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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของ
ผู้บริโภคชาวไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการ พร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย และ 3) เพือ่ ศึกษาปัจจัยประสบการณ์จาก
การซือ้ สินค้าออนไลน์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย เป็นการ
วิจัยเชิงส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาวไทยทีย่ งั ไม่ได้สมัครใช้งานระบบพร้อมเพย์และมีประสบการณ์ซอื้ สินค้าออนไลน์จำ� นวน 320 คน จากนัน้
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและท�ำการทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ ด้านการเสียเวลาและด้าน
สังคมมีอทิ ธิพลเชิงลบต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย ในทางตรงกันข้าม
ประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของ
ผู้บริโภคชาวไทย ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ ปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง ปัจจัยประสบการณ์ ธุรกรรม
ออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์

Abstract
This research aims 1) to explore the customers’ intention to use the PromptPay service
in Thailand, 2) to investigate the influence of online perceived risk on customers’ intention to use
PromptPay service in Thailand, and 3) to investigate the influence of online shopping experience
on customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand. The online questionnaires were
distributed through social media to collect data from 320 respondents. Then descriptive statistics
and multiple regression analysis were employed to analyze the data and tested hypotheses.
Hypothesis testing revealed that the online perceived risk consisting of the perceived
time-loss risk and the perceived social risk, has a negative influence on customers’ intention
to use the PromptPay service in Thailand, while the online shopping experience has a positive
influence on customers’ intention to use the PromptPay service in Thailand, at a significant level
of 0.05.
Keywords: Intention to Use PromptPay Service, Online Perceived Risk, Experience, Online Transaction,
Online Shopping
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บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั่วโลกมีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ทุกกิจกรรมของการด�ำรงชีวติ ในแง่มมุ ของระบบ
ทางการเงินนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fin Tech) และน�ำมาใช้อย่าง
แพร่หลาย เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการท�ำธุรกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System) ให้
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ พุง่ เป้าไปสูส่ งั คมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีการรับรองการใช้สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Crypto Currency) มากยิง่ ขึน้ เห็นได้จากการใช้แอพพลิเคชัน่ WeChat แทนเงินสดในประเทศจีนหรือสกุล
เงินดิจิทัลบิตคอยน์ (Bitcoin) ในประเทศแถบยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชียบางประเทศ ท�ำให้
บทบาทของสถาบันการเงินในการเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลีย่ นเงินตราลดลง (รชตพงศ สุขสงวน, 2558)
ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (2559) กล่าวว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ รัฐบาล
ไทยได้มกี ารออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ พัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
คือ ต้องการผลักดันให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีโอกาสได้ใช้งานระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ซึ่งมีแผนงานหลักแบ่งออกเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 บริการรับและโอนเงิน
แบบใหม่ที่ชื่อว่า พร้อมเพย์ (PromptPay) โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตร โครงการที่ 3 ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ และโครงการที่ 5 การให้ความรู้
ส่งเสริมการใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นโครงการแรกเพือ่ วางรากฐานทีส่ ำ� คัญ
เพื่อต่อยอดส�ำหรับโครงการที่ 2 - 4 ให้ด�ำเนินไปตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประกาศจ�ำนวนประชากรของกรมการปกครอง กล่าวว่า ในปี 2560 มีประชากรชาวไทย
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 66,188,503 คน (กรมการปกครอง, 2561) และข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ 28
กุมภาพันธ์ 2561 มีผสู้ มัครใช้งานระบบพร้อมเพย์ประมาณ 39.3 ล้านเลขหมาย (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2561) แต่มปี ระชาชนอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ได้สมัครใช้บริการ ทัง้ นีอ้ าจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทัง้ ปัจจัย
ภายนอก อาทิ เช่น อาชีพ ลักษณะการด�ำรงชีวิต วัฒนธรรม สถานภาพทางสังคม ครอบครัว และปัจจัย
ภายในของผู้บริโภคประกอบด้วย การรับรู้ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Mamman,
Maidawa & Saleh, 2015, p. 320) ความจ�ำเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ ความเชื่อมั่น
และความตั้งใจที่เลือกท�ำธุรกรรมออนไลน์ (ชวิศา พุ่มดนตรี, 2559) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกปัจจัยการรับ
รู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์และปัจจัยประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์ที่อาจจะส่งผล
ต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทยมาเป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้งานระบบ บริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบ
บริการ พร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริการพร้อมเพย์
