข้อมูลจะวัดความสาเร็จเกี่ยวกับความหมายของคา และ
การใช้ , ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ , ผลกระทบส่ ว นบุ ค คล และผลกระทบที่ เกี่ ย วกั บ องค์ ก รจะวั ด
ความสาเร็จที่มีประสิทธิผล
ในขณะที่ ปั จ จั ย ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งาน(User Satisfaction) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ งาน
เช่นเดียวกัน ผลจากการใช้งานสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การ
ท างานของบุ ค คลท าให้ เกิ ด ผลกระทบส่ ว นบุ ค คล ความสั ม พั น ธ์ แ ต่ ล ะปั จ จั ย ของแบบจ าลอง
ความสาเร็จ ระบบสารสนเทศ (Model of Information System Success) โมเดลที่ 1 แสดงได้ใน
ภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.11
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ภำพที่ 2.11 แบบจาลองความสาเร็จระบบสารสนเทศ โมเดลที่ 1
แหล่งที่มำ: DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The
quest for the dependent variable. Information systems research, 3(1), 60-95.
จนกระทั้ งในปี 2003 W H DeLone และ Mclean (2003) ท าการปรับ ปรุงแบบจาลอง
ความส าเร็จ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Model of Information System Success) โดยการเพิ่ ม
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ(Service Quality) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการวัดความสาเร็จ W H
DeLone และ Mclean กล่าวว่าแทนที่ จะเพิ่ มการวัดความส าเร็จที่ม ากมาย เขาได้รวมการวัดผล
กระทบที่แตกต่างกันและจัดประเภทเป็นผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit)
ในแบบจ าลองนี้ ที่ ท าการปรับ ปรุงใหม่ ได้ รวมมิ ติ ข องความส าเร็จ เป็ น 6 มิ ติ ด้ว ยกั น ซึ่ ง
คุณภาพของข้อมูล , คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการมีผลต่อปัจจัยการใช้งาน และความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบแสดงได้ในภาพของแบบจาลองดังภาพที่ 2.12
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ภำพที่ 2.12 แบบจาลองแห่งความสาเร็จระบบสารสนเทศ โมเดลที่ 2
แหล่งที่มำ: Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of
information systems success: a ten-year update. Journal of management information
systems, 19(4), 9-30.

กฤติ ย า เสตะพั น ธุ , (2553) กล่ า วว่ า การปรั บ ปรุ ง แบบจ าลองความส าเร็ จ ของระบบ
สารสนเทศของ DeLone และ McLean เป็นการตอบสนองต่อบทบาทของระบบการบริห ารและ
ระบบสารสนเทศที่เปลี่ ย นแปลงไป แต่ล ะตัวแปรในแบบจาลองนี้ถูกอภิ ปรายในบริบทของระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรการวัดคุณภาพระบบ (System Quality) สาหรับผู้ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่
ความสามารถในการใช้งาน ความสามารถในการจัดหา ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการปรับตัว
และเวลาที่ใช้ในการใช้งาน
ตัวแปรการวัดคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) เป็นตัวชี้วัดเนื้อหาเว็บไซต์ว่ามี
ความเป็นส่วนตัว ความเกี่ยวข้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย และการเข้าถึงได้ง่ายสาหรับผู้ใช้งาน
เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกอยากเข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
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ตัวแปรการวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality) ถือเป็นสิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นจากการ
สนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องอาศัยบริการที่ดี ถ้าทาไม่ดีจะ
ส่งผลให้สูญเสียลูกค้าและยอดขายได้
ตัว แปรการใช้ (Use) ได้ รวมถึงการเข้าชมเว็บ ไซต์ ไม่ ว่าจะเป็ น การหาข้ อมู ล หรือ การท า
รายการต่าง ๆ และตัวแปรความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) วัดได้จากความคิดเห็น
ของลูกค้าที่ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การซื้อสินค้า และกระบวนการ
จ่ายเงิน
ตัวแปรผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) เป็นตัววัดความแตกต่างระหว่างผลกระทบทางบวก
และทางลบของประสบการณ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากลูกค้า และพนักงาน ซึ่งผลประโยชน์
สุทธิถือเป็ น ตัวแปรสาคัญที่สุด แต่ไม่ส ามารถวัดได้โดยตรง ต้องวัดผ่านทางตั วแปรคุณ ภาพระบบ
คุณภาพข้อมูล และคุณภาพการบริการ
ปี เตอร์ รั ก ธรรม และลั ด ดาวั ล ย์ แก้ ว กิ ติ พ งษ์ (2558) ได้ ให้ ค วามหมายของปั จ จั ย ที่ เป็ น
ตัวกาหนดความสาเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้
1) คุ ณ ภาพข้อ มูล (Information Quality) คื อคุ ณ ภาพของข้ อมู ล ที่ ผู้ ใช้ได้รับ จากการใช้
ระบบสารสนเทศ จะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ(Intention to use) และความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ (User Satisfaction) ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงควรมีการกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง รวมไปถึงสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2) คุณภาพระบบ (System Quality) คือคุณภาพระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่ างสะดวกสบาย เช่น ความเสถียรของระบบ ความรวดเร็ว ในการตอบรับ
(Feedback) และคุณ ลักษณะหน้า จอ (Interface) ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คุณภาพระบบสารสนเทศจะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ(Intention to use) และความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ (User Satisfaction)
3) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) คือคุณภาพที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศได้ รับการ
ช่วยเหลือ หรือตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของระบบสารสนเทศจากผู้ใช้บริการสารสนเทศ ซึ่ง
คุณภาพของการให้บริการสารสนเทศจะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ(Intention to use) และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ(User Satisfaction)
4) ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Intention to use) คือการที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมี
ความตั้งใจที่ จะใช้งานระบบ W H DeLone และ Mclean (2003) กล่ าวว่าความตั้งใจที่ จะใช้งาน
ระบบสามารถนามาใช้เป็นทางเลือกในการวัด (Alternative Measure) ในบางบริบท เช่น ความตั้งใจ
ในการใช้งานอาจหมายถึงทัศนคติ
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5) ความพึ งพอใจของผู้ ใช้งาน(User Satisfaction) คื อความพึ งพอใจของผู้ ใช้งานที่ มีต่ อ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จะเกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้ใช้งานแต่ละคนที่มี
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานถือเป็นปัจจัยสาคัญในการวัดความสาเร็จของเทคโนโลยี
6) ประโยชน์ที่ได้รับ(Net Benefits) คือประโยชน์ที่ผู้ใช้งานระบบได้รับจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในปี 2012 Zaied, (2012) ได้ศึกษาความส าเร็จของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดย
นาเอาแนวคิดแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ
Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996) และโมเดลความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone
และ McLean (2003) มาประยุ กต์รวมกัน เป็ นโมเดลใหม่ในชื่อแบบจาลองความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศแบบบู ร ณ าการ (Integrated Success Model : ISM) เพื่ อ น ามาใช้ ป ระเมิ น ผล
ความสาเร็จของระบบสารสนเทศ ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของระบบมากที่สุดสองอันดับ
แรกคื อ คุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) และพฤติ ก รรมความตั้ ง ใจ (Behavioral
intention) โดยในแง่ของคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) หมายรวมถึง ความปลอดภัย
มีป ระโยชน์ สามารถใช้ งานกั บ อุ ป กรณ์ ห รือ ระบบปฏิ บั ติ ก ารของตนได้ ความเป็ น ส่ ว นตัว มี ก าร
ปรับปรุงระบบอยู่เสมอ ดังแสดงในภาพที่ 2.13

ภำพที่ 2.13 แบบจาลอง Integrated Success Model (ISM)
แหล่งที่มำ: Zaied, A. N. H. (2012). An integrated success model for evaluating
information system in public sectors. Journal of Emerging Trends in Computing and
Information Sciences, 3(6), 814-825.
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จากแนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองความสาเร็จระบบสาสารเทศ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้วิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองความสาเร็จระบบสารสนเทศ เช่น คุณภาพ
สารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการ มาเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าปัจจัยใดบ้างที่สามารถ
พยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
เตชะพิทย์ ผลาวงศ์ และมฑุปายาส ทองมาก (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
องค์การและคุณภาพของโปรแกรมประยุกต์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง โดยนาปัจจัย
จากทฤษฎีแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ W H DeLone และ Mclean (2003)
ได้แก่ ปัจจัยคุณ ภาพระบบ คุณ ภาพข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจ มา
ประยุกต์ และได้เพิ่มเติมปั จจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร ความมั่นคงของ
ระบบ และความภักดีของลูกค้ามาใช้เป็นกรอบในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งอยู่ในปัจจุบันและผู้ที่เคยใช้งานโมบาย
แบงก์กิ้งแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วจานวน 200 ตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางด้านความมั่นคง
ของระบบ ภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพข้อมูล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า โดยความ
มั่นคงของระบบเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด เนื่องจากเป็นปัจจัยเกี่ยวกับความลับของข้อมูลและ
ภาวะความเป็นส่วนตัว (privacy) ในการใช้งานหรือการทาธุรกรรมทางการเงินของโมบายแบงก์กิ้ง
รองลงมาคือปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูลสารสนเทศตามลาดับ
ในทางตรงข้ามงานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยทั้งคุณภาพระบบและคุณภาพการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของความคิดของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ยังพบว่า
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั้ ง ใจใช้ งานต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
แบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone & McLean (2003) ฉบับปรังปรุง ส่วน
ความภักดีของลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้งานต่อเนื่องของระบบ
Wang & Liao, (2008) ได้ทาการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการประเมินผลความส าเร็จของ
ระบบ e-Government ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนใช้
บริการ หรือ G2C (Government to Citizen) โดยใช้ทฤษฎีความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ
DeLone & McLean (2003) ฉบับปรับปรุง ในการวิจัยครั้งนี้ได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 119 คนในไต้หวัน โดยใช้ระบบสารสนเทศทั้งหมด 6 ระบบ ประกอบไปด้วย
1.) ระบบ Taiwan railway (www.railway.gov.tw)
2.) ระบบ Electronic motor vehicle and driver IS (www.mvdis.gov.tw)
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3.) ระบบ Tax filing (tax.nat.gov.tw)
4.) ระบบ Virtual employment services center (www.ejob.gov.tw)
5.) ระบบ eGovernment portal (www.gov.tw) และ
6.) ระบบ Tourism bureau (www.taiwan.net.tw)
นั ก วิ จั ย กลุ่ ม นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพระบบ (System Quality) ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) และการรับรู้
ผลประโยชน์ ที่ ผู้ ใช้ ได้ รั บ (Net Benefit) ปั จ จัย ทั้ ง หมดนี้ ล้ ว นมี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความส าเร็จ ของระบบ
สารสนเทศ ปัจจัยการรับรู้ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าระบบ e-Government ทาให้
การทางานของตนเองง่ายขึ้น และประหยัดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้วัดความสาเร็จของระบบได้มากกว่า
ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมองว่าหน่วยงานหรือผู้ที่พัฒนาระบบควรให้ความสนใจกับการพัฒนา
ระบบโดยศึกษาข้อมูลด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบกันด้วย
อีกทั้งยังต้องพัฒ นาปัจจัย ด้านคุณภาพสารสนเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะต้อง
พัฒ นาระบบ e-Government ให้มีข้อมูลแม่นยาตามที่ผู้ใช้ระบบต้องการ ข้อมูลเพียงพอ และต้อง
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ทั น ส มั ย ปั จ จั ย ด้ าน คุ ณ ภ าพ ระ บ บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ างมี ค ว าม เห็ น ว่ า ระ บ บ
e-Government จะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้ และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเมื่อระบบ e-Government มีปัญหาจากการให้บริการระบบควรจะได้รับ
การแก้ไขอย่ างดีที่ สุ ด และระบบ e-Government ให้ ความสนใจกับ ผู้ ใช้ มากขึ้น ตามล าดับ ทั้งนี้
เพื่อที่จะนาไปสู่การเพิ่มปริมาณการใช้ ความพึงพอใจ และเป็นการเพิ่มการรับรู้ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้
ได้รับ (Net Benefit) ในที่สุด
ญาณิศา พลอยชุม (2557) วิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ
และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรุงเทพมหานครโดยนา
ปั จจัย จากทฤษฎีโมเดลความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone & McLean (2003) มาใช้
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพระบบด้านความง่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมี อิทธิพลทางบวกต่อการใช้
งานระบบ กล่าวคือหากระบบการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตมีความง่ายในการใช้งาน ก็
จะส่ งผลให้ ผู้ ใช้ งานเกิดการใช้งานระบบการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่ านอิ น เทอร์เน็ ตเป็ น ประจ า
คุณภาพระบบในมิติความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหากระบบการทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่ า น อิ น เท อร์ เ น็ ตมี การแสดงออกถึ ง ความ ซื้ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยรั ก ษ าข้ อ มู ลของผู้ ใ ช้ ง าน
ก็จ ะส่ งผลให้ ผู้ ใช้งานเกิด ความพึ งพอใจต่ อความปลอดภั ยในการใช้งาน ฉะนั้น หากระบบการท า
ธุรกรรมมีความปลอดภัยในการทางานมากขึ้นผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจมากขึ้นไปด้วย
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คุณภาพระบบในมิติความรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหากระบบการทาธุรกรรมผ่าน
อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมไปถึงการแสดงผลลัพธ์ที่
ได้ จาก ก ารใช้ งาน ระบ บ ก ารท าธุ ร ก รรม ผ่ าน อิ น เท อร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ างรวด เร็ ว ทั น ท่ ว งที
จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในระบบและตัดสินใจใช้งานระบบมากขึ้นไปด้วย

