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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความต้ังใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 

ควิอารโ์คด้ของประชากร ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร จำานวน 432 คน ระหวา่งเดือนมกราคม-มนีาคม พ.ศ. 

2561 ใช้สถิติพรรณนา ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี การศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตำ่ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่

รูจ้กัช่องทางของระบบควิอาร์โค้ดจากการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร องค์ประกอบของความต้ังใจในการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของประชากรในกรุงเทพมหานครเรียงลำาดับความสำาคัญจากคะแนน 

นำ้าหนักสูงสุด พบว่า 1) องค์ประกอบในด้านการยอมรับการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริการธุรกรรมทางการเงิน 

ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวงัด้านประสิทธภิาพจากการใช้งานและอทิธพิลของสังคม 2) องค์ประกอบใน

ด้านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้นวตักรรมเพือ่การบริการธรุกรรมทางการเงินผ่านระบบควิอาร์โค้ด ประกอบด้วย 2 ด้าน 

ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ 3) องค์ประกอบในด้าน

พฤตกิรรมออนไลน์ของการใช้บรกิารธรุกรรมทางการเงนิ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ความต่อเนือ่ง และการรับรู้
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Critical Success Factors of Intention of Financial Transaction Services 

via QR Code Payment of Population in Bangkok

ปัจจัยความสำาเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

QR Code Payment ของประชากรในกรุงเทพมหานคร



50 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทางออนไลน์ ส่วนตวัแปรทีเ่หลอื ได้แก่ ความคาดหวงัในการพยายามใช้งาน สภาพส่ิงอำานวยความสะดวกในการ

ใช้งานการรบัรูถ้งึความเสีย่งอารมณ์ทางออนไลน์ ความบนัเทงิทางออนไลน์และประสิทธภิาพของเทคโนโลยเีป็น

ปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยความสำาเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด จึงถูก

สกัดออกก่อนเข้าในสมการแบบจำาลอง

คำาสำาคัญ: ความตั้งใจในการใช้บริการ  ธุรกรรมทางการเงิน  ระบบการจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

ABSTRACT

 The research aimed to study the critical success factors of intention of financial transaction 

services via QR code payment of people in Bangkok. The close ended questionnaires were 

evaluated for the content validity in order to collect the data from 432 people, who lived in 

Bangkok and intently did financial transactions via QR code payment during January-March, 

2018. Descriptive statistical methods for understanding the frequencies, percentage, mean, 

standard deviation, and second order confirmatory factor analysis were used for data analysis.

 According to the results, female in the age of 20-25 years old, graduated in Bachelor’s 

degree, they are contractors with monthly income less than 15,000. They were known QR code 

payment from the banks’ public relation. Critical success factors of Intention of financial services 

via QR Code Payment in Bangkok gained the highest weight scores. It was found that 1) the 

factors of the adoption of technological innovation are the aspects of Performance Expectancy 

(PE) and Social Influence (SI) 2) the factors of attitude on the adoption of innovative financial 

transactions via QR Code Payment consisted of the aspects of Perceived Usefulness (PU) and 

Perceived Ease of Use (PEU) 3). The factors of online customer behavior of financial transaction 

services are the aspects of Flow (FL) and Online Cognitions (OC). The remaining variables were 

Effort Expectancy (EE), condition of use Facilitating Conditions (FC), Perceived Risk (PR), Online 

Emotions (OEM). These variables became the factor as well. Online Entertainment (OET), and 

Efficiency of Technology (ET) were not the success factor of the intention of financial services 

through QR Code payment, so it was extracted before entering the structural equation modeling.

KEYWORDS: Intention to Use Service, Financial Transaction, QR Code Payment System

บทนำา

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การเชื่อมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (Internet) ถึงกันทั่วโลกสามารถทำาได้

ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของประชาชนชาวไทย 

ทุกคน รวมทั้งด้านธุรกรรมการชำาระเงินท่ีมีแนวโน้ม 

ไปในทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูล
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ภาพรวมการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

(Electronic Payment System หรือ e-Payment 

System) ในรายงานระบบการชำาระเงนิ ป ีพ.ศ. 2560 

ซึ่งจัดทำาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปจำานวน

บัญชีลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมการชำาระเงินผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่และผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างปี พ.ศ. 2553-

2560 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมการชำาระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่าง  

 ปี พ.ศ. 2553-2560

พ.ศ.