ระบบบริการพร้อมเพย์ (PromptPay Service) คือ ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ใหม่ทคี่ ดิ ค้นและพัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ ให้ประชาชน หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาค
รัฐต่างๆ ใช้ในการโอนเงินและรับเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้เลขทีป่ ระจ�ำตัวประชาชน หรือ หมายเลข
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โทรศัพท์มอื ถือของผูร้ บั เงินแทนการใช้เลขบัญชีธนาคารแบบเดิม ใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารบน
สมาร์ทโฟน ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ได้ ท�ำให้สะดวกสบาย ปลอดภัยและง่ายต่อการจดจ�ำ  (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2559)
ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์
ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ (Online Perceived Risk) หมายถึง องค์
ประกอบของการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการท�ำธุรกรรมออนไลน์ทเี่ กิดจากการรับรู้ ความรูส้ กึ และความคิดของ
ผูบ้ ริโภคถึงผลลัพธ์เชิงลบจากการรับหรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทอี่ าจก่อให้เกิดความสูญเสีย (Loss)
ตามมา ประกอบด้วย การรับรูค้ วามเสีย่ งทางการเงิน (Perceived Financial Risk) การรับรูค้ วามเสีย่ งด้าน
ประสิทธิภาพ (Perceived Performance Risk) การรับรู้ความเสี่ยงด้านร่างกาย (Perceived Physical Risk)
การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Perceived Psychological Risk) การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเสียเวลา
(Perceived Time Loss Risk) และการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม (Perceived Social Risk) (Cunningham,
Gerlach, Harper & Young, 2005; Jacoby & Kaplan,1972)
ปัจจัยประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์
ปัจจัยประสบการณ์การซือ้ สินค้าออนไลน์ (Online Shopping Experience) หมายถึง องค์ประกอบ
ของความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการสังเกต การเรียนรู้ และการจดจ�ำ  ผลลัพธ์จากการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผา่ นด้วยเทคโนโลยีตา่ งๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองในอดีต (Perotti, Sorce & Widrick,
2003) ถ้าหากผูเ้ ข้าถึงเทคโนโลยีนนั้ มีประสบการณ์ในการซือ้ สินค้าออนไลน์เชิงบวกก็จะส่งผลให้เกิดความไว้
วางใจในการท�ำธุรกรรมออนไลน์นนั้ ๆ เป็นผลให้การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการท�ำธุรกรรมออนไลน์ตำ�่ ลงและ
ท�ำให้เกิดทัศนคติเชิงบวก ซึง่ จะส่งผลต่อความตัง้ ใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าออนไลน์ใน
ครั้งถัดไปให้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (Macdonald, 2018)
ความตั้งใจ
การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ (Intention) ในการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่นั้นมีรากฐาน
มาจาก ความไว้วางใจ (Trust) (Ramkuma & Woo, 2018) ในเทคโนโลยีซึ่งความตั้งใจนั้นยังสามารถ
อธิบายได้ด้วยแบบจ�ำลองการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) และแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) (Fishbein & Ajzen, 1975) และยังเป็นขั้น
ตอนในกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีที่คิดค้นโดย Rogers (1983) จากงานวิจัยพบว่า ความไว้วางใจถือ
เป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญซึ่งมีผลต่อความมั่นใจ (Confidence) และความตั้งใจ (Intention) ของลูกค้าในการ
เลือกใช้บริการ M-Banking (เกริดา โคตรชารี, 2555; Jureviciene & Skvarciany, 2017) โดยได้อธิบาย
ไว้วา่ หากธนาคารผูใ้ ห้บริการสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลกู ค้าได้ จะท�ำให้ลกู ค้าเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้
บริการได้ ความไว้วางใจส�ำหรับระบบ E-payment เป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญอย่างมาก เนือ่ งจาก
ผู้ใช้งานต้องการระบบที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัวและมีความเสี่ยงต�่ำ (ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์, 2558, น.16)
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงสรุปเป็นแนวคิดได้ว่า ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากการท�ำ
ธุรกรรมออนไลน์เป็นการรับรูท้ กี่ อ่ ให้เกิดทัศนคติเชิงลบ กล่าวคือ หากผูท้ ตี่ อ้ งการสมัครใช้งานระบบบริการ
พร้อมเพย์เกิดความรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจเนือ่ งจากรับรูว้ า่ การใช้งานมีความเสีย่ งสูง จะส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงลบ
(Nguyen & Nguyen, 2017) ต่อระบบบริการพร้อมเพย์ซึ่งจะส่งผลให้ความตั้งใจในการสมัครใช้บริการ
ลดลงและอาจน�ำไปสู่การไม่สมัครใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ในที่สุด ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากผู้เข้า
ถึงเทคโนโลยีนั้นมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์เชิงบวกก็จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจในการท�ำ
ธุรกรรมออนไลน์ ซึง่ เป็นผลให้การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการท�ำธุรกรรมออนไลน์ตำ�่ ลงและท�ำให้เกิดทัศนคติ
เชิงบวกซึง่ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะสมัครใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์นนั้ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย ทัง้ นีจ้ งึ น�ำเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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Nguyen & Nguyen
(2017)
การรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์
(Online Perceived Risk)
(Cunningham, Gerlach, Harper & Young, 2005;
Jacoby & Kaplan, 1972)
- ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk)
- ความเสี่ยงด้านร่างกาย (Physical Risk)
- ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเสียเวลา (Time Loss Risk)
- ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk)
ประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์
(Online Shopping Experience)
(Macdonald, 2018; Perotti, Sorce & Widrick, 2003)

