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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB 
PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย โดยตวัอย่างทีใ่ช้วจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ช้บรกิารทีเ่คยมปีระสบการณ์การใช้งาน
กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ในประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
แผนภูมิต้นไม้ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสมการถดถอยเชิงซ้อนหนุคูณด้วยวิธี Enter 
ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,0001 – 30,000 บาท และภูมลิ าเนาอยู่ทีก่รุงเทพมหานคร และผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทยที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกัน มคีวาม
ตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ไม่แตกต่างกัน ปจัจัยด้านบรรทดัฐานเชิงจิตวิสยั, ปจัจัยดา้น
ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน, ปจัจยัดา้นคุณภาพของผลลัพธท์ีไ่ด ้ และปจัจยัคุณภาพของผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได้ 
มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ 0.05 ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน และมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB 
PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบัสถิต ิ 0.05 ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งานมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย อย่าง
มนัียส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 
 
ค าส าคญั: การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน, การรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน, กรุงไทย พรอ้มเพย ์
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ABSTRACT 

 
This research had the objectives of studying title factors influencing intention to use krungthai 

PromptPay (KTB PromptPay)  among serviced user in Thailand.  The example used in this research included 
customers who had experience with using KTB PromptPay among serviced user in Thailand . The questionnaire 
was used as a tool to collect information. The statistics used for analysis such as percentage, mean, standard 
deviation, a t-test (independent group), Decision tree and multiple regression analysis with the enter method .  

The result of the research found that most of customers were female, aged between twenty - one to 
thirty years old with a highest education level of undergraduates, Government officials /  state enterprises 
income 20,001  – 30,000  Bath and lived in Bangkok.The result of the hypothesis testing found that different 
personal factors who intention to use KTB PromptPay had no different .  The subjective norm factor, The job 
relevance factor, The output quality factor, The result demonstrability factor were influenced by the perceived 
usefulness at a statistically significant level of 0 . 0 5 .  The perceived ease to use factor influenced perceived 
usefulness and their intention to use KTB PromptPay among serviced user in Thailand at a statistically 
significant level of 0.05. The perceived usefulness factor intention to use KTB PromptPay among serviced user 
in Thailand at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Perceived Ease to Use, Perceived Usefulness, Krungthai PromptPay 
 
บทน า 

การโอนเงนิเป็นบรกิารช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสข์ัน้พืน้ฐานที่มคีวามส าคญัต่อการเคลื่อนยา้ยเงนิในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และมคีวามเกี่ยวขอ้งกับทุกภาคส่วน เช่น การโอนเงนิระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงนิ
เพื่อช าระค่าสนิคา้และบรกิารของภาคธุรกิจ รวมถงึการโอนเงนิสวสัดกิารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของภาครฐั การมบีรกิาร
โอนเงนิทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจงึเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ย่างคล่องตัว 
รวมถงึช่วยเพิม่ศักยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของประเทศ 

โครงการ National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดนั 
เพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อนิเตอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอืทีข่ยายวงกวา้งขึน้ และมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม 
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดนัแนวคดิ National e-Payment ขึ้นตัง้แต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง
โครงการน้ีเริม่เป็นรูปเป็นร่างขึน้อย่างชัดเจนเมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 ซึ่งคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลักการแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ น้ี ซึ่งก าหนดให้มกีารด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกันไปในหว้ง
เวลาเดียวกัน 4 โครงการ ได้แก่ ระบบรับและโอนเงนิพร้อมเพย ์การขยายการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส ์ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์และโครงการ e-Payment ภาครฐั 

 
 

http://www.epayment.go.th/home/app/project-1
http://www.epayment.go.th/home/app/project-2
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-4
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ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่ึงในธนาคารทีเ่ขา้ร่วมในการพฒันาโครงการระบบช าระเงนิของประเทศ ภายใตแ้ผน

ยุทธศาสตร ์National e-Payment ของรฐับาลและกระทรวงการคลัง ภายใตช้ื่อ กรุงไทยพรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) 
เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยไดเ้ล็งเหน็ถงึโอกาส ในการรกัษาและขยายฐานลูกคา้ใช้บรกิารผ่านอเิล็กทรอนิกส ์ธนาคารจงึ
ไดจ้ดัท ารายการส่งเสรมิใหป้ระชาชนใช้บรกิาร PromptPay ผ่านธนาคารกรุงไทยมากขึน้ 

