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การศึกษาความสําเร็จการนํานวตักรรมมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
ในสํานักงานศาลยุตธิรรม : กรณกีารรับจ่ายเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

The study of the successin the innovation service usability for citizen in the Court  
of justice office: Electronic payment system case. 

 
วไิลพร  ไชยงาม 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของ

ประชาชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้น
การให้บริการประชาชนในสํานักงานศาลยุติธรรมโดยวดัจากความตั้งใจในการใชบ้ริการของประชาชน 
กลุ่มตวัอย่างคือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงานศาลยุติธรรม 
จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีใชบ้ริการรับและจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในสาํนกังานศาล
ยติุธรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด และ
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จาก
การศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใชบ้ริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และนอกจากนั้นยงัพบว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ความไวว้างใจในระบบ และการรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการรับและจ่ายเงินผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการของประชาชนมากท่ีสุดคือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ รองลงมาคือการรับรู้ความง่าย ลาํดบัถดัมาคือความไวว้างใจในระบบ และนอ้ยท่ีสุดคือการรับรู้
ความเส่ียง  
 
คาํสําคญั: ความตั้งใจในการใชง้าน, การรับรู้ถึงประโยชน์, การรับรู้ความง่าย, ความไวว้างใจในระบบ,  

    การรับรู้ถึงความเส่ียง  
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ABSTRACT 
 

This study aimed to study the personal factor and the citizen’s technology acquiescence factor 
which resulted in the innovation usability for Electronic System Payment service for citizens in the Court 
of justice office. The results were collected from the citizens’ intention of receiving the Electronic System 
Payment service. The samples of the study were 400 citizens who received the Electronic System payment 
service at the Court of Justice office. The data were analyzed by frequency, percentage,average, standard 
deviation, and multiple linear regression.     

The result of the study had shown thatthe citizens who received the Electronic System Payment 
were mostly female, age around 41 – 50 years old, marriage, the highest educational degree was Bachelor 
degree and worked in government agencies with the income lower or equal 10,000 Bath per month.From 
the study, the result had shown that the personal factor in educational level, occupation and the different 
income affected the intention of receiving the Electronic System Payment service significantly at the 
statistical level of 0.05. Furthermore, the result had found that the 4 factors of citizen’s technology 
acquiescence were benefit awareness, facile awareness, trusted systemandrisk awareness, which affected 
the citizens in the Court of justice office’s intention in receiving the Electronic System Payment service 
significantly at the statistical level of 0.005. The most factors of the technology acquiescence which 
affected the citizens’ intention in receiving the services were benefit awareness, followed by facile 
awareness, trusted system and, lastly, risk awareness.  

 
Key Words : Dedication to work, Benefit awareness, Facile awareness, Trusted system, Risk awareness  
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในวาระการปฏิรูปประเทศในการพฒันาเศรษฐกิจสังคม “ไทยแลนด์ 4.0” 
ซ่ึงภาครัฐโดยกระทรวงการคลงัไดผ้ลกัดนัแนวคิดระบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment) ข้ึน เพื่อตอ้งการผลกัดนัใหภ้าคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ มีโอกาสไดใ้ชง้านระบบชาํระ
เงินอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน ดว้ยการพฒันาระบบการชาํระเงินของภาครัฐไทยใหเ้ขา้สู่ระบบการชาํระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อใหส้ามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินใหด้าํเนินไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน อนัเป็นกลไกสาํคญัในการยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ และยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งสร้างความมัง่คงใหก้บัระบบบริหารจดัการการเงินการคลงัใหก้บัประเทศ 
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 จากการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้สู่ความสะดวกสบายและทนัสมยัในยคุปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงนาํเอาระบบ
การรับจ่ายเงินดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นหน่วยงาน ดงันั้นสาํนกังานศาลยติุธรรมจึงมีการเพิ่มช่องทาง
ในการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดและเช็ค ซ่ึงจากการดาํเนินการตามแนวทางขา้งตน้มาไดร้ะยะเวลา
หน่ึง ผูศึ้กษาพบว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคในการนาํการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการ
ใหบ้ริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม โดยพบวา่ประชาชนส่วนมากท่ีมาติดต่อราชการกบัสาํนกังาน
ศาลยติุธรรมเป็นชาวบา้นท่ียงัเขา้ถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดน้อ้ย จึงทาํให้มีประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมท่ีจะ
เลือกใชก้ารรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในการติดต่อราชการกบัสาํนกังานศาลยติุธรรม 
 จากสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัของประเทศท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นรูปแบบการรับ
จ่ายเงินรูปแบบใหม่ การเปล่ียนผ่านการทาํธุรกรรมการเงินไปสู่รูปแบบดิจิทลัตอ้งใชเ้วลาและการปรับตวั 
ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํนวตักรรม กรณีการรับ
จ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม โดยเลือกศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนผูใ้ชบ้ริการการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยขีองประชาชน วา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกใชก้ารรับจ่ายเงินผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยจะวดัความสาํเร็จจากความตั้งใจในการใชง้านของประชาชน (Intention to Use) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนผูใ้ชบ้ริการการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
ผลต่อความสาํเร็จในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการให้บริการ
ประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีของประชาชน ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการนาํนวตักรรม 
กรณีการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นสาํนกังานศาลยติุธรรมแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน การรับรู้ความง่าย
ท่ีเกิดจากการใชง้าน ความไวว้างใจในระบบ และการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจใน
การใช้งานของประชาชนในการนํานวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
สาํนกังานศาลยติุธรรม 