บทที่ 3
กรอบแนวคิด และวิธีกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research Method)
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 สมมติฐานการวิจัย
3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.4 ประชากร และการกลุ่มตัวอย่าง
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.8 วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล
3.9 การนาเสนอข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครพัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัว
แปรอิส ระ คื อ 1) ปั จ จั ย ด้านการรั บ รู้ค วามเสี่ ยง (Perceived Risk) 2) ปั จจัยด้านความปลอดภั ย
(Perceived Security) 3) ปั จ จั ย ด้ า นประสบการณ์ ในอดี ต (Prior Experience) 4) ปั จ จั ย ด้ า น
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คุณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) 5) ปั จ จั ยด้ านคุ ณ ภาพระบบ (System Quality) 6)
ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพการบริก าร (Service Quality) 7) ปั จ จัยด้ านการรับ รู้ป ระโยชน์ (Perceived
Usefulness) 8) ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว
แปร จะส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (Behavioral Intention to
Use) และการใช้งานจริง (Actual System Usage) ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภ าครัฐ
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 3.1
ภำพที่ 3.1
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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3.2 สมมติฐำนกำรวิจัย
3.2.1 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยง (Perceived Risk)
ชลธิชา ศรีแสง (2555) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงของระบบ e-Payment มีความสัมพันธ์ใน
แง่ลบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้บริการเมื่อเกิดการรับรู้ความ
เสี่ยงในการใช้งานระบบ จะทาให้เกิดทัศนคติในด้านลบ โดยมีมุมมองว่าหากมีความเสี่ยงมาก ระบบ
ดังกล่าวก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนามาใช้
จากการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม พบว่ า การรับ รู้ ค วามเสี่ ย งยั งส่ งผลต่ อ ทั ศ นคติ ซึ่ งผู้ ใช้ ง านระบบมี
ความเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อผู้บริโภคจะต้องคานึงถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางการเงิน เช่นการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
รวมไปถึงการบริการธนาคารทางระบบอินเทอร์เน็ต เพราะสภาพแวดล้อมของระบบอินเทอร์เน็ตมี
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และไม่มีความเป็นส่วนตัวในการทา
ธุรกรรม ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคและพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานที่มีต่อ
การยอมรับอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในอินเดียพบว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพ ลต่อทัศนคติในเชิงลบกับ
การยอมรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์น่าจะเป็นผลกระทบ
ที่คาดไม่ถึง ไม่น่าพึงประสงค์ (Bashir & Madhavaiah, 2015)
ในขณะที่ Lu, Hsu และ Hsu (2005, อ้างถึงใน สัญชัย อุปเดีย 2553: 80 ) ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงทีมีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าปัจจัยด้านการ
รับ รู้ ค วามเสี่ ย งของผู้ บ ริโภคมี ผ ลอย่างมากต่ อ ความตั้งใจใช้ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศในอนาคต
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Bauer et., al (2005, อ้า งถึ งใน จิ รพร ศรีพ ลาวั ฒ น์ , 2552: 92)
พบว่าผู้บริโภคมักจะขาดประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และคิดว่าตนเองตกอยู่ในสถานภาพที่มี
ความเสี่ ย งสู ง ส่ งผลให้ ผู้ บ ริ โภคมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปฏิ เสธการยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สอดคล้องกับ (Lifen Zhao, Anita, Stuart Hanmer-Lloyd, Philippa Ward, 2008) ได้ศึกษาการ
รับรู้ความเสี่ยงกับการใช้บริการผ่านธนาคารระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวจีนพบว่าความเสี่ยง
คือปัจจัยที่สามารถอธิบายได้ดีส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดการยอมรับใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งซึ่งกรณี
ที่ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ความเสี่ยงมาก จะทาให้เกิดความไม่สบายใจ กังวลใจ และไม่กล้าที่จะใช้งาน
ระบบ ซึ่งหมายความว่าความตั้งใจใช้งานจะเกิดขึ้นระดับต่า หรืออาจจะไม่มีเลย ซึ่งสามารถกาหนด
สมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 (H1): ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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3.2.2 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมปลอดภัย (Perceived Security)
Alalwan et al., (2016) ค้นพบว่าหากธนาคารเพิ่มการปฏิสั มพันธ์กับผู้ ใช้ระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยผ่าน
โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ เพื่ อให้ ผู้ ใช้บ ริ การระบบดั งกล่ าวได้รับ ทราบข้อมู ล เกี่ ยวกับ การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารนั้น ๆ ได้อย่างเพียงพอตามความต้องการที่ตนได้รับจากธนาคาร ซึ่งจาก
การกระทาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มรับรู้ประโยชน์จากการใช้ระบบ
ธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์มากยิ่ งขึ้น นอกจากการรับรู้ความปลอดภัยของระบบจะส่ งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบแล้ว ยังส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบอีกด้วย
ในขณะที่การรับรู้ความปลอดภัยมีความสาคัญในเชิงบวกซึ่งส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการ
ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการโดยการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้งานระบบ ดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้งานระบบ และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ของการท าธุร กรรมทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ให้ ทั น สมั ยอยู่เสมอ ในขณะเดีย วกัน ธนาคารควรน าเสนอ
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยกับผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง (Giovanis, A. N., Binioris, S.,
& Polychronopoulos, 2012) ซึ่งสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐำนที่ 2 (H2): ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐำนที่ 3 (H3): ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.3 ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในอดีต (Prior Experience)
เมื่อผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ก็จะทาให้ผู้ใช้ทราบว่า
ระบบสาสารสนเทศนี้สามารถใช้งานได้อย่างไร จึงก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับระบบนั้น ๆ จึงส่งผลให้
เกิดการรับ รู้ป ระโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน สอดคล้ องกับ ฐาวรา หวังสมบูรณ์ ดี ,
(2553) พบว่าประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้
งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการมีประสบการณ์ในอดีต
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นประจา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ได้ง่ายขึ้น และผู้ใช้ระบบรับรู้ถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าหาก
ผู้ใช้มีป ระสบการณ์ ในการใช้อิน เทอร์เน็ ต จะส่ งผลให้ ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ ตแบงก์กิ้งไม่เกิดความกังวล
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว และรู้แนวทางว่าจะต้องทาอย่างไร
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ในการใช้บริการ หรือทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถกาหนดสมมติฐานได้
ดังนี้
สมมติฐานที่ 4 (H4): ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 (H5): ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.4 ปัจจัยด้ำนคุณภำพสำรสนเทศ (Information Quality)
Zhou (2011)คุณภาพสารสนเทศมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญในการรับรู้ประโยชน์ เพราะ
ผู้ ใช้งานอิน เทอร์ เน็ ตแบงก์กิ้งมีความคาดหวังว่าจะใช้ งานได้ตลอดเวลา และที่ใดก็ ได้ ดังนั้ นหาก
คุณภาพสารสนเทศต่า เช่น หากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์ กิ้งเข้าถึงบริการหนึ่งๆช้า การตอบสนอง
ผู้ใช้ระบบใช้ระยะเวลานาน และการหยุดทางานของระบบขณะที่ผู้ใช้ทารายการอยู่ส่งผลให้เกิดความ
ไม่น่าเชื่อถือกับ ธนาคารนั้ น ๆ ทั้งนี้ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งจาเป็นต้องนาเสนอข้อมูลให้ มี
ความชัดเจน การตอบสนองที่รวดเร็ว และรูปแบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นผู้ใช้อาจจะรู้สึก
ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเป็นเรื่องที่ยาก ในขณะที่ (Tseng, 2016) กล่าวว่าคุณภาพสารสนเทศมี
อิทธิพล และเป็นแรงจูงใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเพราะผู้ใช้งานระบบรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งานระบบ และความเพลิดเพลินในการใช้งาน ดังนั้นสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 (H6): ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.5 ปัจจัยด้ำนคุณภำพระบบ (System Quality)
Zhou (2011) คุณ ภาพระบบของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส ะท้อนให้ เห็นถึง
ความรวดเร็ว และการใช้งานง่าย ของระบบ เนื่องจากข้อจากัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทมี่ ีหน้าจอขนาด
เล็ก อาจไม่ได้รับความสะดวกในการป้อนข้อมูล และความไม่สะดวกในการค้นหารายละเอียดในการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน ดั งนั้นหากคุณภาพระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพที่ดี
ผู้ใช้บริการระบบจะรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และคาดหวังการใช้งานระบบในอนาคตต่อไป ซึ่ง
คุณภาพระบบถูกค้นพบว่ามีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Wang, Y. S., & Liao,
2007) ซึ่งสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 7 (H7): ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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3.2.6 ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรบริกำร (Service Quality)
คุ ณ ภาพการบริ ก ารถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการวั ด ความส าเร็ จ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการจึง
ถูกนามาเป็นเครื่องมือใช้วัดความสาเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้ระบบการชาระเงินผ่าน
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ เช่น การที่ผู้ ใช้ระบบได้รับข้อมูลการทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ถูกต้ อง
ครบถ้ ว น และทั น เวลา การแก้ ปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น เกี่ ยวกั บ ระบบเพื่ อตอบสนองความถู กต้ อ ง ความ
น่าเชื่อถือ ความสามารถทางด้านเทคนิค รวมไปถึงการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการการชาระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคล (Kutlu & Alkaya, 2015) ดังนั้นสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐำนที่ 8 (H8): ปัจจัยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 9 (H9): ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.7 ปัจจัยกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived Ease of Use)
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจยอมรับ และพร้อมที่จะเรียนรู้
เมื่อผู้บริโภคสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่จาเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
หรือจาเป็ นจะต้องมีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระบบด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถเรียนรู้ ได้อย่าง
รวดเร็ว (จิราพร ศรีพลาวัฒน์, 2552) จากการศึกษาของ ชลธิชา ศรีแสง (2556) พบว่าการรับรู้ความ
ง่ายของระบบ e-Payment มี ค วามสั ม พั น ธ์ในเชิ งบวกต่ อ การรั บ รู้ป ระโยชน์ ในการใช้ งานระบบ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานได้ง่าย รู้สึกถึงความคุ้นเคย และความถนัดคล่ องแคล่ว ก็จะทาให้
รับรู้ถึงประโยชน์ได้อย่างมากจากการใช้ระบบ e-Payment สอดคล้องกับ Fishbein (1963) กล่าวว่า
เมื่อบุคคลเกิดความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ
ในขณะที่ Davis (1985) ทัศนคติต่อการใช้ระบบเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้
ระบบ ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก 2 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ
การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Used) นอกจากนี้การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of
Used) มีอิทธิพลเชิงเหตุผลกับการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ยิ่งบุคคลรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้ระบบในการทางานมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตในการทางานโดยรวมได้มากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
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สมมติฐานที่ 10 (H10): การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 11 (H11): การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.8 ปัจจัยกำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (Perceived Usefulness)
Davis (1993) องค์ป ระกอบหลั กของแรงจูงใจในการยอมรับ เทคโนโลยี ได้แก่ การรับ รู้
ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของคุณลักษณะการออกแบบต่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยี โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การรับรู้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทานายพฤติกรรม
ได้ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มผ่ า นทั ศ นคติ ไ ด้ ร้ อ ยละ 58 สอดคล้ อ งกั บ Davis, Bagozzi and
Warshaw, (1989) ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานของบุคคล ทั้งนี้เมื่อบุคคลรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแล้วจะเกิด
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานทันที สอดคล้องกับ ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553) กล่าวว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมาก
ที่สุดในด้านการประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร สร้างความสะดวกสามารถทางาน
ได้ทุกที่ ตลอดเวลา และเพิ่มโอกาสในการลงทุน และมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญกับทัศคติที่มีผลต่อ
การใช้ ง านส่ ง ผลให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมองข้ า มอุ ป สรรคต่ า ง ๆ และเกิ ด ทั ศ นคติ ในทางบวกต่ อ การใช้
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เกิดความตั้งใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งตามลาดับ
สมมติฐานที่ 12 (H12): การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมื่อผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ส่งผล
เชิงบวกให้เกิดการใช้งานจริง ดังนั้นกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 13 (H13): ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการใช้งานจริงกั บ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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เมื่อผู้ใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภ าครัฐ (e-payment) รับรู้ความเสี่ ยง
ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ก ารใช้ งาน จ ริ ง กั บ ระ บ บ ก ารช าระ เงิ น แ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งภ าค รั ฐ
(e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นกาหนดสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 14 (H14): รับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ
คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ส่ งผลให้ เกิดการใช้งานจริงกับ ระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

3.3 นิยำมเชิงปฏิบัติกำร
3.3.1 ระบบกำรช ำระเงิน แบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ ภ ำครั ฐ (e-Payment) หมายถึ ง
หมายถึง รูปแบบการรับและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องการ
พัฒ นาระบบการช าระเงิน ของไทยให้ เข้าสู่ ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร
สามารถรองรับ ธุรกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้ สามารถดาเนินไปได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช้เอกสาร ความซ้าซ้อน หรือการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย การโอน
เงินผ่านระบบธนาคาร การโอนเงินผ่านมือถือ การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต
3.3.2 ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลที่อยู่ในภาวะสูงอายุหรือชราภาพ (aging) เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของชีวิตโดยอายุหรือวัยที่มีผลพฤติกรรม และแรงจูงใจของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา จิตใจ และสังคม ได้แก่ เพศชาย และเพศ
หญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.3.3 กำรรับ รู้ ค วำมเสี่ ยง (Perceived Risk) หมายถึง ผลจากการรับ รู้ข้อ มูล ที่
ผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงนาเสนอข้อมูลของการบริการที่ไม่ครบถ้วน อาจนาไปสู่การทุจริต
สูญ เสี ย เงิน ความผิ ดหวัง ความไม่พึ งพอใจ และทาให้ ผู้ ใช้บริการไม่ตัดสิ น ใจที่จะใช้บริการระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเสี่ยงในการทาธุรกรรมทางการเงินไม่สาเร็จ การถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนตัว และผู้รับเงินปลายทางจะไม่ได้รับเงิน

67
3.3.4 กำรรับรู้ควำมปลอดภัย (Perceived Security) หมายถึง ความปลอดภัยที่
ผู้ใช้พึ งจะได้รับ ในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ หรืออุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ เช่นระบบที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้รอดพ้นจาก
อัน ตรายอยู่ ในสถานะที่ มีความปลอดภั ยไร้กังวล และความกลั ว ของผู้ ใช้บริการ เพื่ อป้ องกันหรือ
ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับไม่ให้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ไร้ความกังวลในการใช้งาน การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ ไม่เกิดความผิดพลาดในการทา
ธุรกรรม การได้รับการชดเชยความเสียหายจากความไม่ปลอดภั ย และความชัดเจนในการตรวจสอบ
ของผู้ใช้บริการ
3.3.5 ประสบกำรณ์ในอดีต (Prior Experience) หมายถึง เมื่อผู้ใช้มีประสบการณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาก ผู้ใช้จะมีแนวโน้มในการรับรู้ความกังวล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อยลง การที่ความกังวลของผู้ใช้ลดลงทา
ให้การรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ในทางลบลดลงไปด้วย
ได้ แก่ ประสบการณ์ การใช้อิน เทอร์เน็ ตและอุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ในอดีต และความถี่ในการใช้
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.3.6 คุณภำพสำรสนเทศ (Information Quality) หมายถึง สารสนเทศที่เหมาะ
สาหรับการใช้งาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผลิตจากข้อมูลที่เป็นความจริง และทันสมัยมา
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความหมายชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยตัวแปรหลักที่ใช้วัดคุณภาพ
สารสนเทศที่ ส ามารถน ามาใช้ ได้ แ ก่ ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
(Completeness) ความเกี่ ย วเนื่ อ ง (Relevance) ความทั น ต่ อ เวลา (Timeliness) ความรั ด กุ ม
(Conciseness) รู ป แบบของสารสนเทศ (Format) ความทันสมัยของสารสนเทศ (Recenry) และ
ความแม่นยา (Precision)
3.3.7 คุ ณ ภำพระบบ (System Quality) หมายถึงความยื ด หยุ่ น ในการใช้ งาน
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผลในระบบ ความเหมาะสมของระบบ และฟังก์ชั่น
การใช้ที่ผู้ใช้บริการต้องการ ประกอบไปด้วยการวัดความสะดวกในการใช้งาน (Convenience of
Access) เวลาที่ ใช้ ในการตอบสนอง (Response Time) ความง่า ยในการใช้ งาน (Ease of Use)
ความมีเสถียรภาพ (Reliability) และความปลอดภัย (Security)
3.3.8 คุ ณ ภ ำพ กำรบ ริ ก ำร (Service Quality) ห ม ายถึ ง คุ ณ ภ าพ ด้ า น
ความสามารถด้านการบริการด้านตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้านการให้บริการของ
ผู้ดูแลระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ความง่ายในการใช้งาน การจัดการที่มี
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ประสิ ทธิภ าพ เข้าถึงได้ตลอดเวลา การให้ ความช่ว ยเหลื อในการแก้ปั ญ หา การมี ข้อมู ลติ ดต่อกับ
ผู้รับผิดชอบ และการมีเครื่องหมายบอกการใช้งาน
3.3.9 กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)(Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าเมื่อใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางานซึ่งประกอบไปด้วย การเพิ่มความสะดวก ลด
ความผิดพลาด การประหยัดค่าใช้จ่าย และการประหยัดเวลา
3.3.10 กำรรั บ รู้ ค วำมง่ ำ ยของระบบกำรช ำระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)(Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าไม่ต้องใช้ความ
พยายามในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ความเข้าใจอย่างชัดเจนในการใช้งาน
ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเรียนรู้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
3.3.11 ควำมตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ ก รรมในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ (e-Payment) (Behavioral Intention to Use) หมายถึง ระดับ ความ
ตั้งใจของบุคคลว่าจะแสดง หรือไม่แสดงพฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งส่งผลโดยตรงมาจากปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เนื่องจากบุคคลมีการยอมรับที่จะใช้ระบบดังกล่าวเพราะตระหนัก
ว่าระบบจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานได้ และจะใช้ระบบอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.3.12 กำรใช้ ง ำนจริ ง (Actual System Usage) หมายถึ ง การวั ด ระดั บ การ
กระท า หรื อ การใช้ ง านต่ อ ระบบ และยั ง รวมไปถึ ง การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
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3.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.4.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิ ง ที่ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และอาศั ย อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2559
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2559) ระบุว่ามีจานวนประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งสิ้น 1,806 คน
3.4.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ใน
วัยทางานช่วงท้าย และผู้เกษียณอายุงานแล้ว โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้เกณฑ์จานวนที่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง คือไม่น้อยกว่า 15 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ (Steven, 2002)
ซึ่งในที่นี้ ตัวแปรสั งเกตได้ 10 ตัว ฉะนั้นหากพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ นี้ จะต้องมีขนาด
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 150 คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของการกาหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าในการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างให้เป็นไปตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of thump) (Hair, 2010, p.76)
เพื่ อ ให้ ก ารทดสอบความสอดคล้ อ งของแบบจ าลองเชิ งโครงสร้ างกั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ มี ค วาม
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 50 คน จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ 200 คน
3.4.3 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ วิ จั ย จะท าการสุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
แบ่งเป็นเลือกสุ่มแบบเจาะจงพื้นที่ คือ เขตกรุงเทพมหานคร และเจาะจงกับผู้สูงอายุที่เคยใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน อย่างน้อย 1 ประเภท เพื่อ
ศึกษาย้อนถึงสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานในพื้นที่ข้างต้น
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3.5 วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ออนไลน์ (Google form) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดย
การส่ ง ลิ้ งค์ (Link) https://goo.gl/forms/D7r7pPFeC1IQTWtA3 ของแบบสอบถามไปให้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง และการส่งต่อภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผ่านแฟนเพจที่มีผู้สูงสูงอายุติดตามอยู่
มาก เช่น “เพจสูงวัยใช่ไก่กา” มีจานวนผู้ติดตาม 10,014 และ “เพจวัยทองสตรองสุดๆ” มีจานวน
ผู้ติดตาม 41,333 ซึ่งผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เชิ งปริม าณ ใช้แ บบสอบถามในการเก็บ ข้ อ มูล จากกลุ่ มตั ว อย่างที่
กาหนดไว้จานวนทั้งสิ้น 200 ชุด โดยแบบสอบถามที่ได้รับการทดสอบและการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษารวบรวมเนื้อหาข้อมูลแนวคิด
ต่างๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นคาถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ น คาถามคั ดกรองเกี่ยวกับ อายุ และที่ อยู่ อาศัยของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดย
ลักษณะของคาถามในส่วนนี้จะเป็นมาตรวัด ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งเป็น
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เลื อ กเพี ย งค าตอบเดี ย ว จ านวน 2 ข้ อ หากผู้ ต อบ
แบบสอบถามไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่ได้ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะถือ
เป็นการสิ้นสุดการทาแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคาถามในส่วนนี้จะ
เป็นมาตรวัด ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) โดยเลือก เพียงคาตอบเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากร จานวน 4 ข้อ
ได้แก่ เพศ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ชุดคาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
ออกเป็ น 10 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต
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คุ ณ ภาพสารสนเทศ คุ ณ ภาพระบบ คุ ณ ภาพการบริก าร การรับ รู้ ป ระโยชน์ การรับ รู้ ค วามง่า ย
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน และการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำรำงที่ 3.1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และจานวนข้อใน
แบบสอบถาม
ลำดับ
คำถำมปัจจัยต่ำง ๆ
จำนวนข้อ
ผู้วิจัย
1
การรับรู้ความเสี่ยง
3
(สัญชัย อุปะเดีย, 2553)
2
การรับรู้ความปลอดภัย
3
(Kutlu และ Alkaya, 2015)
3
ประสบการณ์ในอดีต
3
(ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี, 2553)
4
คุณภาพสารสนเทศ
3
(Wang Y.s, และ Liao Y.W, 2008)
5
คุณภาพระบบ
3
(Wang Y.s, และ Liao Y.W, 2008)
6
คุณภาพการบริการ
3
(Wang Y.s, และ Liao Y.W, 2008)
7
การรับรู้ประโยชน์
3
(Venkatesh และ Davis, 2000)
8
การรับรู้ความง่าย
3
(Venkatesh และ Davis, 2000)
9
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน
3
(Venkatesh และ Davis, 2000)
10
การใช้งานจริง
9
(Ali bakhit Jaafreh, 2017)
รวม
36
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3.7 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยทาการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
เครื่องมือการวิจัย ดังนี้
3.7.1 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability)
โดยชุดคาถามในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้ Likert Scale 5 ระดับในการวัด ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
จานวน 40 ชุดไปตรวจสอบ (Tryout) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อนามา
หาความเชื่อมั่น ซึ่งใช้ตรวจสอบชุดคาถามในส่วนที่ 2 และ 3 ได้ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Conbach’s
Coefficient) ของตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สู ตรสั มประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient โดยจะ
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป เพราะเป็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนตอบไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงถือว่าเป็นข้อคาถามที่มีความเชื่อถือได้ (Cronbach's, 1990, อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์
เพชรไพรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์, 2545)