ในขณะที่รัฐบาล และหน่วยงานผู้ใหบ้ริการพร้อมเพย์ส่งเสริมการใช้บริการพร้อมเพย์นั ้น ส านักงานสถติิ
แห่งชาตไิดจ้ดัท ารายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2560 ขอ้ 3.4.5 
โครงการบรกิารพรอ้มเพยข์องภาครัฐ พบว่าประชาชนรอ้ยละ 30.3 ระบุว่าตอ้งการใช้บรกิารพรอ้มเพย ์ ขณะทีม่รีอ้ยละ 
69.7 ระบุว่าไม่ตอ้งการใช้บรกิาร ส าหรบัผูท้ีร่ะบุว่าตอ้งการใช้บรกิารฯ ใหเ้หตุผลทีส่าคญั คอื ท าใหส้ะดวกไม่ตอ้งถอืเงนิ
สดในมอื สะดวกไม่ตอ้งเดนิทางไปธนาคารดว้ยตนเอง และท าใหเ้กิดความปลอดภยัจากมจิฉาชีพ เป็นตน้ ส่วนผูท้ีร่ะบุ
ว่าไม่ตอ้งการใช้บรกิารฯ ใหเ้หตุผลทีส่ าคญั คอื ไม่สะดวกจะใช้ ชอบใช้แบบเดมิดกีว่า ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในการ
ผูกบญัชีเงนิฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรอืเบอรโ์ทรศัพท์มอืถอื กลัวมจิฉาชีพปลอมแปลงได ้ และไม่มี
เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอืใช้ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมแิสดงรอ้ยละของประชาชน จ าแนกตามความตอ้งการจะใช้บรกิารพรอ้มเพย์  
เป็นรายภาค 

 
จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความตอ้งการใช้บริการพร้อมเพย์ พบว่าผู ้ไม่ตอ้งการใช้

บรกิารมากกว่าผูต้อ้งการใช้บรกิาร เน่ืองจากยงัไม่มัน่ใจในการใช้บรกิารพรอ้มเพย ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมอง และความ
ตอ้งการการใช้บรกิารพรอ้มเพยผ์่านธนาคารกรุงไทยด้วย ผูว้จิยัมองเหน็ถงึปจัจัยดา้นอื่นทีอ่าจส่งผลต่อการใช้บริการ
กรุงไทยพรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) จงึไดจ้ดัท างานวจิยัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทยพรอ้มเพย์ 
(KTB PromptPay) ของผู ้ใช้บริการในประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance 
Model 2) ว่ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทยพร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู ้ใช้บริการในประเทศไทย
หรอืไม่ ซึ่งจากการวจิยัสามารถน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบัธนาคารกรุงไทย ท าใหธ้นาคารกรุงไทยทราบถงึสิง่ทีค่วร
พฒันา และสิง่ทีค่วรปรบัปรุงในตวัผลิตภณัฑด์งักล่าว เพื่อรกัษาและขยายฐานลูกคา้ให้มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย
พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) และบรกิารทางเงนิดา้นอื่นของลูกคา้ในอนาคต 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ ทีแ่ตกต่างกัน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทยพร้อม
เพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย ทีแ่ตกต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) , ด้านภาพลักษณ์ ( Image) , ด้าน
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance), ด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality), ด้านผลลัพธ์ที่
สามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability), ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) มอีทิธพิล
ต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) 

3. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use)  และด้านการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB 
PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศ

ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการท าวจิยัเชิงเปรยีบเทยีบ 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิในการท าวจิยัเชิงสาเหต ุ
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

ภูมลิ าเนา ทีแ่ตกต่างกัน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ทีแ่ตกต่างกัน 
2. ปจัจัยด้านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 

(Perceived Usefulness) 
3. ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) 
4. ปจัจยัดา้นความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน 

(Perceived Usefulness) 
5. ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 

(Perceived Usefulness) 
6. ปจัจยัดา้นผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้ (Result Demonstrability) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้

งาน (Perceived Usefulness) 
7. ปจัจยัการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้

งาน (Perceived Usefulness) 
8. ปจัจยัการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย 

พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 
9. ปจัจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการ

กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

Venkatesh and Davis (2000) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองเพื่อใหส้ามารถอธบิายเหตุผลของบุคคลในการรบัรู้ถึง
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากระบบสารสนเทศ จงึน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลอง TAM 2 เพื่อพฒันาขยายเพิ่มเติมแบบจ าลอง 
TAM ใหส้ามารถช่วยพยากรณ์พฤตกิรรมการใช้ระบบสารสนเทศไดช้ัดเจนยิง่ขึน้ และอธบิายเหตุผลของแต่ละบุคคลใน
การใช้เทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ที่มา : V. Venkatesh, F. Davis. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: 
for longitudinal field studies.  Management Science, vol. 46, no. 2, pp. 186-204, 2000. 