4 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอบเขตเน้ือหา คือการศึกษาความสาํเร็จการนาํนวตักรรม 
มาใชใ้นการให้บริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม : กรณีการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีของประชาชน) ตวัแปรตาม
คือ ความสาํเร็จในการนาํนวตักรรม : กรณีการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการให้บริการ
ประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม วดัจากความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนขอบเขตดา้นประชากร 
คือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการติดต่องานราชการ
กบัสาํนกังานศาลยติุธรรมเก่ียวกบัการรับเงินและการจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในกลุ่มของศาลชั้นตน้
ทัว่ราชอาณาจกัร จาํนวน 262 ศาล  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาความสาํเร็จการนาํนวตักรรมมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม : 
กรณีการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย 
ระเบียบ บทความ เอกสาร เวบ็ไซตต่์างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 
การพฒันาประเทศภายใต ้“ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหน่ึง ท่ีเป็นการวางรากฐานการพฒันา 

ประเทศในระยะยาว เป็นจุดเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ตาม
วิสัยทศัน์รัฐบาล ดงันั้น รัฐบาลจึงมีโครงการ National e-Payment เพื่อช่วยยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงินของไทย และเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้ารดาํเนินธุรกิจทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมใหข้บัเคล่ือนได ้ 

นอกจากน้ี ประชาชนจะสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม สะดวก 
ปลอดภยัและง่าย โดยเฉพาะประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีสิทธิรับเงินสวสัดิการจากภาครัฐ จะมีช่องทางการ
รับเงินช่วยเหลือท่ีสะดวกข้ึน รวมทั้งการรับจ่ายเงินกบัหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางท่ีรวดเร็วมากข้ึน ดงันั้น
“Thailand 4.0” จึงเป็นโมเดลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ “ประเทศพฒันาแลว้”  

 

2.  แผนยทุธศาสตร์ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2561-2564  
จากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ศาลยติุธรรม

จึงจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2561-2564 ข้ึน เพื่อกาํหนดทิศทางการพฒันาองคก์รศาลยติุธรรม 
ซ่ึงจะทาํให้ศาลยุติธรรมสามารถอาํนวยความยุติธรรมตามหลกันิติธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแทจ้ริง โดยมุ่งเนน้การอาํนวยความยุติธรรม การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมทางสงัคม และการเขา้ถึงกระบวนการของศาลไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทนัสมยั 



5 
 

ศาลยติุธรรมจึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการยืน่และส่งคาํคู่ความหรือคาํสั่งศาล และเอกสารอ่ืน
โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง รวมถึงพฒันาระบบการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Payment) มาใชใ้นการชาํระค่าธรรมเนียมศาลต่อยอดการนาํระบบดิจิทลัมาใช ้เพื่อสนบัสนุนให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึง และเพ่ืออาํนวยความยติุธรรมใหส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน รวมถึงนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์มา
ใชใ้นการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ เงินกลาง และค่าส่งคาํคู่ความ ผา่นเคร่ืองอีดีซี (EDC)  

 

3.  นโยบายประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลฎีกามีนโยบายในเร่ืองของความเสมอภาค โดยไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองของประชาชน

ตอ้งไดรั้บความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค โดยเน้นการลดขั้นตอน ลดภาระค่าใชจ่้าย ลดระยะเวลาในการ
ดาํเนินคดี และปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินคดีอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ขา้งตน้ สาํนกังานศาลยติุธรรมจึงไดน้าํระบบการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน  
เพื่อบริการประชาชนใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกนั 