เมื่อ

α

=

ความน่าเชื่อถือได้

K

=

จานวนข้อ

S2i

=

ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

S2t

=

ความแปรปรวนของคะแนนทุกข้อ

ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความสอดคล้องภายในพบว่าแบบสอบถามการ
วิจัยในครั้งนี้มีค่า α ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ มีดังนี้
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ตำรำงที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Cronbach’s Coefficient)
ลำดับ
ชุดคำถำม
ค่ำควำมเชื่อมัน
1
คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง
0.784
2
คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย
0.753
3
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
0.873
4
คาถามเกี่ยวกับคุณภาพสารสนเทศ
0.804
5
คาถามเกี่ยวกับคุณภาพระบบ
0.722
6
คาถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
0.882
7
คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์
0.916
8
คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ความง่าย
0.865
9
คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน
0.915
10
คาถามเกี่ยวกับการใช้งานจริง
0.923
รวม
0.957

3.7.2 กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity)
การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิจั ย ใช้ วิธี ต รวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis, CFA) ของกลุ่ ม ตั ว แปรจากชุ ด ตั ว แปรในโมเดลการวัด ซึ่ งแสดงผลในบทที่ 4 ก่ อ นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบว่า ตัวแปรต่าง ๆ ที่นามาศึกษามีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง
ผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีที่กาหนดไว้
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3.7.3 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรวิเครำะห์
ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ งเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในการวั ด ตั ว แปร โดยใช้ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งในและ
ต่างประเทศเป็นแนวทาง ทั้งนี้ได้ปรับให้มีความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาโดยยังคงใช้มาตรวัดระดับ
ความถี่แบบ Likert Scale 5 ระดับไว้ดังนี้
1) การรับ รู้ ความเสี่ ยง / ความปลอดภัย / ประสบการณ์ ในอดีต / คุณ ภาพสารสนเทศ /
คุณ ภาพระบบ / คุณ ภาพการบริก าร / การรับ รู้ป ระโยชน์ / การรับ รู้ความง่าย / ความตั้งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งาน / การใช้งานจริง จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวแปร ซึ่งแบ่งคาตอบออกเป็น 5 ระดับ
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2
คะแนน และน้อยที่สุด 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การแบ่งกลุ่มให้คะแนนการรับรู้ความเสี่ยง 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด

3.8 วิธกี ำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งหมดไปดาเนินการลงรหัส (Coding)
แล้วนาไปประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS For Windows เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติ และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ ดังนี้
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ได้แก่ การใช้ตารางแจก
แจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) แสดงผลโดยหาค่ า เฉลี่ ย
(Mean ; X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) เพื่ออธิบายตัวแปรทั้ง 10
ตัวแปร
2) สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise ซึ่งเป็น
สถิติที่ใช้พยากรณ์ความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อต่อแปรตาม โดยใช้ทดสอบ
สมมุติฐานดังนี้

75
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ความง่ายของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
8. ปัจจัยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
9. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
10. การรั บ รู้ ค วามง่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
11. การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
12. การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
13. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
14. รับ รู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณ ภาพระบบ
คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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3) กำรวิ เ ครำะห์ ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยผู้วิจัยอาศัยเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556, น. 69)
ตำรำงที่ 3.3 เกณฑ์ ก ารแปลความหมายค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient)
ลาดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความหมาย
1
0.90 – 1.00
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก
2
0.70 – 0.90
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
3
0.50 – 0.70
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
4
0.30 – 0.50
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า
5
0.00 – 0.30
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก
4) กำรวิเครำะห์ ค วำมสอดคล้อ งของโมเดลสมกำรโครงสร้ำ ง (Structural Equation
Modeling - SEM) การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง(Structural Equation Modeling - SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL
9.30 โดยประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ข องโมเดลด้ ว ยวิ ธี ป ระมาณค่ าสู งสุ ด (Maximum Likelihood
Estimates - MLE) และค่าดัชนีต่าง ๆ เป็นค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยเกณฑ์บ่งชี้ความสอดคล้องในการตรวจสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
ทั้งนี้ห ากผลการตรวจมีค่าดัชนี ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้มากกว่า 3 ดัชนีขึ้นไป จากทั้งหมด 11 ดัช นี
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556); สังวร งัด
กระโทก (2557) โดยดัชนีที่ผู้วิจัยนามาใช้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีทั้งสิ้น 11 ดัชนี (ดังปรากฏในตารางที่ 3.4) ทั้งนี้ต้องมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3 ค่าดัชนีขึ้นไป จึงถือว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน
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ตำรำงที่ 3.4 เกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ำสถิติวัดควำมสอดคล้อง
เกณฑ์ควำมสอดคล้อง
มากกว่า 0.05
1. ค่า 𝝌𝟐
น้อยกว่า 3.00
2. ค่า 𝝌𝟐 /df
3. ค่าดัชนี Goodness of Fit Index (GFI)
มากกว่า 0.90
4. ค่าดัชนี Adjusted Good of Fitness (AGFI)
มากกว่า 0.90
5. ค่าดัชนี Comparative Fit Index (CFI)
มากกว่า 0.90
6. ค่าดัชนี Normal Fit Index (NFI)
มากกว่า 0.90
7. ค่าดัชนี Non-normed Fit Index (NNFI)
มากกว่า 0.90
8. ค่าดัชนี Incremental Fit Index (IFI)
มากกว่า 0.90
9. ค่าดัชนี Relative Fit Index (RFI)
มากกว่า 0.90
10. ค่าดัชนี Root Mean Square Residual (RMR)
น้อยกว่า 0.05
11. ค่าดัชนี Root Mean Square Error of
น้อยกว่า 0.05
Approximation (RMSEA)
ที่ ม ำ: ยุ ท ธ์ ไกยวรรณ์ . (2556). การวิ เคราะห์ ส ถิ ติห ลายตั ว แปรส าหรับ งานวิ จัย . พิ ม พ์ ค รั้งที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 228
สั งวร งัด กระโทก. (2557). โมเดลสมการโครงสร้างส าหรับ การวิ จัย ทางสั งคมศาสตร์. เอกสาร
ประกอบการสอน นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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3.9 กำรนำเสนอข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ต ามหั ว ข้ อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาน าวิ จั ย
วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยอาศัย การวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลที่ได้จากการ
วิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนาเสนอรายงานการวิจัยโดยนาข้อมูลที่
วิเคราะห์ผลมานาเสนอเพื่อตอบปัญหานาวิจัยที่กาหนดไว้ดังนี้
1) ปั จจัยด้านการรับรู้ความเสี่ ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ
คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย พฤติกรรมความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
2) ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การศึกษาเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1) กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางมีคาอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 น าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)
ส่ ว นที่ 2 น าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐานซึ่งมีทั้งหมด 14 ข้อ โดยใช้
สถิติเชิงอนุมานดังนี้
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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5. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
8. ปัจจัยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
9. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
10. การรั บ รู้ ค วามง่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
11. การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
12. การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
13. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
14. รับ รู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณ ภาพระบบ
คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 1 นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติเชิงบรรยำยของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยหำ
ค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน อาชีพ และระดับ
การศึกษาสูงสุด โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 จานวนร้อยละของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
80
120
200

ร้อยละ
40.0
60.0
100.00

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 120
คนคิดเป็นร้อยละ 60.0 และเพศชายจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
ตำรำงที่ 4.2 จานวนร้อยละของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้สูงสุดต่อเดือน
รายได้ต่อเดือนสูงสุด
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
รวม

จำนวน (คน)
4
50
106
33
7
200

ร้อยละ
2.0
25.0
53.0
16.5
3.5
100.00

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท
คิดเป็ น ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีรายได้
30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีรายได้ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ
น้อยที่สุดคือ 10,000 บาท หรือต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 2.0
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ตำรำงที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตามอาชีพ
อำชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน / พ่อบ้าน เกษียณอายุ
รวม

จำนวน (คน)
29
70
57
47
200

ร้อยละ
14.5
35.0
27.0
23.5
100.00

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.0
แม่บ้าน/ พ่อบ้านที่เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 23.5 และอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 14.5
ตำรำงที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
165
19
16
200

ร้อยละ
82.5
9.5
8.0
100.00

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.5 และน้อยที่สุดคือสูง
กว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.0
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4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับรู้ควำมเสี่ยงของระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรการรับรู้ความเสี่ยงของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean : Xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ในบทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.5
ตำรำงที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของการรับรู้ความเสี่ยงของระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้ควำมเสี่ยง (ร้อยละ)

ควำมเสี่ยง
มำกที่สุด
1. ผู้รับเงินปลายทาง
63
ไม่ได้รับเงิน
(26.5%)
2. อาจจะถูกขโมย
24
ข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี (12.0%)
3. เกิดความไม่
60
แน่ใจว่าทาธุรกรรม
(30.0%)
สมบูรณ์หรือไม่
รวม

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

38
(19.0%)
55
(27.5%)

22
(11.0%)
29
(14.5%)

63
(31.5%)
37
(18.5%)

24
(12.0%)
55
(27.5%)

32
(16.0%)

18
(9.0%)

54
(27.0%)

36
(18.0%)

X

S.D.

แปลค่ำ

3.16

1.424

ปานกลาง

2.78

1.414

ปานกลาง

3.13

1.531

ปานกลาง

3.02

1.384

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ของกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 200 คน มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งของระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) ที่ผู้รับ เงิน ปลายทางอาจจะไม่ได้รับเงิน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.16 อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมา คือ ความเสี่ยงที่ผู้ใช้ระบบเกิดความไม่แน่ใจว่าทาธุรกรรมสมบูรณ์หรือไม่ ที่ค่าเฉลี่ย
3.13 อยู่ในระดับปานกลาง
และระดับการรับรู้ความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่ผู้ใช้ระบบอาจจะถูกขโมยข้อมูลโดยผู้
ไม่หวังดี ที่ค่าเฉลี่ย 2.78 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในภาพรวมการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.02
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ตำรำงที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของการรับรู้ความปลอดภัยของ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้ควำมปลอดภัย (ร้อยละ)

ควำมปลอดภัย

1. จัดเก็บข้อมูลทาง
ธุรกรรมไว้อย่าง
ปลอดภัย
2. ภาครัฐชดเชยความ
เสียหายจากความ
เสียหายของระบบ
3. ผู้อื่นไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ก่อน
ได้รับอนุญาต
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

64
(32.0%)

52
(26.0%)

65
(32.5%)

16
(8.0%)

3
(1.5%)

3.79

1.030

มาก

57
(28.5%)

51
(25.5%)

59
(29.5%)

25
(12.5%)

8
(4.0%)

3.62

1.141

มาก

52
(26.0%)

62
(30.0%)

59
(29.5%)

23
(11.5%)

6
(3.0%)

3.64

1.079

มาก

3.68

.993

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ของกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับการรับรู้ความปลอดภัยของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) ในด้านการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงินไว้อย่างปลอดภัย มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
3.79 อยู่ ในระดับ มาก รองลงมา คือ ผู้ อื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ก่อนที่จะได้รับการอนุญ าต ที่
ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก
และระดับการรับรู้ความปลอดภัยน้อยที่สุด คือ ภาครัฐจะชดเชยความเสียที่เกิดจากระบบ
ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมการรับรู้ความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.68
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ตำรำงที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของการรับรู้ประสบการณ์ในอดีต
ของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสบกำรณ์
ในอดีต
1. การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา
ช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้
ระบบ
2. การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา
ทาให้รู้ถึงประโยชน์ของ
ระบบ
e-Payment มากขึ้น
3. การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา
ทาให้รู้ถึงความง่าย
รวม

ระดับกำรรับรูป้ ระสบกำรณ์ในอดีต (ร้อยละ)

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

33
(16.5%)

63
(31.5%)

84
(42.0%)

18
(9.0%)

1
(1.0%)

3.53

.907

มาก

27
(13.5%)

50
(25.0%)

78
(39.0%)

42
(21.0%)

3
(1.5%)

3.28

.993

ปาน
กลาง

32
(16.0%)

54
(27.0%)

74
(37.0%)

35
(17.5%)

5
(2.5%)

3.36

1.028

ปาน
กลาง

3.39

.902

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ของกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีภ าพรวมรับรู้ความปลอดภัยของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) อยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.39 โดยปัจจัยการรับรู้ประสบการณ์ในอดีต ด้าน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นประจาช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้ระบบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับ
มาก
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา ทาให้รู้ถึงความง่ายของระบบ e-Payment และ
การใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ประจ าท าให้ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องระบบ e-Payment มากขึ้ น
ที่ค่าเฉลี่ย 3.36 และ 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง
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ตำรำงที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพสารสนเทศของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้คุณภำพสำรสนเทศ (ร้อยละ)

คุณภำพสำรสนเทศ

1. การให้ข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ และเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้ระบบ
2. การให้ข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุรกรรมทางที่ถูกต้อง
3. ให้ข้อมูลการทา
ธุรกรรมทางการเงินที่
ทันสมัย
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