ความตั้งใจใช้งาน
ระบบบริการพร้อมเพย์
(Intention to use PromptPay Service)
(Fishbein & Ajzen, 1975; Ramkuma & Woo,
2018; Rogers, 1983)

Macdonald (2018)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานการศึกษาดังนี้
1. ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์มีอิทธิพลเชิงลบต่อความตั้งใจใช้งาน
ระบบบริการ พร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย
2. ปัจจัยประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานระบบ
บริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวไทยที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้า
ออนไลน์และยังไม่ได้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
ใช้สูตรของ คอแครน (Cochran,1977) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึง
ได้มีการส�ำรองจ�ำนวนเพิ่ม 65 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 450 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, Line Application และ Twitter
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการเก็บ
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
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ตารางที่ 1 สัดส่วนการเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
ช่องทาง (Chanel)

จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)

Facebook
Line
Twitter
รวม

150
150
150
450

ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบกระจายต่อเนือ่ ง (Snowball Sampling) โดยให้ผทู้ ตี่ อบแบบสอบถาม
แล้วกดถูกใจและแชร์ผา่ น Facebook แล้วตัง้ ค่าเป็นสาธารณะเพือ่ กระตุน้ ความสนใจให้ผอู้ า่ นอยากร่วมสนุก
และตอบแบบสอบถามเพื่อชิงของรางวัลที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก (Incentive) เช่น บัตรของขวัญ เป็นต้น
จากจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 450 คน เป็นตัวอย่างที่ต้องการ คือ เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามทีย่ งั ไม่ได้สมัครใช้งานระบบพร้อมเพย์และมีประสบการณ์ซอื้ สินค้าออนไลน์จำ� นวน 320 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต�ำรา
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการท�ำธุรกรรมออนไลน์ ประสบการณ์จากการซือ้ สินค้า
ออนไลน์และความตัง้ ใจในการใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ แล้วจึงทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability
Test) โดยใช้ค่า Cronbach’s Alpha พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89 ซึ่งมากกว่า 0.80 ตามค�ำแนะน�ำของ DeVellis
(2012) จึงกล่าวได้ว่าแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานแล้วจึงท�ำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตเิ ชิงอนุมานโดยใช้เทคนิคการ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป จากสูตรความกว้างอันตรภาคชัน้ (Wyzant,
2018) สามารถค�ำนวณความกว้างแต่ละอันตรภาคชั้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแปลผลระดับความเห็นด้วย
ของการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการท�ำธุรกรรมออนไลน์และประสบการณ์การซือ้ สินค้าออนไลน์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

–
–
–
–
–

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภค
ชาวไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ผู ้ ต อบแบบสอบถามที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส มั ค รใช้ ง านระบบบริ ก ารพร้ อ มเพย์ แ ละมี
ประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์จ�ำนวนทั้งหมด 320 คน ประกอบด้วย เพศหญิงจ�ำนวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 และเพศชายจ�ำนวน 195คน ร้อยละ 69.9 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25- 35 ปี คิดเป็น
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ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 36 – 45 ปี คิดเป็น ร้อยละ 23.4 ส่วนมากมีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 22.8 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ในขณะที่ระดับ
การศึกษาของตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีและมีสถานะภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 33.8 และ
ร้อยละ 51.3 ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบถดถอยพหุคูณของการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์และ
ประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์
ปัจจัยที่ศึกษา

Constant

Beta

S.E.

t

Sig.