 

4.  ขอ้กาํหนดประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีการชาํระค่าธรรมเนียมศาล  
 สาํนกังานศาลยติุธรรมมีขอ้กาํหนดและประกาศสาํนกังานศาลยติุธรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
รับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแนวทางและวิธีปฏิบติัใหห้น่วยงานในสังกดั
สาํนกังานศาลยุติธรรมนาํไปใชใ้นการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นการดาํเนินการ
ตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 โดยสอดรับกบันโยบาย
รัฐบาล Thailand 4.0 ท่ีมุ่งเนน้ในการนาํระบบเทคโนโลยมีาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
 

5.  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมวา่ดว้ยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง  
พ.ศ. 2556  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานในสังกดัสาํนกังานศาล
ยุติธรรมสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางโดยวิธีอ่ืนได้ แต่ให้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานกาํหนด 
 

6.  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช.9/2561 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจบริการรับ 
ชาํระเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  เพื่อรองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ปัจจุบนัน้ีมีหลายรูปแบบ  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีทางเลือกท่ีหลากหลายแบบ  รวมถึงเพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถึงบริการไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 

7.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
“ประชากรศาสตร์” (Demography) คือ การศึกษาทางสถิติของประชากรโดยให้ความสําคญัท่ี

การศึกษามนุษยเ์ป็นหลกั เช่น การศึกษาสถิติประชากรท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลาหรือสถานท่ี  หรืออาจจะแยก
ประชากรไดจ้ากขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร จึงทาํใหแ้ต่ละบุคคลมีคุณสมบติัประชากร
และแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
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8.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technological Acceptance  
Model : TAM)  องคป์ระกอบสาํคญัท่ีเป็นส่ิงสนบัสนุนและทาํใหเ้กิดการยอมรับและการใชง้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

8.1 การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) คือ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการ 
ใชง้าน ง่ายต่อการเรียนรู้และการทาํความเขา้ใจ รวมถึงง่ายท่ีจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งชาํนาญ และยงัทาํให้
ประชาชนผูบ้ริโภครู้สึกถึงประโยชน์จากการใชง้าน  

8.2 การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก 
การใชน้วตักรรมนั้นอย่างชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจท่ีแสดงพฤติกรรมการใชโ้ดยมี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention) ซ่ึงมีปัจจยั 4 
ประการ คือ ตวัแปรภายนอก (External varibles), การรับรู้ง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use), การ
รับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน (Perceived Usefulness) และทศันคติ (Attitude) 
 

9.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน (Trust) 
ความไวว้างใจ เป็นระดบัท่ีบุคคลรู้สึกยินดีหรือเต็มใจท่ีจะกระทาํให้กบัอีกบุคคลหรือกลุ่มอ่ืนๆ 

หรือเป็นการแสดงความเช่ือมัน่ ความรู้สึก และการกระทาํของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั ความตั้งใจท่ีจะทาํส่ิงดีๆ ให้กนั 
ใหค้วามร่วมมือในการทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยใจจริง และเกิดความภกัดีต่อกนั 

 

10. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) คือ ความสามารถในการประเมินค่าของความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือ 

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเผชิญ ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการมีความสามารถดงักล่าวท่ีแตกต่างกนัของ
ลูกคา้มีผลกระทบทาํใหพ้ฤติกรรมของลูกคา้แตกต่างกนัออกไป และจะส่งผลต่อความพอใจ ความไวว้างใจ 
รวมถึงความเช่ือมัน่ ในการท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจะตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นในอนาคต 
 

11. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พรชนก พลาบูลย ์(2558) ไดศึ้กษาการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 
อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย  

ทิพรัตน์ ทองแสง (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความกงัวลความเป็นส่วนตวั การเปิดเผยขอ้มูล 
ส่วนตวั และความไวว้างใจของผูท่ี้ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความกงัวลความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์นั้นมีเพียงระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีทาํใหค้วามกงัวลในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์แตกต่างกนั 
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ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารใชง้านกระเป๋าเงิน 
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นความไวว้างใจ
ของผูใ้ชง้าน ดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อทศันคติ และยงัพบว่าทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การใชง้าน E-Wallet  
 นันท์ธิดา ทองดี (2561) ไดศึ้กษาอิทธิพลภาพลกัษณ์องคก์ร การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้
ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเ งินอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้ทรูมนัน่ี วอล
เล็ท แตกต่างกนั และความเขา้ใจต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเทคโนโลยี ดา้นความปลอดภยั ความ
เขา้ใจต่อการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้และการรับรู้ความเส่ียง 
ดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้ทรูมนัน่ี วอลเลท็   