 
จากรูปแบบจ าลอง TAM 2 ได้รับการปรับปรุงทีต่ ัวแปรภายนอก และปจัจัยทีเ่กิดก่อน (Antecedents) ที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งานใหม้ี
ความทนัสมยัมากยิง่ขึน้ และจากการวจิยัพบว่า กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social influence process) เช่น 
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ การแสดงพฤติกรรม ความสมัครใจ (Voluntariness) และภาพลักษณ์ ( Image) 
ตลอดทัง้กระบวนการใช้ปญัญา (cognitive instrumental process)  เช่น ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน (Job 
relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ (Output quality) ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้(Results demonstrability) 
และการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใช้งาน เป็นตน้ ต่างเป็นปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (สงิหะ ฉวสีุข 
และ สุนันทา วงศ์จตุรภทัร, 2555) 

นอกจากน้ี TAM 2 ไดน้ าเสนอแนวคดิใหม่ว่า บรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม เป็น
ปจัจัยหลักที่ก าหนด ความตัง้ใจที่จะใช้งาน (Intention to use) และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส าหรบัผลกระทบของตวัแปรเสรมิ/ตวัผนัแปร (Moderating variable) 
(ประสบการณ์ และความสมัครใจ) เกิดควบคู่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่ โดยรอบการ
แสดงพฤตกิรรม และความตัง้ใจทีจ่ะใช้งาน นอกจากน้ี ยงัพบว่าปจัจยัทีเ่กิดก่อนซึ่งไดแ้ก่ ความเกี่ยวขอ้งสมัพันธ์กับ
งาน คุณภาพของผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศในเชิงบวก และพบอกีว่าภายใต้เงื่อนไงการใช้งานโดยบังคบั และผูใ้ช้งานมปีระสบการณ์จ ากัด 
บรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมอีิทธพิลต่อความตัง้ใจ ทีจ่ะใช้งานในเชิงบวก (สงิหะ ฉวสีุข 
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และ สุนันทา วงศ์จตุรภทัร, 2555) ซึ่งปจัจยัทีเ่กิดก่อน (Antecedents) ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีไ่ด้รบัจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามหมาย ดงัน้ี 

Subjective Norm (บรรทดัฐานเชิงจติวสิยั) คอื การทีแ่ต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลย ีมาจากการคน
รอบข้างที่มีอิทธิพลหรือมีความส าคญักับตน (Fishbein and Ajzen. 1975, p. 302 อ้างถึงใน  Venkatesh & Davis, 
2000) 

Image (ภาพลักษณ์) คือ การที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับตัวเองหรือสถานะทาง
สงัคม (Moore and Benbasat. 1991, p. 195 อา้งถงึในVenkatesh & Davis, 2000) 

Job Relevance (ความเกี่ยวขอ้งกับงาน) คอื การรบัรูข้องแต่ละบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยจีะสามารถใช้ได้
กับงานของเขา และท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในการท างาน (Venkatesh & Davis, 2000) 

Output Quality (คุณภาพของผลลัพธท์ีไ่ด)้ คอื การรบัรูข้องแต่ละบุคคลว่าการใช้เทคโนโลยจีะสามารถท าให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการไดเ้ป็นอย่างด ี(Venkatesh & Davis, 2000) 

Result Demonstrability (ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้) คือ ผลที่สามารถพิสูจน์ได้จากการใช้เทคโนโลยี 
(Moore and Benbasat. 1991, p. 203 อา้งถงึใน Venkatesh & Davis, 2000)  
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ช้บรกิารกรุงไทยพรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ในประเทศไทย ทีอ่าศัย

อยู่ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ช้บรกิารกรุงไทยพรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ในประเทศไทย ทีอ่าศัย

อยู่ประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) ค านวณกลุ่มตวัอย่างดว้ย
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้5% หรอื 0.05 จากสูตร
ทีค่ านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน และผูว้จิยัไดเ้พิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 4% ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 15 คน
รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ่งประกอบดว้ยค าถาม 8 ส่วน 

ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นบรรทดัฐานเชิงจติวสิยั (Subjective Norm) ดา้นภาพลักษณ์ตราสนิคา้ (Brand Image) 
ด้านความสมัพันธเ์กี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance) ด้านคุณภาพของผลลัพธท์ี่ได ้(Output Quality) ด้านผลลัพธท์ี่
สามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model) และความ
ตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารธนาคารในประเทศไทยและไดน้ าแบบสอบถามที่
ไดไ้ปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 40 ตวัอย่าง และน าไปวเิคราะหก์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วยวิธกีารหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545) 
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ผลการวิจยั 

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิการวเิคราะหอ์ทิธพิลเพื่อน ามาสรุปและอภปิรายผลไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัปรญิญาตร ีมอีาชีพขา้ราชการ/

รฐัวสิาหกิจ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,0001 – 30,000 บาท และภูมลิ าเนาอยู่ทีก่รุงเทพมหานคร จากสมมตฐิานการวจิยั 
พบว่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และ
ภูมลิ าเนา มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ทีไ่ม่แตกต่างกัน 

2. ปจัจัยด้านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสยั (Subjective Norm) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้บุคคลรอบขา้งของท่านใช้บรกิาร กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) 
ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ในขอ้บุคคลรอบขา้งของท่านสนับสนุนใหท้่านใช้
บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
ตามล าดบั จากสมมตฐิานการวจิัย พบว่า ปจัจยัดา้นบรรทดัฐานเชิงจิตวสิัย (Subjective Norm) มอีทิธพิลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

3. ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่า ในขอ้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดับ 
มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ในขอ้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) เป็นผลิตภณัฑท์ีท่นัสมยั ผูใ้ช้บรกิารให้
ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ในขอ้การทีท่่านใช้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) จะ
ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นคนทนัสมยั ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ในขอ้
ท่านมีความภูมิใจต่อคนรอบขา้ง เมื่อท่านใช้กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ผู ้ใช้บริการใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดบั จากสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) ไม่มี
อทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

4. ปจัจัยด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้การใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ท าใหช่้วย
ลดขัน้ตอนในการท างานทีไ่ม่จ าเป็นลง เช่น ไม่ตอ้งเดนิไปท าธุรกรรมทีส่าขา เป็นตน้ ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ใน
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ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ในข้อการใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ท าให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการท าธุรกรรมลง เช่นไม่ตอ้งรอควิเมื่อไปท าธุกรรมทีส่าขา เป็นตน้ ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดับ 
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ จากสมมตฐิานการวิจยั พบว่า ปจัจัยด้านความสมัพันธเ์กี่ยวข้องกับงาน 
(Job Relevance) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

5. ด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได ้(Output Quality) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) สามารถตอบสนองในดา้นการโอนเงิน/
ช าระสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ใน
ขอ้ท่านสามารถตรวจสอบการการโอนเงนิ/ช าระสนิคา้และบรกิารผ่าน กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ยอ้นหลัง
ได ้ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ในขอ้ท่านไม่พบปญัหา เมื่อใช้กรุงไทย พรอ้ม
เพย ์(KTB PromptPay) ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และในขอ้ผลลัพธจ์าก
การใช้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) เป็นไปตามทีท่่านคาดหวงั ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดับ มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามล าดับ จากสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output 
Quality) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

6. ดา้นผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ท าใหท้่านสามารถลดความเสีย่ง
ในการพกพาเงินสดที่อาจสูญหายได้ ผู ้ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในข้อ
กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ท าใหท้่านสามารถรบัเงนิจากภาครฐัไดโ้ดยตรง และรวดเรว็ เช่น การยื่นขอคนื
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา เป็นตน้ ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดับ มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ในขอ้ผลลัพธ์
จากการใช้กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน ผู ้ใช้บริการให้
ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และในขอ้ท่านไม่ล าบากใจทีจ่ะบอกผลลัพธจ์ากการใช้กรุงไทย 
พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) กับผู ้อื่น ผู ้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
ตามล าดบั จากสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) มอีทิธพิลต่อ
การรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

7. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด โดย
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้ท่านพบว่าการใช้กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ท าให้
ท่านสามารถท าธุรกรรมไดง่้ายยิง่ขึน้ ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ในขอ้
ท่านคดิว่าการใช้กรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ไม่ตอ้งใช้ความพยายามมาก ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ในข้อท่านทราบว่าขัน้ตอนการสมัครใช้ กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB 
PromptPay) สามารถท าไดง่้าย ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และในขอ้
ท่านทราบว่ากรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ง่ายต่อการใช้งาน ผูใ้ช้บรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ จากสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปจัจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease to Use) เป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และมี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย์ (KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

8. ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ในขอ้ท่านคดิว่ากรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) จะท าใหท้่านไดร้บัความสะดวกในการท า
ธุรกรรม อยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ในขอ้ท่านคดิว่ากรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) จะท าให้
ท่านประหยดัเวลาในการท าธุรกรรม อยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ในขอ้ท่านคดิว่ากรุงไทย พรอ้มเพย์ 
(KTB PromptPay) จะท าให้ท่านเสยีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมน้อยลง อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.43 และท่านรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของการใช้กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) อยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดบั จากสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นความรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย 

 
สรปุและอภิปรายผล 

ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิการวเิคราะหอ์ทิธพิลเพื่อน ามาสรุปและอภปิรายผลได ้ดงัน้ี  
1. ดา้นประชากรศาสตร ์ จากสมมตฐิานทีว่่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา มีความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ ( KTB 
PromptPay) ทีแ่ตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีป่ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และภูมลิ าเนา มคีวามตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ทีไ่ม่
แตกต่างกัน เน่ืองจากการแบ่งกลุ่มความแตกต่างของประชากรอาจไม่เหมาะในการใช้แบ่งกลุ่มลูกคา้ ซึ่งจากผลการวจิยั
พบลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ไม่สามารถเจาะจงตามกลุ่มประชากรลักษณะประชากรศาสตรไ์ด ้ ดงันัน้อาจ
ตอ้งใช้วธิอี ื่นในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้การใช้พฤตกิรรมลูกคา้ในการแบ่งกลุ่ม เป็นตน้  

2. ปจัจัยด้านบรรทดัฐานเชิงจิตวสิัย (Subjective Norm) จากสมมติฐานที่ว่า ปจัจัยด้านบรรทดัฐานเชิงจติ
วสิยั (Subjective Norm) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ผูใ้ช้บรกิารในประเทศ
ไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นบรรทดัฐานเชิงจติวสิยั (Subjective Norm) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เน่ืองจากบุคคลทัว่ไปเมื่อเหน็ผูบุ้คคลรอบขา้งใช้สนิคา้ หรอืบริการ 
แล้วไดร้บัประโยชน์จากการใช้บรกิารนัน้ๆ มกัจะใช้ตามแนะน า เชิญชวน และสนับสนุนใหบุ้คคลรอบขา้งใช้สนิคา้ หรอื 
บริการนั้นด้วย นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, 
Geoffrey S. Hubona (2010) ไดศ้ึกษาเรื่องผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ประเทศก าลังพฒันาพบว่า ปจัจยัดา้นบรรทดัฐานเชิงจติวสิยั (Subjective Norm) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยช์ในการใช้
งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อกีทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-
chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ไดศ้ึกษาเรื่อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤตกิรรมผูใ้ช้เวบ็ไซต ์ โดยใช้เวบ็ 2.0 
เป็นเวบ็ไซตต์วัอย่าง พบว่า ปจัจยัดา้นบรรทดัฐานเชิงจติวสิยั (Subjective Norm) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยช์ในการ
ใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) จากสมมตฐิานทีว่่า ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ผู ้ใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจัยดา้น
ภาพลักษณ์ (Image) เป็นปจัจยัทีไ่ม่มอีทิธติ่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เน่ืองจากบรกิาร
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นโครงการของรฐับาลทีธ่นาคารในประเทศไทยจ าเป็นตอ้งตอบสนองนโยบายการช าระเงิน
ทางอเิล็กทรอนิกสข์ัน้พืน้ฐาน ซึ่งอาจท าใหผู้ใ้ช้บรกิารเหน็ว่าสามารถใช้บริการกับธนาคารใดก็ได ้ จงึท าใหป้จัจยัด้าน
ภาพลักษณ์ไม่มีอทิธิพลต่อการรับรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน นอกจากน้ีผลการวิจยัยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ Mei-
Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมผูใ้ช้เวบ็ไซต ์โดยใช้เวบ็ 2.0 เป็นเวบ็ไซตต์วัอย่าง พบว่า ปจัจยัดา้นภาพลักษณ์ (Image) ไม่มอีทิธพิลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton 
(2002) ไดศ้ึกษาเรื่อง การทดสอบรูปแบบการยอมรบัเทคโนโลยสี าหรบัอนิเทอรเ์น็ตในกุมารเวชศาสตร ์ พบว่า ปจัจยั
ดา้นภาพลักษณ์ไม่มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน  
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4. ปจัจยัดา้นความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) จากสมมตฐิานทีว่่า ปจัจยัดา้นความสมัพนัธ์