0.645

5.288

0.000

Collinearity
Tol.

VIF

1. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.686
-0.214 0.171 - 4.021 0.000* 0.85
ของการท�ำธุรกรรม
ออนไลน์
2. ประสบการณ์การซื้อ
0.507
0.358 0.075 6.724 0.000* 0.85
สินค้าออนไลน์
R2 =0.229, S.E.E. = 0.774, F = 48.368*, Sig.=0.000, p < 0.05

1.18

(Constant)

3.412

1.18

จากตารางที่ 2 พบว่าค่า Tolerance (Tol.) เท่ากับ 0.85 ซึ่งมากกว่า 0.2 (Hair et al., 2010) และ
ค่า Variance Influent Factor (VIF) เท่ากับ 1.18 ซึ่งน้อยกว่า 4 (Hair et al., 2010) ถือว่าไม่เกิดปัญหาจาก
ความสัมพันธ์ Collinearity และ Multicollinearity ของตัวแปรอิสระ สามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคถดถอย
พหุคณ
ู ได้ (Hair et al., 2010) และพบว่า การรับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรมออนไลน์และประสบการณ์
การซือ้ สินค้าออนไลน์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์
ของผูบ้ ริโภคชาวไทยได้รอ้ ยละ 22.9 (R2=0.229) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ ในการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู นีม้ สี ดั ส่วนของข้อมูลทีส่ ามารถอธิบายได้ตอ่ ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ คิดเป็น 48.368 เท่า
(F=48.368) และพบว่าการรับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรมออนไลน์มอี ทิ ธิพลเชิงลบต่อความตัง้ ใจใช้งาน
ระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย (Beta= - 0.214, Sig.= 0.000, p < 0.05) กล่าวคือ ถ้าหากการ
รับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรมออนไลน์เพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์
ของผูบ้ ริโภคชาวไทยนัน้ ลดลง ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี ทิ ธิพลเชิงบวก
ต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย (Beta = 0.358, Sig. = 0.000, p < 0.05)
กล่าวคือ ถ้าหากผูบ้ ริโภคมีประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์เพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งาน
ระบบบริการพร้อมเพย์เพิม่ ขึน้ นอกจากนีผ้ ลการทดสอบจากค่า Beta ยังชีใ้ ห้เห็นว่าประสบการณ์จากการ
ซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ (Beta = 0.358, p < 0.05)
มากกว่าการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ (Beta= - 0.214, p < 0.05)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบถดถอยพหุคูณของการรับรู้ความเสี่ยงแต่ละด้าน
ปัจจัยที่ศึกษา

Constant

1. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.036
ทางการเงิน
2. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.165
ด้านประสิทธิภาพ
3. การรับรู้ความเสี่ยง
0.091
ด้านร่างกาย
4. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.108
ด้านจิตวิทยา
5. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.287
ด้านการเสียเวลา
6. การรับรู้ความเสี่ยง
- 0.187
ด้านสังคม
R2 = 0.256, S.E.E. =

Beta

S.E.

t

Sig.

- 0.030

0.100

-0.359

- 0.128

0.112

0.112

Collinearity
Tol.