นุชนาฏ สุทธิวงษ ์(2562) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่น 
แอพพลิเคชัน่เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล
ต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกัน และปัจจัยด้านการรับรู้และเขา้ใจประโยชน์จากการใช้งานมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการ โดยดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้านไม่มีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกนัแต่อยา่งใด 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีใชบ้ริการการรับจ่ายเงิน 

ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของสาํนกังานศาลยติุธรรม ในศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร จาํนวน 262 ศาล 
การสุ่มตวัอยา่ง คาํนวณเพ่ือหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนร้อยละ 5ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าสาํหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 400 คน 
 2.  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  

ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) คือไม่ได้
กาํหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดยใชว้ิธีการแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวน 6 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ยการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิด
จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) การรับรู้ความง่ายท่ีเกิดจากการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ความ
ไวว้างใจในระบบ (System Trust) และการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน (Perceived Risk) รวมจาํนวน 24 
ขอ้ คาํถามเป็นเชิงนิมาน (Positive Respond) กาํหนดเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) ในการใหบ้ริการ
การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังานศาลยุติธรรม 
รวมจาํนวน 6 ขอ้ คาํถามเป็นเชิงนิมาน (Positive Respond) กาํหนดเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดบั  
 4.  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 การศึกษาวิจยัน้ี เลือกใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนท่ีใชบ้ริการ
การรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของสาํนกังานศาลยติุธรรม ในกลุ่มของศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร 
จาํนวน 262 ศาล 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.1  นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าลงนํ้าหนกัคะแนน จากการสาํรวจ 400 ชุด และประเมินค่าเป็น 5 ระดบั 
 5.2  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใส่ในโปรแกรม SPSS เพื่อแสดงค่าการวิเคราะห์เชิงสถิติ รวมถึงเพื่อสามารถ
ตอบสมมติฐานและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และสรุปเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage)  

6.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยมีการตั้งระดบัความ
เช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 ดว้ยการใชส้ถิติ เพื่อนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร (t-Test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชส้ําหรับเปรียบเทียบตวัแปรอิสระท่ี
จาํแนกมากกว่า 2 กลุ่มและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) ระหว่างปัจจยั
ทั้งหมด รวมถึงทดสอบความมีนยัสาํคญัของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณท่ีคาํนวณไดโ้ดยสถิติทดสอบ 
ค่าเอฟ (F-test) และพบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติจะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชสู้ตรตามวิธี LSD (Least-Significant Difference) 
 