46
(23.0%)

70
(35.0%)

75
(37.5%)

8
(4.0%)

1
(0.5%)

3.76

.869

มาก

35
(17.5%)

68
(34.0%)

71
(35.5%)

26
(13.0%)

3.56

.927

มาก

52
(26.0%)

56
(28.0%)

68
(34.0%)

2
(1.0%)

3.67

1.013

มาก

3.66

.849

มำก

22
(11.0%)

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ของกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับ การรับ รู้ คุณ ภาพสารสนเทศของระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิ กส์
ภาครัฐ(e-Payment) การให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ระบบ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
3.76 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การให้ข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย ที่ค่าเฉลี่ย 3.67
อยู่ในระดับมาก
และระดั บ การรับ รู้ คุณ ภาพสารสนเทศ น้ อยที่ สุ ด คือ การให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ ธุรกรรมทาง
การเงินที่ถูกต้อง ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมการรับรู้คุณภาพสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.66
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ตำรำงที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้คุณภำพระบบ (ร้อยละ)

คุณภำพระบบ

1. การเชื่อมต่อเพื่อเข้า
ระบบมีความรวดเร็วไม่
ขัดข้องขณะใช้งาน
2. สามารถแสดงภาพ
และข้อความได้อย่าง
รวดเร็ว
3. ผู้ใช้ สามารถใช้งาน
ระบบเมื่อใดก็ได้ตามที่
ต้องการ
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

47
(23.5%)

56
(28.0%)

85
(42.5%)

11
(5.5%)

1
(0.5%)

3.68

.911

มาก

31
(15.5%)

61
(30.5%)

69
(34.5%)

34
(17.0%)

5
(2.5%)

3.39

1.021

ปาน
กลาง

45
(22.5%)

61
(30.5%)

63
(31.5%)

30
(15.0%)

1
(0.5%)

3.59

1.012

มาก

3.55

.861

มำก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ของกลุ่ มผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 200 คน มี ร ะดั บ การรั บ รู้ คุ ณ ภาพระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) ในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าระบบมีความรวดเร็วไม่ขัดข้องขณะใช้งาน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
3.68 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ที่ค่าเฉลี่ย
3.59 อยู่ในระดับมาก
และระดับการรับรู้คุณภาพระบบ น้อยที่สุด คือ สามารถแสดงภาพ และข้อความได้อย่าง
รวดเร็ ว อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.39 ซึ่ ง ในภาพรวมการรั บ รู้ คุ ณ ภาพระบบอยู่
ที่ค่าเฉลี่ย 3.55 ในระดับมาก
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ตำรำงที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพการบริการระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร (ร้อยละ)

คุณภำพกำรบริกำร

1. ระบบสามารถเข้าถึง
ความต้องการที่
เฉพาะเจาะจง
2. ระบบสามารถ
ติดตามผลการให้บริการ
กับผู้ใช้
3. ระบบบริการท่าน
ด้วยความใส่ใจ
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

43
(21.5%)

61
(30.5%)

82
(41.0%)

13
(6.5%)

1
(0.5%)

3.66

.904

มาก

29
(14.5%)

62
(31.0%)

72
(36.0%)

34
(17.0%)

3
(1.5%)

3.40

.982

ปาน
กลาง

32
(16.0%)

62
(31.0%)

78
(39.0%)

26
(13.0%)

2
(1.0%)

3.48

.945

มาก

3.51

.878

มำก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) ในการที่ระบบสามารถเข้าถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจง มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.66
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ระบบบริการท่านด้วยความใส่ใจ ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับมาก
และระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ น้อยที่สุด คือ ระบบสามารถ ติดตามผลการให้บริการ
กั บ ผู้ ใ ช้ ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.40 อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ในภาพรวมการรั บ รู้ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับมาก
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ตำรำงที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการรับรู้ประโยชน์ระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรูป้ ระโยชน์ (ร้อยละ)

กำรรับรูป้ ระโยชน์

1. ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน
2. การดาเนินการทาง
การเงินสาเร็จได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
3.ระบบดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อการทางาน
ของท่าน
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

64
(32.0%)

53
(26.5%)

69
(34.5%)

13
(6.5%)

1
(0.5%)

3.83

.972

มาก

58
(29.0%)

53
(26.5%)

57
(28.5%)

30
(15.0%)

2
(1.0%)

3.67

1.079

มาก

58
(29.0%)

48
(24.0%)

58
(29.0%)

31
(15.5%)

5
(2.5%)

3.61

1.132

มาก

3.70

.992

มำก

จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับ การรับ รู้ประโยชน์จากการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกรรมทางการเงิน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.83
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การดาเนินการทางการเงินสาเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่
ในระดับมาก
และระดับการรับรู้ประโยชน์ น้อยที่สุด คือ ระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการทางานของท่าน
ที่ค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมการรับรู้ประโยชน์ที่ค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก
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ตำรำงที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการรับรู้ค วามง่ายของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรรับรู้ควำมง่ำย (ร้อยละ)

กำรรับรู้ควำมง่ำย

1. เข้าใจวิธีการใช้ระบบ
ได้อย่างชัดเจน
2. ผู้ใช้ระบบไม่ต้องใช้
ความพยายามด้านจิตใจ
เช่น ท่านไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อ
ใช้ระบบ
3. เป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้
งานระบบ
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

47
(23.5%)

56
(28.0%)

62
(31.0%)

30
(15.0%)

5
(2.5%)

3.55

1.083

มาก

56
(28.0%)

45
(22.5%)

57
(28.5%)

39
(19.5%)

3
(1.5%)

3.56

1.137

มาก

51
(25.5%)

51
(25.5%)

48
(24.0%)

41
(20.5%)

9
(4.55%)

3.47

1.202

มาก

3.52

1.079

มำก

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับ การรับ รู้ความง่ายจากการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ที่ผู้ใช้ระบบไม่ต้องใช้ความพยายามด้านจิตใจ เช่น ท่านไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อใช้
ระบบ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้ใช้ระบบเข้าใจวิธีการใช้ระบบได้
อย่างชัดเจน ที่ค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมาก
และการรับรู้ความง่าย น้อยที่สุด คือ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้งานระบบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่
ในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมการรับรู้ความง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก
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ตำรำงที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรม(ร้อยละ)

ควำมตั้งใจเชิง
พฤติกรรม
1. ความตั้งใจจะใช้บริการ
ระบบต่อเนื่องในอนาคต
2. ความตั้งใจจะชักชวน
หรือบอกต่อให้คนใน
ครอบครัว เพื่อน หรือคน
รู้จักมาใช้ระบบ
3. ความตั้งใจที่จะใช้
ระบบ ถึงแม้จะมีบริการ
การชาระเงินอื่น ๆ ได้
เหมือนๆกัน
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

55
(27.5%)

66
(33.0%)

69
(34.5%)

9
(4.5%)

1
(0.5%)

3.82

.904

มาก

32
(16.0%)

63
(31.5%)

67
(33.5%)

34
(17.0%)

4
(2.0%)

3.42

1.014

มาก

40
(20.0%)

48
(20.4%)

80
(40.0%)

26
(13.0%)

6
(3.0%)

3.44

1.059

มาก

3.56

.906

มำก

จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุง ทเพมหานคร
จานวน 200 คน มีระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ในด้านความตั้งใจจะใช้ บริการระบบต่อเนื่องในอนาคต มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
3.82 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความตั้งใจที่จะใช้ระบบ ถึงแม้จะมีบริการการชาระเงินอื่น ๆ ได้
เหมือนๆกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับมาก
และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม น้อยที่สุด คือ ความตั้งใจจะชักชวน หรือบอกต่อให้คนใน
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักมาใช้ระบบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.42 ซึ่งในภาพรวมของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก
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ตำรำงที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล การใช้งานจริงกับระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับกำรใช้งำนจริง (ร้อยละ)

กำรใช้งำนจริง

1. ใช้งานจริงกับระบบ
e-Payment เพราะ
ปัจจัยความเสี่ยง
2. ใช้งานจริงกับระบบ
e-Payment เพราะ
ปัจจัยความปลอดภัย
3. ใช้งานจริงกับระบบ
e-Payment เพราะ
ประสบการณ์ในอดีต
4. ใช้งานจริงกับ
ระบบ e-Payment
เพราะคุณภาพ
สารสนเทศ
5. ท่านใช้งานจริงกับ
ระบบ e-Payment
เพราะคุณภาพระบบ
6. ท่านใช้งานจริงกับ
ระบบe-Payment
เพราะคุณภาพการบริการ
7. ท่านใช้งานจริงกับ
ระบบe-Payment
เพราะปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์
8. ท่านใช้งานจริงกับ
ระบบe-Payment
เพราะปัจจัยการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน
9. ท่านใช้งานจริงกับ
ระบบe-Payment
เพราะความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน
รวม

X

S.D.

แปลค่ำ

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

63
(31.5%)

49
(24.5%)

78
(39.0%)

9
(4.5%)

1
(0.5%)

3.81

.967

มาก

54
(27.0%)

52
(26.0%)

69
(34.5%)

22
(11.0%)

3
(1.5%)

3.65

1.054

มาก

28
(14.0%)

58
(29.0%)

75
(37.5%)

33
(16.5%)

6
(3.0%)

3.34

1.024

ปานกลาง

25
(12.5%)

61
(30.5%)

63
(31.5%)

38
(19.0%)

13
(6.53%)

3.23

1.110

ปานกลาง

35
(17.5%)

43
(21.5%)

69
(34.5%)

42
(21.0%)

11
(5.5%)

3.24

1.136

ปานกลาง

22
(11.0%)

54
(27.0%)

75
(37.5%)

39
(19.5%)

10
(5.5%)

3.19

1.035

ปานกลาง

84
(42.0%)

55
(27.5%)

38
(19.0%)

18
(9.0%)

5
(2.5%)

3.97

1.095

มาก

76
(38.0%)

46
(23.0%)

59
(29.5%)

17
(8.5%)

2
(1.0%)

3.88

1.047

มาก

26
(13.0%)

65
(32.5%)

78
(39.0%)

30
(15.0%)

1
(0.5%)

3.42

.915

มาก

3.52

.845

มำก
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 200 คน มี ร ะดั บ การใช้ ง านจริ ง กั บ ระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
เพราะปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ เพราะปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ที่ค่าเฉลี่ย 3.88
และ 3.81 ตามลาดับ อยู่ในระดับมาก
ระดั บ การใช้ ง านจริ ง กั บ ระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment)
น้อยที่สุด คือ เพราะปัจจัยคุณภาพการบริการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ประสบการณ์ในอดีต และคุณภาพระบบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.23 และ 3.24 ตามลาดับ อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งในภาพรวมระดับการใช้งานจริง ที่ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก

4.3 กำรทดสอบกำรถดถอยพหุคูณ
ตำรำงที่ 4.15 ค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่พยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Square
The Estimate
1
.778a
.605
.603
.532
2
.825b
.680
.677
.481
3
.842c
.710
.705
.459
4
.851d
.724
.718
.449
5
.855e
.731
.724
.444
a.
b.
c.
d.
e.

การพยากรณ์ (คงที่), ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
การพยากรณ์ (คงที่), ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, คุณภาพระบบ
การพยากรณ์ (คงที่), ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, คุณภาพระบบ, การรับรู้ความเสี่ยง
การพยากรณ์ (คงที่), ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, คุณภาพระบบ, การรับรู้ความเสี่ยง, คุณภาพการบริการ
การพยากรณ์ (คงที่), ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, คุณภาพระบบ, การรับรู้ความเสี่ยง, คุณภาพการบริการ, คุณภาพสารสนเทศ
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ตัวแปรที่ผู้วิจัยนามาพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1)การรับรู้ความเสี่ยง (2)การรับรู้
ความปลอดภัย (3)ประสบการณ์ในอดีต (4)คุณภาพสารสนเทศ (5)คุณภาพระบบ (6)คุณภาพการ
บริการ (7)การรับรู้ประโยชน์ (8)การรับรู้ความง่าย และ(9)ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ไปด้วย 5 ตัวแปรเรียงตามลาดับความสาคัญได้แก่ 1.ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 2.คุณภาพระบบ 3.การ
รับ รู้ความเสี่ ยง 4.คุณภาพการบริการ 5.คุณ ภาพสารสนเทศ โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกัน สามารถ
พ ย า ก ร ณ์ ก า ร ย อ ม รั บ เท ค โน โล ยี ร ะ บ บ ก า ร ช า ร ะ เงิ น แ บ บ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ภ า ค รั ฐ
(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 73.1 ซึ่งค่า R2 = 0.731
เมื่อพิจารณาตามโมเดล พบว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.5
ซึ่งมีค่า R2 = .605 เมื่อนาตัวแปรไปรวมกับ คุณภาพระบบ จะสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.0ซึ่งมี
ค่า R2 = .680 ซึ่งสามารถพยากรณ์ ได้ดีกว่า หากเพิ่ มตัวแปรที่ส ามการรับรู้ความเสี่ยง จะเพิ่มค่ า
พยากรณ์เป็นร้อยละ 71.0 ซึ่งมีค่า R2 = .710 นอกจากนี้การเพิ่มตัวแปรคุณภาพการบริการเข้าไปจะ
เพิ่ มความสามารถในการพยากรณ์ เป็ น ร้อยละ 72.4 ซึ่งมีค่า R2 = .724 และเมื่ อเพิ่ ม ตัว แปรตั ว
สุ ด ท้ า ยคุ ณ ภาพสารสนเทศเข้ า ไปโมเดลที่ ห้ า จะได้ ค่ า พยากรณ์ สู ง สุ ด ที่ ร้ อ ยละ73.1 ซึ่ ง มี ค่ า
R2 = .731
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ตำรำงที่ 4.16 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวเปรียบเทียบ (Beta Coefficients) การพยากรณ์ การยอมรับ
เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment)ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
Model

1 (Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
2 (Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
คุณภาพระบบ
3 (Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
คุณภาพระบบ
การรับรู้ความเสี่ยง
4 (Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
คุณภาพระบบ
การรับรู้ความเสี่ยง
คุณภาพการบริการ
5 (Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
คุณภาพระบบ
การรับรู้ความเสี่ยง
คุณภาพการบริการ
คุณภาพสารสนเทศ

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
.940
.153
.726
.042
.778
.498
.153
.473
.053
.507
.378
.056
.385
1.388
.246
.401
.053
.429
.313
.055
.319
-.133
.030
-.218
1.228
.246
.329
.057
.353
.226
.061
.230
-.121
.029
-.198
.196
.062
.204
1.055
.256
.303
.057
.324
.172
.065
.175
-.109
.029
-.178
.176
.062
.182
.136
.062
.136

t

Sig.

6.133
17.421
3.252
8.938
6.780
5.636
7.544
5.693
-4.491
4.992
5.816
3.734
-4.144
3.161
4.119
5.282
2.646
-3.704
2.524
2.195

.000
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.009
.000
.005
.029

สาหรับโมเดลการพยากรณ์ พบว่า มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน โดยมีตัวแปรที่ถูดตัดออกจากโมเดล
การทานาย ได้แก่ การรับรู้ความปลอดภัย การรับรู้ประสบการณ์ในอดีต การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย การใช้งานจริง โดยโมเดลสามารถพยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ประมาณร้อยละ 73.1 F(5, 194) = 38.364, P < .000, R2 = .731, Adjusted R2 = .724
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เมื่อพิจารณาแต่ละโมเดลสามารถอธิบายได้ดังนี้
โมเดลที่ 1 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมสามารถพยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระ
เงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment)ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครได้ โดยค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์อยู่ที่ .605 (R2 increment), F(1,198) = 86.174, P < .000
โมเดลที่ 2 คุณภาพระบบสามารถพยากรณ์เป็นตัวแปรหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโมเดล โดยค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เพิ่มขี้น .075 (R2 increment), F(2,197) = 45.548, P < .000
โมเดลที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโมเดล โดยค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ที่เพิ่มขี้น .030 (R2 increment), F(3,196) = 41.331, P < .000
โมเดลที่ 4 คุณภาพการบริการเป็นตัวแปรหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโมเดล โดยค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ที่เพิ่มขี้น.014 (R2 increment), F(4,195) = 39.317, P < .000
โมเดลที่ 5 คุณภาพสารสนเทศเป็นตัวแปรหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโมเดล โดยค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ที่เพิ่มขี้น .007 (R2 increment), F(5,194) = 38.364, P < .000
ทั้งนี้การรับรู้ความเสี่ยงของผู้ใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)
มีความสั มพัน ธ์เชิงผกผั น กับ การยอมรับเทคโนโลยีระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์ภ าครัฐ
(e-Payment) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากมีความเสี่ยงน้อย ผู้ใช้ จะใช้ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)มากขึ้น
โดยสรุ ป คื อ ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารยอมรับ เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิน แบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment)ของผู้ สู ง อายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แ ก่ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ระดับการรับรู้สูงใน
การรับรู้คุณภาพระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) การรับรู้ความเสี่ยงของ
ผู้ใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)อยู่ในระดับต่า การรับรู้คุณภาพการ
บริการของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)อยู่ในระดับสูง และการรับรู้
คุณภาพสารสนเทศของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)อยู่ในระดับสูง

ตำรำงที่ 4.17 แสดงค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคุณของตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในโมเดลที่ 5
Model

R

5
(Constant)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
คุณภาพระบบ
การรับรูค้ วามเสี่ยง
คุณภาพการบริการ
คุณภาพสารสนเทศ

855e

R
Square
.731

.