VIF

0.720

0.34

2.90

-1.473

0.142

0.31

3.22

0.067

1.365

0.173

0.35

2.87

- 0.108

0.079

-1.360

0.175

0.37

2.70

- 0.255

0.088

-3.263

0.001*

0.38

2.62

- 0.178

0.076

-2.448

0.015*

0.44

2.28

0.760, F = 19.337*, Sig.= 0.000, p < 0.05

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่าค่า Tol. มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.44 ซึ่งมากกว่า 0.2 (Hair et
al., 2010) และค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 2.22 – 3.22 ซึ่งน้อยกว่า 4 (Hair et al., 2010) ถือว่าไม่เกิด
ปัญหาจากความสัมพันธ์ Collinearity และ Multicollinearity ของตัวแปรอิสระ สามารถวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
ถดถอยพหุคูณได้ (Hair et al., 2010) เมื่อพิจารณาค่านัยส�ำคัญ (Sig.) ในตาราง พบว่ามีปัจจัยการรับรู้
ความเสีย่ งย่อย 2 ปัจจัย คือ การรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเสียเวลา (Beta = - 0.255, Sig.= 0.000, p < 0.05)
และการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านสังคม (Beta = - 0.178, Sig.= 0.000, p < 0.05) ร่วมกันอธิบายความแปรผันของ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ได้ร้อยละ 25.6 (R2=0.256) โดยมีสัดส่วนของข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ต่อข้อมูลที่ไม่สามารถอธิบายได้
คิดเป็น 19.337 เท่า (F=19.337) เมื่อพิจารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายของค่า Beta
พบว่า ความเสี่ยงทั้งสองด้านนี้มีค่าติดลบ หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงทั้งสองด้านมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงผกผันกับความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ กล่าวคือ ถ้าหากการรับรู้ความเสี่ยงด้าน
การเสียเวลาและการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านสังคมเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์
ลดลงและเมื่อพิจารณาล�ำดับการส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ พบว่าการรับรู้ความ
เสี่ยงด้านการเสียเวลามีค่า Beta เท่ากับ - 0.255 ซึ่งมากกว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมที่มีค่า Beta
เท่ากับ - 0.178 หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเสียเวลามีอิทธิพลเชิงลบต่อการแปรฝันของ
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภค ชาวไทยมากกว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม
นอกจากนีก้ ารรับรูค้ วามเสีย่ งย่อยด้านอืน่ ๆ อาทิ การรับรูค้ วามเสีย่ งทางการเงิน การรับรูค้ วามเสีย่ งด้าน
ประสิทธิภาพ การรับรู้ความเสี่ยงด้านร่างกาย และการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยานั้นไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรมออนไลน์มี
อิทธิพลต่อเชิงลบความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) และเกริดา โคตรชารี (2555) ที่
ว่าการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
Ramkuma & Woo (2018) และ Nguyen & Nguyen (2017) ทีว่ า่ หากการรับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรม
ออนไลน์สูงจะส่งผลให้ความตั้งใจที่จะใช้งานนั้นต�่ำลงและ ผู้เข้าถึงเทคโนโลยีจะเกิดความพยายามใน
การหาทางเลือกใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้องแนวคิดจากกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของ Rogers (1983)
ในขั้นการสนใจ (Interest Stage) ที่ว่าหากผู้เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ชอบและไม่พอใจก็จะเกิดความรู้สึก
ด้านลบและอาจส่งผลให้ปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ นอกจากนี้ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นว่า
การรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ด้าน การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเสียเวลา และการรับรู้
ความเสีย่ งด้านสังคม ส่งผลต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ทรี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ตามล�ำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณิชภัค อโนทิพย์ (2556) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ชอบการ รอคอย (มาร์เก็ตเธียร์, 2562) จึงมีความกังวลว่าถ้าหากระบบ
บริการพร้อมเพย์เกิดความขัดข้องแล้วจะต้องเสียเวลาในการติดต่อผูใ้ ห้บริการและรอคอยการคืนเงินจาก
ธนาคาร อีกทั้งผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นยังเป็นกังวลกับความคิดเห็น และทัศนคติ ของบุคคลรอบข้างและ
สังคมที่มีต่อตนเองมากขึ้น (อภิษฎา เนตรเทอคอด, 2562) จึงเป็นเหตุให้การรับรู้ความเสี่ยงทั้งสองด้านนี้
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทยในยุคดิจิทัล
จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทีพ่ บว่า ประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี ทิ ธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Macdonald (2018) ที่ว่า ประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์หรือ
การใช้บริการนัน้ ถ้าหากเป็นประสบการณ์เชิงบวกก็จะส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความตัง้ ใจ
ที่จะใช้งานสินค้าหรือบริการนั้นๆ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและกลยุทธ์ในการสร้าง
ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าให้กบั ลูกค้านัน้ จึงส�ำคัญมากเพราะประสบการณ์ของลูกค้านัน้ ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตั้งใจและพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ (Macdonald, 2018) ในครั้งถัดไป
นอกจากนีย้ งั พบว่าประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี ทิ ธิพลต่อการแปรผันของความตัง้ ใจ
ที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทยมากกว่าการรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรม
ออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากประชากรในงานวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์