ผลการวจัิย 
 

การศึกษาความสาํเร็จการนาํนวตักรรมมาใชใ้นการใหบ้ริการประชาชนในสาํนกังานศาลยติุธรรม : 
กรณีการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 
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41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การใชง้าน ในระดบัดีมาก  โดยประชาชนมีการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้านในประเด็นช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการในระดบัดีมาก รองลงมาคือช่วยเพิ่มความสะดวกสบายจากการใชบ้ริการ และ
โดยภาพรวมการใช้งานมีประโยชน์ต่อการทาํธุรกรรม ในระดับดีมาก ลาํดับถดัมาคือช่วยให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลา รวมถึงสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการและเหมาะกบัไลฟ์สไตลข์อง
คนในยุคปัจจุบนัอยู่ ในระดบัดีมาก  และน้อยท่ีสุดคือการใช้บริการมีความแม่นยาํสูง และช่วยลดความ
ผดิพลาดในการทาํธุรกรรม ในระดบัดี 
 ดา้นการรับรู้ความง่ายท่ีเกิดจากการใชง้าน พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ความง่ายท่ีเกิดจากการใชง้าน
ในระดบัดี โดยประชาชนมีการรับรู้ความง่ายในประเด็นโดยรวมแลว้ใชง้านง่าย ในระดบัดี รองลงมาคือ
รูปแบบและขั้นตอนของการใช้งานง่ายต่อการใช้งาน ในระดับดี ลาํดับถดัมาคือมีการอธิบาย ช้ีแจงถึง
ขั้นตอนของการใช้บริการอย่างละเอียด ชัดเจนในระดบัดี  รองลงมาคือการใช้งานเป็นเร่ืองง่ายสําหรับ
ประชาชนท่ีจะเรียนรู้และทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง ในระดบัดี  ลาํดบัถดัมาคือขั้นตอนในการใชง้านง่ายต่อ
การจดจาํ ในระดบัดี  และนอ้ยท่ีสุดคือประชาชนมีความเขา้ใจในการใชง้านเป็นอยา่งดี ในระดบัดี 
 ดา้นความไวว้างใจในระบบ พบว่า ประชาชนมีความไวว้างใจในระบบ ในระดบัดี โดยประชาชนมี
ความไวว้างใจในประเด็นการบริการมีความน่าเช่ือถือ ในระดบัดี รองลงมาคือประชาชนเห็นว่าการใช้
บริการมีความปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูล และมีระบบรักษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีดี ในระดบัดี  รองลงมาคือประชาชนเห็นว่าบริการมีระบบควบคุมความปลอดภยัใหมี้ความถูกตอ้งแม่นยาํ 
และไม่ผิดพลาด ในระดับดี ลาํดับถัดมาคือประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมีความซ่ือสัตย์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ และสามารถเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั ในระดบัดี  และนอ้ยท่ีสุดคือประชาชน
เห็นวา่การใชบ้ริการเป็นเร่ืองยากท่ีจะไดรั้บการปลอมแปลง ในระดบัดี 
 ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน ใน
ระดบัดี โดยประชาชนมีการรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้านในประเด็นประชาชนเห็นว่าการใชบ้ริการอาจ
เกิดปัญหาท่ีท่านไม่ไดค้าดคิดได ้เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ในระดบัดี รองลงมาคือประชาชนเห็นว่า
การใชบ้ริการมีความเส่ียงท่ีขอ้มูลมีโอกาสถูกขโมยโดยกลุ่มผูไ้ม่หวงัดี ในระดบัดี  ลาํดบัถดัมาคือมีโอกาส
เส่ียงในการทาํธุรกรรมไม่สาํเร็จ ในระดบัดี รองลงมาคือการใชบ้ริการมีโอกาสในการสูญเสียเงินโดยท่ีไม่ได้
เป็นไปตามท่ีประชาชนตอ้งการ เช่น การโอนเงินผิดบญัชี ในระดับดี รองลงมาคือหลงัการทาํธุรกรรม
ประชาชนมีความรู้สึกถึงความเส่ียงอยู่ ในระดบัดี  และนอ้ยท่ีสุดคือประชาชนเห็นว่าการใชบ้ริการมีความ
เส่ียงมากกวา่การรับหรือจ่ายเงินผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น การรับดว้ยเงินสด หรือการจ่ายดว้ยเช็ค ในระดบัดี 
 ผลการวิเคราะห์ความตั้ งใจในการใช้งานของประชาชนผูใ้ช้บริการการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในสาํนกังานศาลยติุธรรม ในระดบัดี โดยประชาชนมีความตั้งใจในการใชง้านในประเด็นจะ
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แนะนาํให้ผูอ่ื้นใชบ้ริการระบบในการทาํธุรกรรมกบัสํานักงานศาลยุติธรรมอย่างแน่นอน ในระดบัดีมาก 
รองลงมาคือประชาชนเห็นว่าการใชบ้ริการผา่นระบบเป็นประสบการณ์ท่ีดีและน่าสนใจ ในระดบัดี ลาํดบั
ถดัมาคือประชาชนมีความสนใจในการใชบ้ริการผ่านระบบในการทาํธุรกรรมต่างๆ กบัศาลยุติธรรม ใน
ระดบัดี  รองลงมาคือประชาชนจะยงัใชบ้ริการผา่นระบบต่อไป ในระดบัดี  ลาํดบัถดัมาคือประชาชนตั้งใจ
จะใชบ้ริการทนัทีท่ีมีโอกาสอย่างแน่นอน ในระดบัดี  และน้อยท่ีสุดคือประชาชนจะใชบ้ริการผ่านระบบ
มากกวา่การบริการในช่องทางอ่ืน ในระดบัดี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนในการนาํนวตักรรม 
กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นสํานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกนั ผลการทดสอบ
พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
งานบริการระบบรับ (บตัรเครดิต, บตัรเดบิต, QR Code) และระบบจ่าย (KTB Corporate Online, K-Cash 
Connect Plus) ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ในสาํนกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และ
สถานภาพ แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านบริการระบบรับ (บตัรเครดิต, บตัรเดบิต, QR Code) 
และระบบจ่าย (KTB Corporate Online, K-Cash Connect Plus) ผา่นอิเล็กทรอนิกส์ในสาํนกังานศาล
ยติุธรรม ไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การใชง้าน การรับรู้ความง่ายประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผล
ต่อความตั้งใจในการใชง้านบริการระบบรับ (บตัรเครดิต, บตัรเดบิต, QR Code) และระบบจ่าย (KTB 
Corporate Online, K-Cash Connect Plus) ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ในสาํนกังานศาลยติุธรรม แตกต่างกนั ส่วน
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านบริการระบบรับ (บตัร
เครดิต, บตัรเดบิต, QR Code) และระบบจ่าย (KTB Corporate Online, K-Cash Connect Plus) ผา่น
อิเลก็ทรอนิกส์ในสาํนกังานศาลยติุธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