Adjusted R
Square
.724

Std. Error of
The Estimate
.444

B

Std. Error

Beta

t

Sig

1.055
.303
.172
-.109
.176
.136

.256
.057
.065
.029
.062
.062

.324
.175
-.178
.182
.136

4.119
5.282
2.646
-3.704
2.524
2.195

.000
.000
.009
.000
.000
0.29

ตัวแปรตาม คือ การใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)
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จากตารางที่ 4.17 พบว่ า Model ที่ 5 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยในรู ป คะแนนดิ บ
(Standardized Coefficients) สาหรับ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มีนัยสาคัญทางสถิติ (beta = .324,
p < .05) คุ ณ ภาพระบบ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (beta = .175, p < .05) การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง มี
นัยสาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์แบบผกผัน (beta = -.178, p < .05) คุณภาพการบริการ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (beta = .182, p < .05) และ คุณภาพสารสนเทศ มีนัยสาคัญทางสถิติ (beta =
.136 , p < .05) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คุณภาพระบบ การรับรู้ความเสี่ยง
คุณภาพการบริการ และคุณภาพสารสนเทศ สามารถพยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การรับรู้ความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า โมเดลที่ 5 มีความเหมาะสม
กับชุดข้อมูลมากกว่าโมเดลทุกโมเดล

4.4 กำรวิเครำะห์เชิงอนุมำน
แบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ
4.4.1 ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation coefficients) ของแบบจ าลองการยอมรั บ
เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตำงรำงที่ 4.18 แสดงค่าดัชนีต่าง ๆ เพื่อการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Usefulness
Ease
Intention
Usage
Risk
Security
Experience
Information
System
Service
ค่ำ VIF
ค่ำ Tolerance

Usefulness
0.98
0.84
0.69
0.62
-0.97
0.64
0.43
0.61
0.62
0.65
3.81
0.26

Ease

Intention

Usage

Risk

Security

Experience

Information

System

Service

1.16
0.65
0.65
-0.99
0.70
0.49
0.62
0.66
0.69

0.82
0.59
-0.71
0.53
0.44
0.53
0.55
0.58

0.71
-0.74
0.54
0.36
0.51
0.54
0.55

1.91**
-0.91**
-0.31**
-0.67**
-0.65**
-0.67**

0.98**
0.34**
0.50**
0.49**
0.50**

0.81**
0.43**
0.48**
0.44**

0.72**
0.55**
0.52**

0.74**
0.57**

0.77**

หมำยเหตุ **ระดับนัยสาคัญที่ .01
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จากตารางที่ 4.17 พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ไม่เกิน 0.8 ค่า VIF ต่ากว่า 10
และค่ า Tolerance ไม่ เ ข้ า ใกล้ 0 ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ เ กิ ด ปั ญ หา ความสั ม พั นธ์ พ หุ ร่ ว มเชิ ง เส้ น
(Multicollinearity) แสดงว่ า ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในตั ว แปรสั งเกตชุ ด นี้ เพี ย งพอที่ จ ะน ามา
วิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุได้

4.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแบบจำลองเชิงโครสร้ำงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ภำพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจาลองเชิงโครสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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หมำยเหตุ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 * ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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Chi-square = 128.08, p = 0.00, df = 17, Chi-square/df = 2.501, RMSEA = 0.205,
RMR = 0.092, SRMR = 0.107, AGFI = 0.633, GFI = 0.886, NFI = 0.908, NNFI = 0.776,
CFI = 0.915, IFI = 0.917, RFI = 0.756
ภำพที่ 4.2 แสดงแบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
โปรแกรมลิสเรล
จากภาพที่ 4.2 พบว่ า แบบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเป็นไปตามสมมติที่ตั้งไว้ โดยมีค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้ องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดมากกว่า 3 ค่าดัชนี (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2556; สังวร งัดกระโทก,
2 5 5 7 ) ซึ่ งใน ที่ นี่ มี ค่ าที่ ผ่ าน เก ณ ฑ์ ทั้ งสิ้ น 4 ค่ าดั ช นี จ าก ทั้ งห ม ด 1 1 ค่ าดั ช นี ดั งนี้
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(1) ค่า Chi-Square/df = 2.501 (น้อยกว่า 3.00) , (2) ค่าดัชนี NFI = 0.908 (มากกว่า 0.90) , (3)
ค่าดัชนี CFI = 0.915 (มากกว่า 0.90) และ (4) ค่าดัชนี IFI = 0.917 (มากกว่า 0.90)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพล หรือค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ของตัวแปร
สังเกตต่าง ๆ ในแบบจาลองเชิงสาเหตุ พบว่าการรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสั มประสิ ทธิ์
เส้ น ทาง = 0.12) ประสบการณ์ ในอดี ต (Prior Experience) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์เส้ น ทาง = 0.01)
คุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.16) คุ ณ ภาพระบบ
(System Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.14) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) (ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.38) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ (Perceived
Usefulness) ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง = 0.36) ประสบการณ์ในอดีต
(Prior Experience) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.14) และคุณภาพการบริการ (Service Quality)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.57) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease
of Use) ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับ รู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.12) คุณ ภาพสารสนเทศ
(Information Quality) (ค่าสั มประสิ ทธิ์เส้นทาง = 0.09) คุณ ภาพการบริการ (Service Quality)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.30) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Intention to use) ใน ก า ร ใช้ ง า น ร ะ บ บ ก า ร ช า ร ะ เงิ น แ บ บ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ภ า ค รั ฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.07) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) และการรับรู้ความปลอดภัย (Security)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกการใช้งานจริง (Actual system Use) ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.23) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อ รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน(Perceived Usefulness) ระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.58) และการรับรู้
ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.27) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภ าครัฐ(e-Payment)
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
การรั บ รู้ ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์เส้ น ทาง = 0.42) การรับ รู้
ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.20) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Intention to use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
ใช้ ง านจริ งกั บ ระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง =
-0.18) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบกั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
มากไปกว่านั้นปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08)
ประสบการณ์ในอดีต (Prior Experience) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.03) และคุณภาพการบริการ
(Service Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.13) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งาน
ขณะที่ การรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย (Security) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.12) คุ ณ ภาพ
สารสนเทศ (Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.09) และคุ ณ ภาพการบริ ก าร
(Service Quality) (ค่าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง = 0.30) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน
การรับ รู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08) คุณ ภาพสารสนเทศ
(Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.07) และคุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service
Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.13) มีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบ
การรับ รู้ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.42) และการ
รับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.20) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร
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ตำรำงที่ 4.19 ตารางแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
และค่าสถิติตา่ ง ๆ
ลำดับที่

ดูควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ

Usefulness

ค่ำสัมประสิทธิ์
เส้นทำง

S.E.

C.R.
(t-value)

สรุปผล
ควำมสัมพันธ์

0.03

0.05

2.26*

มีอิทธิพลเชิงบวก

0.16

0.06

2.39*

มีอิทธิพลเชิงบวก

0.14

0.07

1.95

ไม่มีอิทธิพล

1.

Security

2.

Information

3.

System

4.

Service

Usefulness

0.25

0.06

5.72**

มีอิทธิพลเชิงบวก

5.

Ease of use

Usefulness

0.23

0.05

4.47**

มีอิทธิพลเชิงบวก

6.

Risk

-0.18

0.03

-4.86**

มีอิทธิพลเชิงลบ

7.

Security

0.37

0.05

6.29**

มีอิทธิพลเชิงบวก

8.

Experience

0.15

0.06

2.34*

มีอิทธิพลเชิงบวก

9.

Service

Ease of use

0.57

0.07

7.74**

มีอิทธิพลเชิงบวก

10.

Ease of use

Intention

0.27

0.05

5.02**

มีอิทธิพลเชิงบวก

11.

Usefulness

Intention

0.58

0.06

9.59**

12.

Intention

Usage

0.72

0.04

17.28**

Usefulness
Usefulness

Usefulness
Ease of use
Ease of use

มีอิทธิพลเชิงบวก
มีอิทธิพลเชิงบวก

* ระดับนัยสาคัญที่ .05, **ระดับนัยสาคัญที่ .01
หมำยเหตุ ค่า R2 ของตัวแปรในโมเดลมีดังนี้ Usefulness = 0.74, Ease of use = 0.62, Intention
= 0.59 Usage = 0.59
จำกตำรำงที่ 4.19 สามารถนาแบบจาลองเชิงสาเหตุมาสร้างในรูปคะแนนมาตรฐานของโมเดลได้
ดังต่อไปนี้
Usefulness = 0.12 Security + 0.16 Information + 0.38 Service + 0.23 Ease of use
– 0.17 Risk , R2 = 0.74
(0.05) (0.06) (0.06) (0.05) (0.03)
2.26* 2.39* 5.72** 4.47** -4.86**
...(1)
Ease of use = 0.36 Security, + 0.14 Experience, + 0.56 Service, R2 = 0.62
(0.05) (0.06) (0.07)
6.29** 2.34* 7.74**
...(2)
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= 0.72 Ease of use, + 0.58 Usefulness, R2 = 0.59
(0.05) (0.06)
5.02** 9.59**
Usage
= 0.72 Intention, R2 = 0.59
(0.04)
17.28**
หมายเหตุ: * ระดับนัยสาคัญที่ .05, **ระดับนัยสาคัญที่ .01
หมายเหตุ: (1) สมการที่1, (2) สมการที่2, (3) สมการที่3, และ (4) สมการที่4,
Intention

...(3)

...(4)

จากสมการที่ (1) พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัย คุณภาพสารสนเทศ ปัจจัยคุณภาพ
การบริการ ปัจจัยการรับรู้ความง่าย และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง สามารถอธิบายการแปรผัน
ของการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 74 โดยปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัย คุณภาพสารสนเทศ ปัจจัย
คุณภาพการบริการ ปัจจัยการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 หรืออาจอธิบายได้ว่า หากปัจจัยด้านความปลอดภัย เพิ่มขึ้น 1
หน่ ว ยส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ก็ จะส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุ ย อมรับ เทคโนโลยี ระบบการช าระเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.12 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นหาก
ปัจ จัยคุณภาพสารสนเทศ เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้ สูงอายุยอมรับ
เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) เพิ่ ม ขึ้ น 0.16หน่ ว ยส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านของปัจจัยคุณภาพการบริการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็
จะส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ ย อมรั บ เท คโนโลยี ร ะบ บการช าระเงิ น แบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) เพิ่ ม ขึ้น 0.38 หน่ ว ยส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่ ห ากปั จจัยการรับ รู้ความง่าย
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) เพิ่ มขึ้น 0.23 หน่วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่ในทาง
กลับกัน หากปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้
ผู้สูงอายุยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ลดลง 0.17
หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากสมการที่ (2) พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านประสบการณในอดีต และ
คุณภาพการบริการ สามารถอธิบายการแปรผันของการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้ อยละ 62 โดยปัจจัย
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ด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านประสบการณ์ ในอดีต และคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 หรืออาจอธิ บายได้ว่า
หากปัจจัยด้านความปลอดภัย เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุยอมรับ
เทคโนโลยี ระบบการช าระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภ าครัฐ (e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.36 หน่วยส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นหากปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต เพิ่มขึ้น 1 หน่ วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก็จ ะส่งผลให้ ผู้ สู งอายุ ยอมรับ เทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ภ าครัฐ
(e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.14 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่หากปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.56 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากสมการที่ (3) พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความง่าย และปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ สามารถ
อธิ บ ายการแปรผั น ของการยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 59 โดยปัจจัยการรับรู้ความง่าย และ
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
0.01 หรืออาจอธิบายได้ว่า หากปัจจัยการรับรู้ความง่าย เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะ
ส่ งผลให้ ผู้ สู งอายุ ย อมรั บ เทคโนโลยีร ะบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment)
เพิ่มขึ้น 0.72 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่หากปัจจัยการรับรู้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.58 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากสมการที่ (4) พบว่า ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม สามารถอธิบายการแปรผันของ
การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 59 โดยปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 หรืออาจอธิบายได้ว่า หากปัจจัยด้านความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพิ่มขึ้น 0.72 หน่วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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จากผลการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ
แบบจาลองเชิงสาเหตุ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05
4.4.2 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรใน
แบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
จากผลการวิเคราะห์ ในตารางที่ 4.18 ที่พบว่า แบบจาลองเชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้ค่าอิทธิพลในรูปแบบของสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานที่แสดงในภาพที่ 5.1 ข้างต้นแล้ว ดังนั้น ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจาลองการยอมรับ เทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังแสดงในตารางที่ 4.19

ตำรำงที่ 4.20 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตำม

อิทธิพล

Usefulness

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

Ease of use

Intention

Usage

Risk
-0.17**
-0.17**
-0.10**
-0.10**
-0.10**
-0.07**
-0.07**
-0.07**

Security
0.12*
0.08**
0.12*
0.36**
0.36**
0.12**
0.12**
0.12**
0.08**
0.08**
0.08**

Experience
0.02*
0.03*
0.02*
0.14*
0.14*
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02

ตัวแปรทำนำย
Information System
0.16*
0.14
0.16*
0.14
0.09*
0.08
0.09*
0.08
0.09*
0.08
0.07*
0.06
0.07*
0.06
0.07*
0.06

Service
0.38**
0.13**
0.38**
0.56**
0.56**
0.30**
0.30**
0.30**
0.22**
0.22**
0.22**

Ease
0.23**
0.23**
0.27**
0.27**
0.20**
0.20**

Usefulness
0.58**
0.58**
0.42**
0.42**

Intention
0.72**
0.72**

หมำยเหตุ **ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 , * ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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จากตารางที่ 4.19 สามารถอธิบายออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. สรุปอิทธิพลทำงตรง (Direct Effect)
1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
1.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.17
1.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
1.1.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการใช้งานจริงกั บระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
1.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ป ระโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
1.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.36
1.2.3 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิ เล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
1.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
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1.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
1.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
1.3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
1.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
1.3.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
1.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
1.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16
1.4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
1.4.3 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
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1.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
1.5.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
1.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
1.5.3 ปัจจัยด้านคุณ ภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิ ทธิพล
เท่ากับ 0.06
1.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
1.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38
1.6.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56
1.6.3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
1.6.4 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
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1.7 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย
1.7.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.23
1.7.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27
1.7.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20
1.8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
1.8.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิ งบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.58
1.8.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42
1.9 ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
1.9.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.72
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2. สรุปอิทธิพลทำงอ้อม (Indirect Effect)
2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
2.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
2.1.2 ปัจจัยด้านการรั บรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
1.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
1.2.3 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ งบวกต่ อ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
1.2.1 ปั จจัย ด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
2.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
2.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
2.3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่ อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
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2.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.02
2.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
2.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
2.4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
2.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
2.5.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
2.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.06
2.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
2.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13
2.6.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่ อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
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2.6.3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
3. สรุปอิทธิพลรวม (Total Effect)
3.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
3.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.17
3.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
3.1.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
3.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
3.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
3.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.36
3.2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
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3.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
3.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
3.3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
3.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
3.3.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
3.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
3.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16
3.4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
3.4.3 ปั จจัย ด้านคุณ ภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
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3.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
3.5.1 ปั จจัยด้านคุณ ภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
3.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
3.5.3 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.06
3.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
3.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38
3.6.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56
3.6.3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
3.6.4 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22

119
3.7 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย
3.7.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.23
3.7.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิ ทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27
3.7.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20
3.8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
3.8.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.58
3.8.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42
3.9 ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
3.9.1 ปั จจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติ กรรม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.72