อยู่แล้ว จึงมีพื้นฐานในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งปัจจุบันการค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถท�ำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ท�ำให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้งานระบบจนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (Dev, 2015) ส่งผลให้ประสบการณ์จากการซื้อสินค้าออนไลน์มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบพร้อมเพย์มากกว่า ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
นั้นมีแนวโน้มลดต�่ำลง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป คือ การรับรู้ความเสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ด้าน การรับรู้ความเสี่ยงด้านการ
เสียเวลาและการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านสังคมมีอทิ ธิพลเชิงลบต่อความตัง้ ใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของ
ผูบ้ ริโภคชาวไทย ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจ
ใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทย โดยทีป่ ระสบการณ์จากการซือ้ สินค้าออนไลน์มอี ทิ ธิพล
ต่อการแปรผันของความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผูบ้ ริโภคชาวไทยมากกว่าการรับรูค้ วาม
เสี่ยงของการท�ำธุรกรรมออนไลน์ โดยเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดหวังที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต
1) ในงานวิจยั ครัง้ นีก้ ารรับรูค้ วามเสีย่ งของการท�ำธุรกรรมออนไลน์และประสบการณ์จากการซือ้
สินค้าออนไลน์นนั้ สามารถร่วมกันอธิบายการเปลีย่ นแปลงของความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์
ได้เพียงร้อยละ 22.9 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายังมีสว่ นที่เหลืออีกร้อยละ 77.1 ที่อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยอืน่ ๆ
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทยซึ่งต้องท�ำการขยายขอบเขต
การศึกษาวิจัยต่อไป
2) ส�ำหรับงานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยเสนอให้ขยายกรอบการวิจัยโดยการเพิ่มเติมหรือปรับ
เปลี่ยนประเภทของการรับรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมออนไลน์ เช่น การรับรู้ความเสี่ยง
ด้านความเป็นส่วนตัว (Perceived Privacy Risk) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ
(Perceived Security Risk) และการรับรู้ความเสี่ยงด้านการให้บริการ (Perceived Service Risk) (เกริดา
โคตรชารี, 2555; Nguyen & Nguyen, 2017; Zheng et al., 2012) เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาซึ่งจะ
ท�ำให้สามารถเข้าใจการรับรูค้ วามเสีย่ งของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบบริการพร้อม
เพย์ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3) ผู้วิจัยเสนอว่าควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาที่คาดว่าอาจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ เช่น ความไว้วางใจต่อการท�ำธุรกรรมออนไลน์ (Online Trust) ที่ถูก
ศึกษาในงานของ Jureviciene & Skvarciany (2017) การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน (Perceived
Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ที่ถูกศึกษาในงานของ ชลิตา
ศรีนวลและปิยนุช พละเยี่ยม (2561)
4) จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การแจกแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกับการให้ผู้ตอบแบบสอบนั้น
บันทึกรูปภาพหน้าจอที่ส่งแบบสอบถามแล้วน�ำมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมทั้งกดถูกใจและแชร์
กิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Sweepstakes
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลที่มีมูลค่าไม่สูงมากนักนั้นจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
และเพิ่มอัตราการตอบกลับให้สูงขึ้น ดังนั้นหากต้องการแจกแบบสอบถามออนไลน์ควรใช้ร่วมกับวิธีการ
ข้างต้น อาจช่วยลดระยะเวลาและท�ำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
5) ควรจัดท�ำการวิจยั เชิงเปรียบโดยก�ำหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถามนัน้ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์หรือไม่มกี ไ็ ด้ แล้วน�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาท�ำการเปรียบเทียบกัน เพือ่ หาว่าผลลัพธ์มคี วาม
สอดคล้องหรือความแตกต่างทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งานระบบพร้อมเพย์อย่างมีนยั ส�ำคัญหรือไม่ ซึง่
อาจท�ำให้สามารถเจาะจงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบบริการพร้อมเพย์ของผู้บริโภคทั้ง 2
กลุ่มได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้งาน
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบพร้อมเพย์นั้นควรพัฒนาระบบการให้
บริการให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โดยเพิม่ ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการโอนเงินผ่านระบบบริการพร้อมเพย์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการอย่างครบถ้วน มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับบริการพร้อมเพย์ผา่ นหลากหลายช่องทาง เช่น โฆษณาทางทีวี เว็บไซต์ สือ่ สิง่ พิมพ์
ต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้สามารถรับโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว มีช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่าน Call
Center ตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ช่วยให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจในการใช้งานระบบและน�ำไปสูก่ ารสมัคร
ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้
2) ผู้ประกอบการเองควรต้องใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการวางกลยุทธ์เพื่อ
สร้างประสบการณ์รวมที่พึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งระบบการช�ำระเงินออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
ประสบการณ์ของลูกค้านัน้ ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจและพฤติกรรมในการซือ้ สินค้าและบริการของลูกค้า
ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
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