เกี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ผูใ้ช้บรกิาร
ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) เป็นปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เน่ืองจาก ผู ้ใช้บริการเห็นว่าใช้การใช้บริการ
กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ท าใหช่้วยลดขัน้ตอนในการท างานทีไ่ม่จ าเป็นลง เช่น ไม่ตอ้งเดนิไปท าธุรกรรม
ทีส่าขา รวมถงึช่วยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมลง เช่น ไม่ตอ้งรอควิเมื่อไปท าธุกรรมทีส่าขา ถงึแมว้่าบรกิารกรุงไทย 
พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง แต่มีส่วนช่วยท าใหผู้ ้ใช้บริการสามารถใช้
บรกิารโดยไม่รบกวนเวลาท างาน และไม่ตอ้งเสยีเวลาไปท าธรุกรรมทีธ่นาคาร นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2003) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการขยายการยอมรบั
เทคโนโลยีทางการแพทย์ พบว่า ปจัจัยด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance) มีอิทธิพลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ Mei-Ying Wu, Han-
Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้
เวบ็ไซต ์โดยใช้เวบ็ 2.0 เป็นเวบ็ไซตต์วัอย่าง พบว่า ปจัจยัดา้นความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) มอีทีธิ
พลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และงานวิจัยของ Elizabeth White 
Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ไดศ้ึกษาเรื่องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพัฒนาพบว่า ปจัจยัดา้นความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับงาน (Job Relevance) 
มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยช์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001  

5. ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output 
Quality) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย ซึ่งผล
จากการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นคุณภาพของผลลัพธท์ีไ่ด ้ (Output Quality) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์
ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เน่ืองจากกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) สามารถตอบสนองในดา้นการ
โอนเงิน/ช าระสินค้าและบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบการบริการต่างๆ ย้อนหลังได้ ท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการใช้งานมากขึน้ รวมถงึไม่พบปญัหาเมื่อใช้บรกิาร จงึท าใหผู้ใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่รบัรู้ได้ถึง
ประโยชน์จากการใช้บรกิาร หากผูใ้หบ้รกิารรกัษามาตรฐานการเขา้ใช้งาน และคอยปรงัปรุงการคุณภาพของการใช้งาน
จากผูใ้ช้บรกิาร จะท าใหผู้ใ้ช้บรกิารรบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์ทีเ่กิดจากการใช้งาน ซึ่งอาจเป็นปจัจยัทีท่ าใหม้อีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ดว้ยนอกจากน้ีผลการวจิยัยงัสอดคล้องกับงานวจิัยของ Mei-Ying 
Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาพฤตกิรรมผู้ใช้เว็บไซต์
โดยใช้ TAM2 โดยใช้เวบ็ 2.0 เว็บไซต์เป็นตัวอย่าง พบว่า ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธท์ี่ได ้(Output Quality) มี
อทิธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.001 และยงัสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
นางสาววัลยา เจริญศรีสันต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับและการใช้งานระบบบริหารวางแผนทรัพยากร 
กรณีศึกษา บรษิัทจดัจ าหน่ายเวชภณัฑแ์ห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัดา้นผลลัพธท์ีไ่ด ้(Output Quality) มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ประโยช์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ปจัจัยด้านผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ปจัจัยด้านผลลัพธ์ที่สามารถพสิูจน์ได้ 
(Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผู ้ใช้บริการใน
ประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจยัดา้นผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) เป็นปจัจยัทีม่ี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)  ซึ่งผู ้ใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB 
PromptPay) ไม่ล าบากใจทีจ่ะบอกผลลัพธจ์ากการใช้งานกับผูอ้ ื่น เน่ืองจากบรกิารดงักล่าว ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถลด
ความเสีย่งในการพกพาเงนิสดทีอ่าจสูญหายได ้รวมถงึสามารถรบัเงนิจากภาครฐัไดโ้ดยตรง รวดเรว็ และปลอดภยั เช่น 
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การยื่นขอคนืภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา เป็นตน้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคเหน็ว่าผลลัพธจ์ากการใช้บรกิารเป็นประโยชน์ต่อการ
ใช้ชีวติประจ าวนั หากผูใ้หบ้รกิารสามารถปรบัปรุงใหก้รุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) มผีลลัพธห์ลังการใช้งาน
ไดม้ากยิง่ขึน้จะท าใหผู้ ้ใช้บรกิารรบัรูไ้ด้ถงึประโยชน์ทีเ่กิดจากการใช้งาน ซึ่งอาจท าใหอ้ทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บริการ
กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) ได้ศึกษาเรื่อง การทดสอบรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี
ส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตในกุมารเวชศาสตร ์พบว่า ปจัจยัผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) มอีทิธพิลต่อ
การรบัรูป้ระโยช์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-
Patton (2003) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการขยายการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาสตร์ พบว่า ปจัจัยผลลัพธท์ี่
สามารถพิสูจน์ได ้(Result Demonstrability) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona 
(2010) ไดศ้ึกษาเรื่องผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการยอมรับและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพัฒนา
พบว่า ปจัจัยผลลัพธ์ที่สามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) มีอิทธิพลการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

7. ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการ
ใช้งาน (Perceived Ease to Use) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และมอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู ้ใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์
ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งผูใ้ช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ส่วนใหญ่ทราบว่าขัน้ตอน
การสมคัรใช้บรกิารสามารถท าไดง่้าย เน่ืองจากมช่ีองทางการสมคัรหลายช่องทาง เช่น แอพพลิเคชัน่ netbank (ปจัจุบนั
คอืแอพพลิเคชัน่ NEXT) ตู ้ATM ธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคาร โดยทีก่ารสมคัรมขีัน้ตอนทีไ่ม่ยุ่งยาก เขา้ใจ
ง่าย จึงท าให้ผู ้ใช้บริการสมัครใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิ เช่น การโอนเงิน/ช าระ
สนิคา้ และบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอย่างไม่จ ากัด โดยทีไ่ม่ตอ้งใช้ความพยายามมากในการใช้งาน จงึท าใหป้จัจัย
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) เป็นอีกปจัจัยหน่ึงที่อาจมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย นอกจากน้ีผลการวจิยัยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นางสาววัลยา เจริญศรีสันต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับและการใช้งานระบบบริหารวางแผน
ทรัพยากร กรณีศึกษา บริษัทจัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์แห่งหน่ึง พบว่า ด้านการรับรู้ความง่าย มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ Elizabeth White 
Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ไดศ้ึกษาเรื่องผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพฒันา พบว่า ดา้นการรบัรูค้วามง่าย มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ใน
การใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.001 และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน มอีทิธพิลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพฒันา อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, Yen-Han Huang (2011) ไดศ้ึกษาเรื่อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ โดยใช้เว็บ 2.0 เป็นเว็บไซต์ตัวอย่าง พบว่า ปจัจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease to Use) มอีทิธพิลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.001 และ
ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้เวบ็ไซต ์อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001  

8. ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิาร
ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เป็น
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ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) ของผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย ซึ่งมี
อทิธพิลกับตวัแปรตามในเชิงบวก เน่ืองจากหลังจากทีผู่ ้ใช้บรกิารได้ใช้บรกิารกรุงไทย พรอ้มเพย ์ (KTB PromptPay) 
ท าใหผู้ใ้ช้เกิดการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยดัเวลาในการท าธุกรรม ความสะดวกในการท า
ธุรกรรม และการเสียค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมน้อยลง หากผู้ให้บริการเพิ่มประโยชน์ในดา้นอื่นๆ และมีการ
ปรบัปรุงและพฒันาการใช้งานอยู่เสมอ ก็จะท าใหก้ารรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ของผู ้ใช้บริการมากขึ้นต่อไป นอกจากน้ีผลการวจิัยยงั
สอดคล้องกับงานวจิยัของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ไดศ้ึกษาเรื่อง
ผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพัฒนา พบว่า ดา้นการรบัรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อการยอมรับและยอมรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลังพฒันา อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) ได้ศึกษาเรื่อง การทดสอบรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี
ส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตในกุมารเวชศาสตร ์ พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และ William G. Chismar, Ph.D., 
Sonja Wiley-Patton (2003) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการขยายการยอมรบัเทคโนโลยทีางการแพทย ์ศาสตร ์พบว่า ปจัจยั
ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์ในการใช้งาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ Mei-Ying Wu, Han-Ping Chou, Yung-chien Weng, 
Yen-Han Huang (2011) ไดศ้ึกษาเรื่อง การใช้ TAM2 เพื่อศึกษาพฤตกิรรมผู้ใช้เวบ็ไซต ์ โดยใช้เวบ็ 2.0 เป็นเวบ็ไซต์
ตวัอย่าง พบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ใน
การใช้งาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