บทที่ 5
สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ
คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งานที่สามารถพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์
ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์การรับรู้
ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องแบบจาลองเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัย การ
รับ รู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณ ภาพระบบ
คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
งาน และการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment)
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
8. ปัจจัยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
9. ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
10. การรั บ รู้ ค วามง่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
11. การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
12. การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกับ ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
13. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการใช้ งานจริงกับระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
14. รับ รู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณ ภาพระบบ
คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 200 คน ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
5.1.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 200 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อจาแนกตามเพศ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 เพศชาย ร้อยละ 40.0 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
พบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.5 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง/หรือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,000
ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.0
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกำรกำรยอมรับ
เทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอำยุในเขต
กรุงเทพมหำนคร
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ ย 3.51 เมื่อพิจ ารณาปั จจั ยที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามแต่ละด้านพบว่า
ผู้ สู งอายุ มีก ารรั บ รู้ ป ระโยชน์ ในการใช้งาน มากที่ สุ ด รองลงมาคือ ความปลอดภั ยในการใช้ งาน
คุณภาพสารสนเทศ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คุ ณภาพระบบ การใช้งานจริง การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน คุณภาพการบริการ ประสบการณ์ในอดีต และน้อยที่สุดคือการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
งาน ซึ่งสรุป ผลปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการช าระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนก ได้ดังนี้
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1) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยง
ผู้ สู ง อายุ รั บ รู้ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ระบบช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.02 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่า
ผู้สูงอายุรับรู้ความเสี่ยงที่ผู้รับเงินปลายทางจะไม่ได้รับเงินมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย
3.16 รองลงมาคือ ความกังวลจากปัญหาขัดข้องระหว่างขั้นตอนการดาเนินการซึ่งทาให้ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่า
ขั้นตอนการชาระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.13 และระดับการ
รับรู้ความเสี่ยง น้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะมีโอกาสถูกขโมยโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.78
2) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมปลอดภัย
ผู้สูงอายุมีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.685 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม
พบว่า ผู้สูงอายุมีการรับรู้ความปลอดภัยที่ภาครัฐจัดเก็บข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานไว้
อย่างปลอดภัย มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมา คือ ผู้อื่น หรือ บุคคลที่ 3 ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ก่อนที่จะได้รับการอนุญาต อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.64 และระดับ
การรับรู้ความปลอดภัยน้อยที่สุด คือ หากเกิดความสูญเสียจากการใช้งานระบบภาครัฐจะชดเชยความ
สูญเสียอันเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยของระบบ ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก
3) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประสบกำรณ์ในอดีต
ผู้สูงอายุรับรู้ประสบการณ์ในอดีต มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.39เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาจะ
ช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้งานระบบชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) มากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ การใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา
ท าให้ ผู้ สู ง อายุ รั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ งานระบบช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) มากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.36 และระดับการรับรู้ประสบการณ์ใน
อดีตของผู้สูงอายุ น้อยที่สุด คือ การใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา ทาให้
ผู้สูงอายุรับรู้ป ระโยชน์ในการใช้งานระบบชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) มาก
ยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.28
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4) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้คุณภำพสำรสนเทศ
ผู้สูงอายุมีการรับรู้คุณภาพสารสนเทศของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) มีภ าพรวมอยู่ ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.66 เมื่อพิ จารณาในแต่ล ะข้อคาถามพบว่า
ผู้สูงอายุมีการรับรู้คุณภาพสารสนเทศการที่ระบบให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น
การให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ระบบ มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.76
รองลงมาคือ การให้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัยกับผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.67
และระดับการรับรู้คุณภาพสารสนเทศของผู้สูงอายุ น้อยที่สุด คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
การเงินที่ถูกต้อง ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก
5) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้คุณภำพระบบ
ผู้สูงอายุมีการรับรู้คุณภาพระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) มี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่า ผู้สูงอายุรับรู้ว่าการ
เชื่อต่อเพื่อเข้าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)มีความรวดเร็วไม่ขัดข้อง
ขณะใช้งาน มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบเมื่อใดก็
ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.59 และระดับการรับรู้คุณภาพระบบของผู้สูงอายุ
น้อยที่สุด คือ การที่ระบบสามารถแสดงภาพ และข้อความได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบสามารถแสดง
ภาพ และตัวอักษรที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.39
6) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร
ผู้สู งอายุ มีการรับ รู้คุณ ภาพการบริการของระบบชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ภ าครัฐ
(e-Payment) มีภ าพรวมอยู่ ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.51 เมื่อพิ จารณาในแต่ล ะข้อคาถามพบว่า
ผู้สูงอายุสามารถใช้งานระบบในการเข้าถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ มากที่สุ ด อยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมา คือ ระบบสามารถบริการผู้ใช้งานด้วยความใส่ใจ ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ใน
ระดับมาก และระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้สูงอายุ น้อยที่สุด คือ ระบบสามารถ ติดตาม
ผลการให้บริการกับผู้ใช้งานได้ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.40
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7) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยกำรรับรู้ประโยชน์
ผู้สูงอายุมีการการรับ รู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.70 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม
พบว่า ผู้สูงอายุมีการรับรู้ประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกรรมทางการเงิน มาก
ที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา คือ การดาเนินการทางการเงินสาเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อยู่ ในระดั บ มาก ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.67 และระดั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ระบบดั งกล่ าว มี
ประโยชน์ต่อการทางานของท่าน ที่ค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก
8) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมง่ำย
ผู้ สู งอายุ รั บ รู้ ค วามง่ายในการใช้ งานระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) มีภ าพรวมอยู่ ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย 3.52 เมื่อพิ จารณาในแต่ล ะข้อคาถามพบว่า
ผู้สูงอายุไม่ต้องใช้ความพยายามด้านจิตใจ เช่น ไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อใช้งานระบบ มากที่สุด อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 รองลงมาคือ ผู้ใช้ระบบเข้าใจวิธีการใช้ระบบได้อย่างชัดเจน ที่ค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่
ในระดับมาก และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(ePayment) ของผู้สู งอายุ น้ อยที่สุ ด คือ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้งานระบบ ที่ค่าเฉลี่ ย 3.47 อยู่ใน
ระดับมาก
9) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ผู้สูงอายุมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(ePayment) มี ภ าพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.56 เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะข้ อ ค าถามพบว่ า
ผู้สูงอายุมีความตั้งใจจะใช้บริการระบบอย่า งต่อเนื่องในอนาคต มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
3.82 รองลงมาคือ ความตั้งใจที่จะใช้ระบบถึงแม้จะมีบริการทางการเงินอื่นๆ ได้เหมือนกัน อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.44 และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ น้อยที่สุด คือ ความตั้งใจ
ที่จะชักชวน หรือบอกต่อให้คนในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักมาใช้บริการระบบ อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.42
10) สรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนกำรใช้งำนจริงกับระบบ
ผู้สูงอายุมีการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment)
มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่า ปัจจัยที่ผู้สูงอายุใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) มากที่สุด คือ ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
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งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.88 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภ าครัฐ(e-Payment)
เพราะปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย อยู่ในระดับ
มาก ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.65 ผู้ สู ง อายุ ใ ช้ ง านจริ ง กั บ ระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภาครั ฐ
(e-Payment) เพราะความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.42 ผู้สูงอายุ
ใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัยประสบการณ์
ในอดี ต อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.34 ผู้ สู งอายุใช้งานจริ งกั บ ระบบการช าระเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัยคุณภาพสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย
3.24 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัย
คุณภาพสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.23 ตามลาดับ และระดับการใช้งานจริงน้อย
ที่สุดคือปัจจัยการใช้งานจริงเพราะคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.19
5.1.2 สรุปผลกำรตรวจสอบแบบจำลองเชิงโครงสร้ำงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กำรยอมรับเทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภำครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอำยุ
ในเขตกรุงเทพมหำนครกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
ค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่กาหนดมากกว่า 3 ค่าดัชนี (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556; สังวร งัดกระโทก, 2557) ซึ่ง
ในที่นี้ มี ค่าที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 4 ค่าดัชนี จากทั้งหมด 11 ค่าดัช นี ดังนี้ (1) ค่า Chi-Square/df =
2.501 (น้ อยกว่า 3.00) , (2) ค่ าดั ช นี NFI = 0.908 (มากกว่า 0.90) , (3) ค่าดั ช นี CFI = 0.915
(มากกว่า 0.90) และ (4) ค่าดัชนี IFI = 0.917 (มากกว่า 0.90)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพล หรือค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ของตัวแปร
สังเกตต่าง ๆ ในแบบจาลองเชิงสาเหตุ พบว่าการรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสั มประสิ ทธิ์
เส้ น ทาง = 0.12) ประสบการณ์ ในอดี ต (Prior Experience) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์เส้ น ทาง = 0.01)
คุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.16) คุ ณ ภาพระบบ
(System Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.14) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) (ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.38) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ (Perceived
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Usefulness) ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.36) ประสบการณ์ในอดีต
(Prior Esperance) (ค่าสั มประสิท ธิ์เส้ นทาง = 0.14) และคุณ ภาพการบริการ (Service Quality)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.57) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease
of Use) ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับ รู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.12) คุณ ภาพสารสนเทศ
(Information Quality) (ค่าสั มประสิ ทธิ์เส้นทาง = 0.09) คุณ ภาพการบริการ (Service Quality)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.30) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Intention to use) ใน ก า ร ใช้ ง า น ร ะ บ บ ก า ร ช า ร ะ เงิ น แ บ บ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ภ า ค รั ฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.07) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) และการรับรู้ความปลอดภัย (Security)
(ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกการใช้งานจริง (Actual system Use) ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.23) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน(Perceived Usefulness) ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.58) และการรับรู้
ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.27) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภ าครัฐ(e-Payment)
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
การรั บ รู้ ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์เส้ น ทาง = 0.42) การรับ รู้
ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.20) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Intention to use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ การ
ใช้ ง านจริ งกั บ ระบบการช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง =
-0.18) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบกั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
มากไปกว่านั้นปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08)
ประสบการณ์ในอดีต (Prior Experience) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.03) และคุณภาพการบริการ
(Service Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.13) ยั งมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ งบวกต่ อ การรั บ รู้
ประโยชน์ในการใช้งาน
ขณะที่ การรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย (Security) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.12) คุ ณ ภาพ
สารสนเทศ (Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.09) และคุ ณ ภาพการบริ ก าร
(Service Quality) (ค่าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง = 0.30) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน
การรับ รู้ความปลอดภัย (Security) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.08) คุณ ภาพสารสนเทศ
(Information Quality) (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง = 0.07) และคุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service
Quality) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.22) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.13) มีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบ
การรับ รู้ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.42) และการ
รับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) (ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง = 0.20) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร

129
5.1.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวม
ของตั ว แปรในแบบจ ำลองกำรยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบช ำระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment) ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
1) สรุปอิทธิพลทำงตรง (Direct Effect)
1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
1.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.17
1.1.2 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
1.1.3 ปั จ จัย ด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
1.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
1.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่าย
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.36
1.2.3 ปั จจัย ด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
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1.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
1.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
1.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
1.3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
1.3.3 ปั จ จั ย ด้ านประสบการณ์ ในอดี ต มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
1.3.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
1.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
1.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16
1.4.2 ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพสารสนเทศ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
1.4.3 ปั จจั ยด้านคุณ ภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
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1.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
1.5.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
1.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
1.5.3 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.06
1.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
1.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38
1.6.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56
1.6.3 ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพการบริก าร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
1.6.4 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิ เล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
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1.7 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย
1.7.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.23
1.7.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27
1.7.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20
1.8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
1.8.1 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ป ระโยชน์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.58
1.8.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42
1.9 ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
1.9.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.72
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2. สรุปอิทธิพลทำงอ้อม (Indirect Effect)
2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
2.1.1 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ ง ลบต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
2.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
2.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
2.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
2.2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
2.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
2.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
2.3.2 ปั จ จั ย ด้านประสบการณ์ ในอดี ต มี อิท ธิพ ลทางอ้อ มเชิงบวกต่ อความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
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2.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
2.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
2.4.1 ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพสารสนเทศ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ งบวกต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
2.4.2 ปัจจัย ด้านคุณ ภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
2.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
2.5.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
2.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.06
2.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
2.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13
2.6.2 ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพการบริก าร มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ งบวกต่ อ ความตั้ งใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
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2.6.3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
3. สรุปอิทธิพลรวม (Total Effect)
3.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง
3.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.17
3.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.10
3.1.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.07
3.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย
3.2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพ ลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
3.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ค วามง่ายใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.36
3.2.3 ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ค วามปลอดภั ย มี อิ ท ธิ พ ลรวมเชิ งบวกต่ อ ความตั้ ง ใจเชิ ง
พฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.12
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3.2.4 ปั จจั ยด้านการรับรู้ความปลอดภัย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต
3.3.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
3.3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
3.3.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03
3.3.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.02
3.4 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ
3.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16
3.4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.09
3.4.3 ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ มีอิทธิพลทางตรงรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07
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3.5 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
3.5.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14
3.5.2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.08
3.5.3 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.06
3.6 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
3.6.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38
3.6.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.56
3.6.3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30
3.6.4 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22
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3.7 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย
3.7.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.23
3.7.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิ ทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27
3.7.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบการ
ช าระเงิน แบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) ของผู้ สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.20
3.8 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
3.8.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Payment) ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.58
3.8.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.42
3.9 ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
3.9.1 ปัจจัยด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงกับ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.72
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5.2 อภิปรำยผล
จากการที่ได้เริ่มมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาอย่างเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยได้นา แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model : TAM) พร้อมทั้งแนวคิด และทฤษฎีแบบจาลองความสาเร็จระบบสารสนเทศ
เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายปั จ จั ย ด้ า นต่ า ง ๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) ปัจจัย
ด้านความปลอดภั ย (Perceived Security) ปั จจัย ด้านประสบการณ์ ในอดี ต (Prior Experience)
ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพระบบ (System Quality) คุณภาพ
การบริการ (Service Quality) การรับรู้ประโยชน์ของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) การรับรู้ความง่ายของระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
และการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) โดยผลการวิจัย
พบว่า
ปัจ จัยกำรรับรู้ค วำมเสี่ยง (Perceived Risk) ส่งผลต่อกำรรับรู้ประโยชน์ (Perceived
Usefulness) ในกำรใช้งำนระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้รับเงินปลายทางจะไม่ได้รับ
เงิน ความไม่แน่ใจว่าทาธุรกรรมสมบูรณ์หรือไม่ และ ความกังวลที่อาจจะถูกขโมยข้อมูลโดยผู้ไม่หวัง
ดี ส่ งผลทางตรงเชิง ลบต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเ ล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ที่พบว่าปัจจัยการ
รับรู้ความเสี่ยงในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่ง
ผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงที่ผู้รับเงินปลายทางจะไม่ได้รับเงิน รวมไปถึงข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้ระบบมีโอกาสถูกขโมยโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี ดังนั้นเมื่อผู้ใช้รับรู้ด้านลบของสินค้าและ
บริการสูง จึงเกิดความเสี่ยงต่อสินค้าและบริการนั้นสูงตามไปด้วย จึงมีผลต่อการเลือกใช้สินค้า และ
บริ ก าร นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง สอดคล้ อ งกั บ Giovanis, Binioris, และ Polychronopoulos
(2012) ที่พบว่า ลูกค้าของสถาบันการเงินที่ใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตมีความกังวลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ทุกเวลา เช่น ความไม่มั่นใจในระบบว่าทาธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ แล้ ว
หรือไม่ ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินระหว่างทาธุรกรรมผ่านระบบ และความน่าเชื่อถือของระบบใน
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การจัดการข้อมูลส่วนของลูกค้า จึงเป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในกลุ่มลูกค้าที่
ตัดสินใจใช้งานระบบดังกล่าว และ Kesharwani, A., & Shailendra, S. B. (2012) พบว่า ภัยคุกคาม
จานวนมากที่มากับระบบอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ความเสี่ยงของ
ระบบ ชี้ให้เห็นว่า ยิ่งมีความเสี่ยงในการใช้งานมาก อิทธิพลเชิงลบต่อการใช้งานระบบก็มากขึ้นไปด้วย
อย่างไรก็ตามการลดความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งาน
ระบบให้ มากยิ่ งขึ้น ดังนั้ น สถาบั น การเงิน ควรควบคุมความเสี่ ยงที่เกิด ขึ้น เพื่ อผู้ บ ริโภคเกิดความ
ไว้วางใจ
จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าหากผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเกิดการรับรู้ความเสี่ยง
ในเชิงพฤติกรรมจากการบริการ เช่น ความไม่มั่นใจในระบบว่าทาธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่
ความเสี่ ย งในการสูญ เสีย เงิน ระหว่างทาธุรกรรมผ่านระบบ และความน่าเชื่อถือของระบบในการ
จัดการข้อมูลส่วนของลูกค้าไม่เพียงพอ เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ความเสี่ยงเชิงลบสูง จึงมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ต่าตามไปด้วย
ปั จ จั ย กำรรั บ รู้ ค วำมปลอดภั ย (Perceived Security) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
ปัจจัยด้านความปลอดภัย (Perceived Security) ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลการทาธุรกรรมไว้
อย่ างปลอดภัย บุ คคลที่ส ามไม่ส ามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมได้ก่อนได้รับอนุญ าต และภาครัฐจะ
ชดเชยความสูญเสียอันเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยของระบบ ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Alalwan, Dwivedi, Rana, & Williams, (2016) ที่พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นสถาบันการเงินจึงต้อง
เน้นนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความปลอดภัยทางด้านการธนาคาร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของผู้ใช้งานที่
ไม่ได้รับอนุญาต การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และการควบคุมความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวดให้กับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004) ที่พบว่า ผู้บริโภคกังวล
กับปัญหาด้านความปลอดภัยของการใช้ระบบธนาคารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่สามารถสอบถาม
ข้อสงสัยในกระบวนการทางานของระบบได้ ดังนั้นผู้บริโภคจานวนมากมักจะไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูล
ส่ว นตัว และข้อมูล เกี่ย วกับ ธุรกรรมผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ จนกว่าจะเชื่อใจได้ว่าระบบการท า
ธุร กรรมทางการเงิน มี ความปลอดภั ยอย่ างแท้ จริง และ Qureshi, T. M., Zafar, K., & Khan, B.,
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(2008) พบว่า ผู้บริโภคในประเทศปากีสถานเปลี่ยนจากการทาธุรกรรมทางการเงิน แบบดั้งเดิมเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะปัจจัยด้านความปลอดภัย และการรับรู้ประโยชน์ในการทาธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากสถาบันการเงินนาเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริการดังกล่าว จะมีความ
มั่นคงและปลอดภัยสูง
ทั้งนี้จึงสรุปได้ว่าผู้ใช้บริการระบบธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานจาก
ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบ เช่น การจากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของผู้ใช้งานที่ไม่ได้
รับอนุญาต การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และการควบคุมความปลอดภัย
อย่างเข้มงวดให้กับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รวมไปถึงการที่สถาบันการเงินนาเสนอข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภค
ได้รับจากการบริการดังกล่าว จะเกิดมั่นใจ และไว้วางใจระบบดังกล่าว
ปั จ จั ย กำรรั บ รู้ ค วำมปลอดภั ย (Perceived Security) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ค วำมง่ ำ ย
(Perceived Ease of Use) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
ปัจจัยด้านความปลอดภัย (Perceived Security) ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลการทาธุรกรรมไว้
อย่ างปลอดภัย บุ คคลที่ส ามไม่ส ามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมได้ก่อนได้รับอนุญ าต และภาครัฐจะ
ชดเชยความสูญเสียอันเนื่องมาจากความไม่ปลอดภัยของระบบ ส่งผลทำงตรงเชิงบวกต่อกำรรับรู้
ควำมง่ำยในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิก ส์ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Liao & Wong (2008) ที่พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะให้
ความส าคัญ กับ ปั จ จั ย นี้ ม ากที่ สุ ด เพราะเป็น ปัจจัยที่ มีอิทธิพ ลอย่างมากในการยอมรับ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในฐานะสถาบันการเงินจาเป็ นต้องเน้นนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความปลอดภัยทางด้านการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และผู้ใช้
ระบบสามารถควบคุม และกาหนดระบบความปลอดภัยระบบเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เช่น การ
เปลี่ยนรหัสการเข้าถึงระบบด้วยตนเองเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย
สรุปได้ว่านอกจากผู้ใช้บริการระบบธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานจาก
ปัจจัยด้านความปลอดภัยของระบบแล้ว ยังส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งานเช่นกัน ทั้งนี้การ
ทาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการคือความง่ายในการใช้งาน และผู้ใช้ระบบสามารถ
ควบคุม และกาหนดความปลอดภัยของตนเองได้โดยง่าย
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ปั จ จั ย ด้ ำ นประสบกำรณ์ ใ นอดี ต (Prior Experience) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต (Prior Experience) ได้แก่ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ประจาจะช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้ระบบ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาทาให้ผู้ใช้รู้ถึง
ความง่าย และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาทาให้ผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (ePayment) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553) ที่พบว่า ประสบการณ์ใน
อดีตมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าการมีประสบการณ์ในอดีต
จากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ง่ายขึ้น
และช่วยให้ ผู้ใช้รับ ทราบถึงประโยชน์ของอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้งมากขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะทาให้ผู้ใช้ระบบไม่เกิดความกลัว หรือกังวลเกี่ยวกับ
การทาธุรกรรมทางการเงินนอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ Wang, M., Cho, S., & Denton,
T. (2017). ที่พบว่า ลูกค้า ของสถาบันการเงินจานวนมากรับรู้ และให้ความสนใจระบบ e-Banking
เป็นอย่างมาก แต่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่มีประสบการณ์การใช้งานระบบ e-Banking มาก่อนจึงกังวลว่า
ระบบดังกล่าวมีประโยชน์กับตนหรือไม่ ดังนั้นสถาบันการเงินจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการบริการแบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้บริการใหม่
เช่ น การเข้ า ไปพู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า และการสาธิ ต วิ ธี ใ ช้ ง าน e-Banking เบื้ อ งต้ น ผ่ า นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจาวัน
ผลการวิจั ย ดังกล่ าวสะท้ อ นให้ เห็ นว่าหากผู้ ใช้ งานระบบธุรกรรมทางอิ นเทอร์เน็ ต เคยใช้
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ผู้ใช้งานระบบจะไม่เกิดความกังวล และจะช่วยให้
ผู้ใช้งานระบบรับทราบถึงประโยชน์ของระบบมากขึ้น
ปั จ จั ย ด้ ำ นประสบกำรณ์ ใ นอดี ต (Prior Experience) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ค วำมง่ ำ ย
(Perceived Ease of Use) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีต (Prior Experience) ได้แก่ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ประจาจะช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้ระบบ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาทาให้ผู้ใช้รู้ถึง
ความง่าย และการใช้อุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์เป็นประจาทำให้ผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์ในกำรใช้งำน
ส่งผลทำงตรงเชิงบวกต่อกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครั ฐ (e-Payment) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จัย ของ ฐาวรา หวังสมบู รณ์ ดี (2553) ที่ พ บว่ า
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ประสบการณ์ ในอดี ตมีอิท ธิพลต่อการรับ รู้ความง่ายในการใช้งาน โดยกลุ่ ม ตัว อย่างที่ คิดว่าการมี
ประสบการณ์ ในอดี ต จากการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น ประจ า ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้รับทราบถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมากขึ้น
ดังนั้ นเมื่อผู้ใช้อิน เทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีประสบการณ์ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะทาให้ ผู้ใช้ระบบไม่เกิด
ความกลั ว หรือ กังวลเกี่ย วกับ การท าธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ผ ลการวิจัยยังสอดคล้ องกั บ
Vathanophas, V., Krittayaphongphun, N., & Klomsiri, C. (2008). ที่พบว่าประสบการณ์ในอดีต
มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านของเทคโนโลยี e-Government กล่ า วคื อ เมื่ อ บุ ค คลมี
ประสบการณ์ ในการใช้อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลสารเทศมาก่อน
มั ก จะมี แ นวโน้ ม เชิ ง บวกในการรั บ รู้ วิ ธี ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มากขึ้ น ดั ง นั้ น บุ ค คลเมื่ อ มี
ประสบการณ์ ในการใช้อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ เพิ่ มมากขึ้ น จะลดระดับ การรับ รู้ท างลบต่อการใช้
เทคโนโลยี
สรุปได้ว่าหากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อิน เทอร์ เน็ ต มาก่อน จะมี แนวโน้ ม เชิงบวกกับ การรับ รู้ความง่ายในการเปิ ด รับ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
ปั จ จั ยด้ ำ นคุ ณ ภำพสำรสนเทศ (Information Quality) ส่ งผลต่ อ กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
ปัจจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ได้แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
การทาธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ที่ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานระบบ รวมไปถึงการให้ข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) DeLone
และ McLean (1992) ได้ส ร้างโมเดลแห่ งความส าเร็จขึ้นมาจากการศึกษา และวิเคราะห์ งานวิจัย
พบว่ า คุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) และคุ ณ ภาพระบบ(System Quality) และ
คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการวัดความสาเร็จระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ส่ งผลต่อ การรั บ รู้ป ระโยชน์ และการรับ รู้ความง่ายในการใช้ งาน โดยการปรับ ปรุง
แบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) เป็นการตอบสนอง
ต่อบทบาทของระบบการบริหารและระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ละตัวแปรในแบบจาลองนี้
ถู ก อภิ ป รายในบริ บ ทของระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ตั ว แปรการวั ด คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
(Information Quality) เป็ น ตั ว ชี้ วัด เนื้ อ หาเว็ บ ไซต์ ว่ ามี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว ความเกี่ ย วข้ อ ง ความ
สมบูรณ์ ความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกอยากเข้ามาใช้บริการผ่า นทางเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิ จั ย ของ Wang & Liao, (2008) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information
Quality) ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพระบบ (System Quality) ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service
Quality) และการรับ รู้ ป ระโยชน์ ที่ผู้ ใช้ได้รับ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของระบบสารสนเทศ กลุ่ ม
ตัว อย่ างรั บ รู้ ว่าระบบ e-Government ท าให้ การท างานของตนเองมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น และ
ประหยัดเวลา ดังนั้นหน่ วยงานหรือผู้ที่พัฒนาระบบควรให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบโดยศึกษา
ข้อมูลด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบกันด้วย อีกทั้งยังต้องพัฒนาปัจจัยด้านคุณภาพ
สารสนเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะต้องพัฒนาระบบ e-Government ให้มีข้อมูลแม่นยา
ตามที่ผู้ใช้ระบบต้องการ ข้อมูลเพียงพอ และต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ Zhou, T.
(2011) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เข้าใช้การทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความคาดหวังว่า
ข้อมูลจะต้องความถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง คุณภาพสารสนเทศที่
ส่งผลต่อการรับ รู้ป ระโยชน์ ในการใช้งานการทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะผู้บริโภค
จาเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบกับการทาธุรกรรมทางการเงิน
สรุปได้ว่าลักษณะของระบบธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งานต้องการจากหน่วยงานที่
จัดทาคือการนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา และเชื่อถือได้ เพราะผู้ใช้งานจาเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลที่มี
คุณภาพ
ปัจ จัยด้ ำนคุณ ภำพระบบ (System Quality) ส่งผลต่อกำรรับรู้ประโยชน์( Perceived
Usefulness) ในกำรใช้งำนระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
คุณภาพระบบ (System Quality) ได้แก่ การเชื่อมต่อเพื่อเข้าระบบมีความรวดเร็วไม่ขัดข้อง
ขณะใช้งาน ผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานระบบเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ และระบบสามารถแสดงภาพ
และข้อความได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการชาระ
เงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Payment) DeLone และ McLean (1992) ได้ส ร้างโมเดลแห่ ง
ความสาเร็จขึ้นมาจากการศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัย พบว่า คุณภาพสารสนเทศ (Information
Quality) และคุ ณ ภาพระบบ(System Quality) และคุ ณ ภาพการบริการ (Service Quality) เป็ น
ตัวชี้วัดที่สาคัญของการวัดความสาเร็จระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดยการปรับปรุงแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ
DeLone และ McLean (2003) เป็ น การตอบสนองต่ อ บทบาทของระบบการบริ ห ารและระบบ
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ละตัวแปรในแบบจาลองนี้ถูกอภิปรายในบริบทของระบบพาณิชย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ตั ว แปรการวั ด คุ ณ ภาพระบบ (System Quality) ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านพาณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ความสามารถในการใช้ ง าน ความสามารถในการจั ด หา ความน่ าเชื่ อ ถื อ
ความสามารถในการปรับ ตัว และเวลาที่ใช้ในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญาณิศา

145
พลอยชุม (2557) ที่พบว่า คุณภาพระบบในด้านความรวดเร็วในการตอบสนองมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การยอมรับระบบการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ หากระบบการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และตอบสนองการทางานของ
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ผู้ใช้งานจะเกิดการยอมรับระบบการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และ
สอดคล้องกับ Wang, E. H. H., & Chen, C. Y. (2011) ที่พบว่า คุณภาพระบบการทาธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บุคคลจะยอมรับ จะต้องมีเสถียรภาพที่มากขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลาที่ บุ ค คลต้ อ งการ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ด การใช้ งานระบบการท าธุ ร กรรมผ่ า นระบบ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ างเป็ น ประจ า ดั งนั้ น คุ ณ ภาพระบบการท าธุรกรรมผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ บุคคลจะเกิดการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามไปด้วย
สรุปได้ว่าผู้ใช้งานต้องการระบบที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ติดขัด สามารถเรียกใช้ระบบได้ทุกเวลา และทางานเต็มประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ
ปั จ จั ย ด้ ำ นคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำร (Service Quality) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
คุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service Quality) ได้ แ ก่ ระบบสามารถเข้ า ถึ ง ความต้ อ งการที่
เฉพาะเจาะจง ระบบบริการผู้ใช้งานด้วยความใส่ใจ และระบบสามารถติดตามผลการให้บริการกับ
ผู้ ใ ช้ ง าน ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกกั บ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) DeLone และ McLean (1992) ได้สร้างโมเดลแห่งความสาเร็จ
ขึ้นมาจากการศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัย พบว่า คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) และ
คุณภาพระบบ(System Quality) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ
ของการวัดความสาเร็จระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความ
ง่ายในการงาน โดยการปรับปรุงแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ
McLean (2003) เป็ น การตอบสนองต่ อ บทบาทของระบบการบริ ห ารและระบบสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ละตัวแปรในแบบจาลองนี้ถูกอภิปรายในบริบทของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งตั ว แปรการวัด คุ ณ ภาพการบริ การ (Service Quality) ถือเป็ น สิ่ งส าคัญ ที่ แ สดงให้ เห็ น จากการ
สนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องอาศัยบริการที่ดี ถ้าทาไม่ดีจะ
ส่งผลให้สูญเสียลูกค้าและยอดขายได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และ วิโรจน์
เจษฎาลักษ์ (2560) พบว่า คุณภาพของการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่จากัดสถานที่ หรือ
เวลา ลู ก ค้ า สามารถท ารายการได้ ด้ ว ยตนเองตลอด 24 ชั่ ว โมงทั่ ว ประเทศ เพื่ อ อ านวยความ
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สะดวกสบายในการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า เสมือนทารายการผ่านสาขาธนาคารด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร และสอดคล้องกับ Kim, Chung & Lee (2011) ที่
พบว่า นักท่องเที่ยวจานวนมากในประเทศเกาหลีใต้ที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี
การรับรู้คุณภาพการบริการในด้านการบริการที่เอาใจใส่ของผู้ให้บริการ เช่น การรับประกันข้อมูลของ
ผู้ใช้งานที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการปกป้องผลประโยชน์จากการชาระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้บริการของผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
จึ งสรุ ป ได้ ว่ าเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้ งานระบบธุ รกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วาม
ต้องการรับบริการจากระบบแตกต่างกัน คุณภาพการบริการที่ผู้ใช้งานต้องการจะต้องไม่จากั ดเวลา
สถานที่ในการรับบริการ และดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้งานในทุก ๆ ด้าน
ปั จ จั ย ด้ ำ นคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำร (Service Quality) ส่ ง ผลต่ อ กำรรั บ รู้ ค วำมง่ ำ ย
(Perceived Ease of Use) ในกำรใช้ ง ำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ
(e-Payment)
คุ ณ ภาพการบริ ก าร (Service Quality) ได้ แ ก่ ระบบสามารถเข้ า ถึ ง ความต้ อ งการที่
เฉพาะเจาะจง ระบบบริการผู้ใช้งานด้วยความใส่ใจ และระบบสามารถติดตามผลการให้บริการกับ
ผู้ ใ ช้ ง าน ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกกั บ การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) DeLone และ McLean (1992) ได้สร้างโมเดลแห่งความสาเร็จ
ขึ้นมาจากการศึกษา และวิเคราะห์งานวิจัย พบว่า คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) และ
คุณภาพระบบ(System Quality) และคุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ
ของการวัดความสาเร็จระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน โดยการปรับปรุงแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ
McLean (2003) เป็ น การตอบสนองต่ อ บทบาทของระบบการบริ ห ารและระบบสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ละตัวแปรในแบบจาลองนี้ถูกอภิปรายในบริบทของระบบพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์
ซึ่งตั ว แปรการวัด คุ ณ ภาพการบริ การ (Service Quality) ถือเป็ น สิ่ งส าคัญ ที่ แ สดงให้ เห็ น จากการ
สนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องอาศัยบริการที่ดี ถ้าทาไม่ดีจะ
ส่งผลให้สูญเสียลูกค้าและยอดขายได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ที่
พบว่า การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีบริการหลายประเภท การใช้งานระบบแต่ละขั้นตอน
อาจจะไม่ครอบคลุมต่อการทาความเข้าใจของลูกค้า จนเกิดปัญหาการใช้งานที่ผิดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้ าใช้งานได้ง่าย และถูกต้อง ธนาคารควรมีช่องทาง
ในการช่วยเหลือลูกค้าบริเวณหน้าจอแสดงผลของระบบ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ความหลากหลาย
ของช่องทางการสอบถามข้อมูลให้ลูกค้าได้รับรู้ และสอดคล้องกับ Amin, M. (2016) ที่พบว่า โดย
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ปกติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมักจะประเมิน คุณภาพการบริการจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความพร้อม
ของข้อมูล และความสะดวดในการใช้งาน ซึ่งในงานวิจัยนี้กล่าวว่าได้มีการค้นพบ 5 ปัจจัยสาหรับการ
วัดคุณภาพการบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของแต่ละสถาบันการเงิน ได้แก่ 1) การให้บริการลูกค้า
ด้วยความเอาใจใส่ 2) การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย 3) การเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยง่าย 4) การดูแล
และรักษาสิทธิของผู้ใช้งาน และ 5) การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงความต้องการส่วนบุคคล
จึงสรุป ได้ว่าการบริการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่
ผู้ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงิน หรือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการ
พบเห็น เช่น บริเวณหน้าจอแสดงของเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ หรือ หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
5.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษา “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
5.3.1 การวิจัยครั้งต่อไป อาจทาการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม
เช่น การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ควรนามาใช้ประกอบการวิจัยเชิง
สารวจเกี่ยวกับ แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
5.3.2 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจากัดในด้านของระยะเวลา ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ในครั้ งนี้ จึ ง เป็ น เพี ย งประชากรผู้ สู งอายุ ก ลุ่ ม หนึ่ งที่ อ าศั ย อยู่ ในเขตกรุ ง เทพมหานครเท่ า นั้ น ใน
ขณะเดียวกันระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ได้ขยายการให้บริการทั่ว
ประเทศ ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปจึ งควรเพิ่ ม ขอบเขตการศึ ก ษาไปยั ง จั งหวั ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) และนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในทุก ๆ พื้นที่
การศึกษาในครั้งนี้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนว
ทางการประยุกต์ใช้งานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ
จากผลการศึกษา“แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้ดังนี้
ด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยง (Perceived Risk) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ สถาบันการเงินต้อง
สื่ อสารกั บ ผู้ ใช้งานให้ รั บ รู้ว่า ความเสี่ ยงที่ ผู้ รับ เงิน ปลายทางจะไม่ ได้รับ เงิน ความไม่ แน่ ใจว่าท า
ธุรกรรมสมบูรณ์ห รือไม่ และความกังวลที่อาจจะถูกขโมยข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ใช้เกิด
ความไว้วางใจในระบบ และรับรู้ความเสี่ยงลดลงจากการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (e-Payment)
ด้ำนควำมปลอดภัย (Perceived Security) เนื่องจากผู้ บริโภคให้ ความส าคัญ กับปัจจัย
ด้านความปลอดภัย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ สถาบันการเงินต้องนาเสนอนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดเก็บข้อมูลการทาธุรกรรมไว้อย่างปลอดภัย บุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมได้ก่อน
ได้รับอนุญาต และภาครัฐจะชดเชยความสูญเสียอันเนื่องมากจากความไม่ปลอดภัยของระบบ
ด้ ำ นประสบกำรณ์ ใ นอดี ต (Prior Experience) ปั จ จุ บั น มี ผู้ ส นใจใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวนมาก แต่ประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เพียงพอ
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันการเงินควรสร้างการรับรู้ว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ประจาจะช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้ระบบ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาทาให้ผู้ใช้รู้ถึ ง
ความง่าย และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาทาให้ผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
ด้ ำ นคุณ ภำพสำรสนเทศ (Information Quality) ผู้ ใช้งานส่ ว นใหญ่ ที่ ท าธุรกรรมผ่ าน
อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ ความส าคัญ กับ การให้ ข้อมูล เกี่ยวกับระบบการท าธุรกรรมผ่ านอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่
ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ รวมไปถึงการให้ข้อมูล
การทาธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย เพราะผู้ใช้งานจาเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีคุณภาพ
ด้ำนคุณภำพระบบ (System Quality) คุณลักษณะของระบบธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้ใช้งานไว้วางใจ และยอมรับการใช้งาน ได้แก่ การเชื่อมต่อเพื่อเข้าระบบมีความรวดเร็วไม่ขัดข้อง
ขณะใช้งาน ผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานระบบเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ และระบบสามารถแสดงภาพ
และข้อความได้อย่างรวดเร็ว
ด้ ำ นคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำร (Service Quality) การบริ ก ารถื อ เป็ น หนึ่ งปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่
ผู้ใช้งานประเมินทางเลือกที่จะใช้ หรือไม่ใช้บริการ เพราะคุณภาพการบริการที่ผู้ใช้งานพึงปรารถนา
มากที่สุดคือ ระบบสามารถเข้าถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ระบบบริการผู้ใช้งานด้วยความใส่ใจ
และระบบสามารถติดตามผลการให้บริการกับผู้ใช้งาน
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎี
5.3.5 ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส นั บ สนุ น แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model : TAM, Davis, 1989) และแบบจาลองความสาเร็จของระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการ (Integrated Success Model : ISM, DeLone & McLean 2003) ซึ่งเป็นการพยากรณ์
พฤติ ก รรม และประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของระบบสารสนเทศการใช้ ร ะบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ซึ่งได้ทาการศึกษาปัจจัยอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ความ
เสี่ยง (Perceived Risk) ปัจจัยด้านความปลอดภัย (Perceived Security) ปัจจัยด้านประสบการณ์
ในอดี ต (Prior Experience) ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพสารสนเทศ (Information Quality) ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพระบบ (System Quality) และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ปัจจัยด้าน
การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived
Ease of Use) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร จะส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ งาน (Behavioral Intention to Use) และการใช้ งานจริ ง (Actual System Usage) ทั้ ง นี้
แรงจูงใจภายในที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจแต่แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีไม่ได้อธิบายไว้
คื อ ความพึ ง พอใจที่ ผู้ สู งอายุ มี ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
(e-Payment) ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาที่จะนาเรื่องความพึงพอใจเข้ามาเป็นอีกหนึ่ง
ในตัวแปร เพื่อให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึ งประสบการณ์ด้านการใช้งานในมุมมองต่าง ๆจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง
เพื่อจะได้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาอภิปรายให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไปในอนาคต
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ภำคผนวก
แบบสอบถำม
คำชี้แจง
แบบสอบนี้ จัดท าขึ้น เพื่ อการวิจัยในหั วข้อเรื่อง “แบบจาลองเชิงโครงสร้างของปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (ePayment) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ
ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อความกรุ ณ าตอบแบบสอบถามให้ ค รบทุ ก ข้ อ ตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ ให้ ได้
ผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านมากที่สุด เนื่องจากข้อมูลคาตอบของท่านจะมีประโยชน์
และสาคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ใน
การศึกษาเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ ที่นี่ด้วย
นายบัญชา หมั่นกิจการ (ผู้วิจัย)
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสอบถำม
แบบสอบถำมมีทั้งหมด 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 : คำถำมคัดกรอง
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนที่ 3 : ปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
ส่วนที่ 1 คำถำมคัดกรอง : กรุณำตอบคำถำมข้อนี้ ก่อนเริ่มทำแบบสอบถำม
1. ท่านคือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใช่ หรือ ไม่
1) ใช่
2) ไม่ใช่ (หากตอบข้อนี้กรุณาหยุดทาแบบสอบถาม)
2. ท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช่ หรือ ไม่
1) ใช่
2) ไม่ใช่ (หากตอบข้อนี้กรุณาหยุดทาแบบสอบถาม)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย √ ในช่อง

ที่ตรงกับท่ำน

1 เพศ
1) เพศชาย
3) อื่น ๆ ระบุ...............................

2) เพศหญิง
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2 รำยได้ส่วนตัวต่อเดือน
1) ต่ากว่า 10,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท
5) 40,001-50,000 บาท

2) 10,001-20,000 บาท
4) 30,001-40,000 บาท
6) 50,001 บาท ขึ้นไป

3 อำชีพ
1) ข้าราชการ
4) ธุรกิจส่วนตัว
7) เกษียณอายุ

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5) ค้าขาย
8) อื่น ๆ โปรดระบุ......................

4 ระดับกำรศึกษำสูงสุด
1) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
3) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาโท

3) พนักงานบริษัทเอกชน
6) รับจ้าง/ลูกจ้าง

2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) ปริญญาตรี
6) ปริญญาเอก

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำครัฐ (e-Payment) ของผู้สูงอำยุในเขตกรุงเทพมหำนคร
คำชี้แจง : โปรดเลือกตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยการทาเครื่องหมาย √ลงในช่องว่าง
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย, ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เฉยๆ, ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย และ
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ลำดับ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

รำยกำร

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

3.1 ปัจจัยกำรรับรู้ควำมเสีย่ ง
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อความเสี่ยงจากการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1.1 ภาครัฐ (e-Payment) มีความเสี่ยงที่ผู้รบั เงิน
5
4
3
2
1
ปลายทางจะไม่ได้รับเงิน
ท่านคิดว่าการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.1.2 (e-Payment) มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะมีโอกาสถูก
5
4
3
2
1
ขโมยโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ท่านคิดว่าการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment) อาจเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างขั้นตอน
3.1.3
5
4
3
2
1
การดาเนินการ ซึ่งทาให้ท่านเกิดความไม่แน่ใจว่าการ
ชาระเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่
3.2 ปัจจัยกำรรับรู้ควำมปลอดภัย
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อความปลอดภัยจากการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านรู้สึกว่าภาครัฐจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
3.2.1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ของ
5
4
3
2
1
ท่านไว้อย่างปลอดภัย
ท่านรู้สึกว่า หากเกิดความสูญเสียจากการใช้งาน
ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.2.2
5
4
3
2
1
(e-Payment) ภาครัฐจะชดเชยความสูญเสียอัน
เนื่องมาจากความปลอดภัยของระบบอย่างเพียงพอ
ท่านรู้สึกว่า บุคคลที่ 3 จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
3.2.3
5
4
3
2
1
ของท่านได้ก่อนที่ท่านจะอนุญาต
3.3 ปัจจัยประสบกำรณ์ในอดีต
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดกับประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านคิดว่า หากท่านใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจาจะช่วยให้ทา่ นคุ้นเคยกับ
3.3.1
5
4
3
2
1
การใช้ระบบชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)
ท่านคิดว่า หากท่านใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา ช่วยทาให้ทา่ นรับทราบถึง
ประโยชน์ของระบบชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.3.2
5
4
3
2
1
ภาครัฐ (e-Payment) ได้มากยิ่งขึ้น
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

รำยกำร

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

ท่านคิดว่า หากท่านใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจา ช่วยทาให้ทา่ นรับทราบถึง
3.3.3
5
4
3
2
1
ความง่ายในการใช้งานระบบชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ได้มากยิ่งขึ้น
3.4 ปัจจัยกำรรับรู้คุณภำพสำรสนเทศ
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อการรับรู้คุณภาพสารสนเทศมีผลต่อการเลือกใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา
3.4.1
5
4
3
2
1
ตามที่ท่านต้องการ เช่นการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ระบบ
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
3.4.2
5
4
3
2
1
การเงินที่ถูกต้อง เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางการเงินของผู้ใช้ระบบที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.4.3 ภาครัฐ(e-Payment) ให้ข้อมูลการทาธุรกรรม
5
4
3
2
1
ทางการเงินที่ทันสมัย
3.5 ปัจจัยกำรรับรู้คุณภำพระบบ
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อการรับรู้คุณภาพระบบมีผลต่อการเลือกใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
3.5.1 เช่น การเชื่อมต่อเพื่อเข้าระบบมีความรวดเร็วไม่
5
4
3
2
1
ขัดข้องขณะใช้งาน และการค้นหาข้อมูลย้อนกลับไป
มาในระบบ ทาได้รวดเร็ว
ท่านคิดว่าระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ(e-Payment) สามารถแสดงภาพ และ
3.5.2 ข้อความได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบสามารถแสดง
5
4
3
2
1
ภาพ และข้อความตัวอักษรที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว
3.5.2

ท่านสามารถใช้ระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เมื่อใดก็ได้จามที่
ท่านต้องการ

5

4

3

2

1
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ลำดับ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

รำยกำร

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

3.6 ปัจจัยกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำร
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อการรับรู้คุณภาพการบริการมีผลต่อการเลือกใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Payment)
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.6.1 (e-Payment) สามารถเข้าถึงความต้องการที่
5
4
3
2
1
เฉพาะเจาะจงของท่าน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.6.2 (e-Payment) ติดตามผลการให้บริการกับ
5
4
3
2
1
ผู้ใช้บริการ
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.6.3
5
4
3
2
1
(e-Payment) บริการท่านด้วยความใส่ใจ
3.7 ปัจจัยกำรรับรู้ประโยชน์ของระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
การใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.7.1 (e-Payment) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทา
5
4
3
2
1
ธุรกรรมทางการเงินของท่าน
การใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.7.2 (e-Payment) ทาให้การดาเนินการทางทาธุรกรรม
5
4
3
2
1
ทางการเงินของท่านสาเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ท่านพบว่าการใช้ระบบการชาระเงินแบบ
3.7.3 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) มีประโยชน์ต่อ
5
4
3
2
1
การทางานของท่าน
3.8 ปัจจัยกำรรับรู้ควำมง่ำยของระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อความง่ายในการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านเข้าใจวิธีการใช้ระบบการชาระเงินแบบ
3.8.1
5
4
3
2
1
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ได้อย่างชัดเจน
ท่านสามารถใช้ระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) โดยไม่ต้องใช้
3.8.2
5
4
3
2
1
ความพยายามด้านจิตใจ เช่น ท่านไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อ
ใช้ระบบ เป็นต้น
ท่านพบว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากหากจะใช้ระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
3.8.3 ในการทาธุรกรรมทางการเงิน
5
4
3
2
1
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ลำดับ

รำยกำร

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
3.9 ควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรมในกำรใช้ระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดกับความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านตั้งใจจะใช้บริการระบบการชาระเงินแบบ
3.9.1 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ต่อเนื่องใน
5
4
3
2
1
อนาคต
ท่านมีความตั้งใจจะชักชวน หรือบอกต่อให้คนใน
ครอบครัวเพื่อน หรือคนรู้จักมาใช้ระบบการชาระเงิน
3.9.2
5
4
3
2
1
แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ให้ผู้อื่นใช้
บริการ
ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้ระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment) ถึงแม้จะมี
3.9.3
5
4
3
2
1
บริการการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
เหมือนๆกัน
3.10 กำรใช้งำนจริงกับระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Payment)
ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อการใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Payment)
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.1 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
5
4
3
2
1
(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.2 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
5
4
3
2
1
(e-Payment) เพราะปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.3 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
5
4
3
2
1
(e-Payment) เพราะปัจจัยประสบการณ์ในอดีต
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.4 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะคุณภาพ
5
4
3
2
1
สารสนเทศ
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.5 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะคุณภาพ
5
4
3
2
1
ระบบ
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะคุณภาพ
3.10.6 การบริการ
5
4
3
2
1
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้าง
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ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

รำยกำร

ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.7 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัย
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.8 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะปัจจัย
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ท่านใช้งานจริงกับระบบการชาระเงินแบบ
3.10.9 อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(e-Payment) เพราะความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นำมสกุล
ประวัติกำรศึกษำ
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