 
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน

สาํนกังานศาลยติุธรรมลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีสูง จะมีความรู้ความ
เขา้ใจ และสามารถศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยกีารรับจ่ายเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไดดี้กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาไม่สูง และ 
ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย  ซ่ึงจะส่งผลต่อความตั้งในการใชง้าน นอกจากนั้นแลว้อาชีพท่ีแตกต่างกนัก็มี
ผลต่อความตั้งใจในการงานของประชาชนดว้ยเช่นเดียวกนั  สอดคลอ้งทิพรัตน์ ทองแสง (2559) พบว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงมีเพียงระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
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ความกงัวลความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบันุชนาฏ สุทธิวงษ์ (2562) 
พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพและดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตั้งใจ
เลือกใชบ้ริการการชาํระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่  
 1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
เกิดจากการใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสํานักงานศาลยุติธรรม สอดคลอ้งกบันุชนาฏ สุทธิวงษ์ (2562) พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพและปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตั้งใจเลือกใชบ้ริการการชาํระ
เงินผา่นแอพพลิเคชัน่เงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ท่ีแตกต่างกนั และยงัพบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้และเขา้ใจ
ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตั้ งใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money)  

2. การรับรู้ความง่ายท่ีเกิดจากการใชง้าน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ความง่ายท่ีเกิดจาก
การใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นสาํนกังานศาลยติุธรรม สอดคลอ้งกบัพรชนก พลาบูลย ์(2558) พบวา่การรับรู้
ความง่ายต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ 
อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน ทั้งหมดจะส่งผลต่อความ
ตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(PromptPay) ของรัฐบาลไทย  
 3. ความไวว้างใจในระบบ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ความไวว้างใจในระบบ มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้งานของประชาชนในการนาํนวตักรรม กรณีการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
สาํนกังานศาลยติุธรรม สอดคลอ้งกบัชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559) พบวา่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน ดา้น
การรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อทศันคติ และยงัพบว่าทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งาน E-
Wallet   

4. การรับรู้ถึงความเส่ียงในการใชง้าน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ความไวว้างใจในระบบ มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใชง้านของประชาชนในการนาํการรับจ่ายเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นสาํนกังาน
ศาลยติุธรรม สอดคลอ้งกบันนัทธิ์ดา ทองดี (2561) พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
ทรูมนัน่ี วอลเลท็ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช ้ทรูมนัน่ี วอลเล็ท แตกต่างกนั และความเขา้ใจต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเทคโนโลยี ดา้น
ความปลอดภยั ความเขา้ใจต่อการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้
และการรับรู้ความเส่ียง ดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้ทรูมนัน่ี วอลเล็ท  
ซ่ึงการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ทรูมนัน่ี วอลเลท็ มีระบบป้องกนัขอ้มูลของผูใ้ชง้านโดยใชร้หสัผา่น
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เพื่อสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน รวมถึงยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของบญัชีผูใ้ชอ้ยา่งปลอดภยั ซ่ึง
ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเลือกใช ้ทรูมนัน่ี วอลเลท็ (True Money Wallet) 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
1.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัความตั้งใจในการรับจ่ายเงินในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น  ความ

ตั้งใจในการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) เป็นตน้ 
2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาให้ครอบคลุมผูใ้ชบ้ริการทัว่ประเทศ โดยอาจจะแบ่งเป็น

ส่วนภูมิภาค หรืออาจจะเลือกเฉพาะจงัหวดัในภูมิภาคเป็นจงัหวดัใหญ่ๆ ทั้งน้ี เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ี
สามารถนาํไปเปรียบเทียบกนัได ้โดยสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันาการใหบ้ริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงานใหก้บัองคก์รต่อไป 
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