จากผลการวิจัย ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ของ
ผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บรกิารในประเทศไทย โดยรวมแล้วลักษณะทางดา้นประชากร
ศาสตร์ของผู ้ใช้บริการในประเทศไทย ไม่มีอิทธิพลลต่อการใช้บริการกรุงไทยพร้อมเพย์ เมื่อผู ้ใช้บริการเป็นบุคคล
ธรรมดาอายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป จะสามารถเปิดบญัชีไดท้ี่สาขาของธนาคารกรุงไทย และเมื่อมบีตัร ATM หรอื
แอพพลิเคชัน่ กรุงไทย netbank (กรุงไทย NEXT) แล้ว จะสามารถท าธุกรรมทางการเงนิได ้ ทุกทีทุ่กเวลา ดว้ยตนเอง 
ท าให้ผู ้ให้บริการตอ้งเพิ่มความสามารถในการพัฒนาการใช้งาน เพื่อให้ตรงกับความตอ้งการใช้งานของลูกคา้อย่าง
ทัว่ถงึ โดยอาจมุ่งเน้นในเรื่องการประชาสมัพนัธก์ารใช้งาน การท าใหผู้ใ้ช้บรกิารทีไ่ม่เคยใช้บรกิารมาก่อนสามารถสมคัร
ใช้บริการได้ง่าย ลดความซับซ้อน ความยุ่งในการท าธุรกรรมลง แต่ยังคงความปลอดภัยของข้อมูล ดูแล และรับฟงั
ความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิาร เพื่อน าไปสู่ปรงัปรุงการใช้งานให้ดยีิง่ขึน้อยู่เสมอ 

2. ด้านบรรทัดฐานเชิงจิตวสิัย (Subjective Norm) ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance) 
ดา้นคุณภาพของผลลัพธท์ีไ่ด ้(Output Quality) ดา้นผลลัพธท์ีส่ามารถพสิูจน์ได ้(Result Demonstrability) ดา้นการรบัรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) และดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) 
ควรจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย เพิม่การประชาสมัพนัธ ์เรื่องประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใช้งานกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB 
PromptPay) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรบัผูท้ีย่งัไม่ไดใ้ช้บรกิารไดเ้หน็ถงึประโยชน์จากการใช้งานกรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB 
PromptPay) ซึ่งอาจท าใหผู้ท้ีไ่ม่เคยใช้ มคีวามตัง้ใจใช้บรกิาร กรุงไทย พรอ้มเพย ์(KTB PromptPay) ในทีสุ่ด 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ ์ฉบบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และใหค้ าปรกึษาอย่างดยีิง่ จาก อาจารย ์
ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง              
อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูจ้ดัท าสารนิพนธรู์ส้กึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ และ อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร ที่ได้
กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชียวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื อกีทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้น้ี และให้
ความเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู ้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ในภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยศรนีทรวิโรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ใหค้วามช่วยเหลือความ
เมตตา ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูจ้ดัท าสารนิพนธ ์ 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์ และความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูลสารนิพนธ ์เป็นอย่างด ี  

ขอขอบพระคุณ บดิา มารดา และญาตพิีน้่องทุกท่านที่ไดอ้บรมเลี้ยงดู และเหน็ความส าคญัของการศึกษา
เฝ้าคอยช่วยเหลือสนับสนุนทัง้ดา้นก าลังใจและก าลังทุนทรัพย ์ ทัง้น้ียงัเป็นแรงพลักดนัส่วนหน่ึงทีส่รา้งก าลังใจแก่ผู ้จ า
ท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ ในภาควชิาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ (รุ่นที ่17) มหาวทิยาลัยศรี
นทรวิโรฒ ประสานมิตร ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า และส่งเสริมก าลังใจตลอดมา  นอกจากน้ียังมผีู ้ที่ให้ความร่วมมอื
ช่วยเหลืออกีหลายท่าน ซึ่งผูจ้ดัท าสารนิพนธไ์ม่สามารถกล่าวนามในทีน้ี่ไดห้มด จงึขอขอบคุณทุกท่านเหล่านัน้ไว ้ ณ 
โอกาสน้ีดว้ย 
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