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment)

ธุรกรรมการชำาระเงินผ่าน

Internet banking

ธุรกรรมการชำาระเงินผ่าน

Mobile banking

ปริมาณการ

ชำาระเงิน 

(พันรายการ)

มูลค่าการ

ชำาระเงิน 

(พันล้านบาท)

จำานวนบัญชี

ลูกค้าที่ใช้

บริการ

ปริมาณ

รายการ 

(พันรายการ)

มูลค่ารายการ 

(พันล้าน

บาท)

จำานวน

บัญชีลูกค้า

ที่ใช้บริการ

ปริมาณ

รายการ 

(พันรายการ)

มูลค่ารายการ 

(พันล้าน

บาท)

2553 1,125,880 171,948 4,822,947 60,794 7,892 519,450 15,885 110

2554 1,380,146 215,131 5,626,192 83,841 8,780 706,439 19,942 187

2555 1,729,374 235,044 6,645,161 125,277 14,112 864,312 36,285 440

2556 2,026,438 252,404 8,033,061 161,784 19,548 1,164,796 57,199 752

2557 2,286,125 266,313 10,159,971 188,409 20,500 6,229,960 109,350 1,364

2558 2,589,801 282,918 11,901,117 186,237 23,630 13,918,815 263,923 2,800

2559 3,205,320 327,733 15,095,696 240,461 29,706 20,883,147 584,983 5,361

2560 4,167,719 341,136 20,480,268 248,478 23,513 31,641,487 1,228,270 8,997

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) 

 จากตารางที่ 1 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2560 

พบวา่การชำาระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Payment) 

ในด้ านของปริมาณการชำ าระเงินมีอัตราการ 

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉลี่ยร้อยละ 

20.71 ต่อปี ด้านธุรกรรมการชำาระเงินผ่าน Internet 

banking มีจำานวนบัญชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมกีารเตบิโต

ของจำานวนบญัชีลกูคา้เพิม่ข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉลีย่

อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 23.11 ต่อปี และด้าน

ธุรกรรมการชำาระเงินผ่าน Mobile banking มีอัตรา

การเจรญิเตบิโตแบบกา้วกระโดดตลอดระยะเวลา 8 ป ี

คอื จำานวนบญัชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร อตัราการเจรญิเตบิโต 

เฉลี่ย ร้อยละ 107.56 ต่อปี ปริมาณรายการ อัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 89.90 ต่อปี และมูลค่า

รายการ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 88.89 

ต่อปี (ข้อมูลจากตารางที่ 1)

 QR (Quick Response) Code คือ รหัส

ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Barcode) แต่

ใช้งานง่ายกว่าและเก็บข้อมูลได้มากกว่า ปัจจุบันจึง

ถูกนำามาใช้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทางการรับ

ชำาระเงนิทีร้่านค้าทัว่ไปและร้านค้าออนไลน์ (Online) 

และ QR Code บรรจุข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการ

ชำาระเงินใช้ควบคู่กับโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile 

Application) เป็นต้น สำาหรับประเทศไทยโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันการเงิน

ผู้ให้บริการชำาระเงินและผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร

ระดับสากลพัฒนา Thai QR Code Payment ที่ได้
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มาตรฐานสากลเพือ่ใช้ในประเทศไทย และได้อนญุาต

ให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR 

Code Payment สำาหรบัการให้บรกิารผ่านพร้อมเพย์ 

(PromptPay) ซ่ึงในปลายไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2560 

มีธนาคารที่มีความพร้อมและผ่านการทดสอบตาม

หลักเกณฑ์กำาหนด และสามารถให้บริการเป็นการ

ทั่วไปจำานวน 5 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ

ธนาคารออมสนิ และในปีปัจจบุนั มธีนาคารทีเ่ข้าร่วม

โครงการดงักล่าวเพิม่อกี 3 ราย คอื ธนาคารทหารไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2560ก) ทั้งนี้ ในการพัฒนา Thai 

QR Code Payment ให้สามารถเชือ่มต่อกับบัตรเดบติ 

บัตรเครดิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี 

e-Wallet ทำาให้ประชาชนมีทางเลือกในการจ่ายเงิน 

ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถชำาระเงิน

ข้ามธนาคารได้ ด้านร้านค้าสามารถรับชำาระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ได้สะดวก ต้นทนุตำา่ ม ีQR Code เดยีว

รบัเงนิได้จากหลากหลายช่องทาง เงนิเข้าบัญชโีดยตรง 

ช่วยให้บริหารจัดการเงินสดได้ง่าย ช่วยขยายฐาน

ลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองรูปแบบ 

การใช้ชีวิต (Lifestyle) ยุคใหม่ของลูกค้าที่นิยม 

ทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น 

การใช้ระบบ QR Code มีประโยชน์ต่อระบบการเงิน

โดยรวมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานการชำาระเงิน 

ที่เปิดกว้างให้เชื่อมต่อกันได้ (Open Infrastructure 

and Interoperability) และลดต้นทุนการจัดการ

เงนิสดของประเทศ (สำานักสือ่สารสมัพนัธ์ ฝ่ายบรหิาร

การสือ่สาร ธปท. ฉบบัที ่59/2560) โดยในปีทีผ่่านมา 

ทัง้ภาครัฐและเอกชนต่างเดนิหน้าผลกัดนัร้านค้าและ

ผู้บริโภคให้หันมาใช้ e-Payment แทนเงินสดกัน 

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ  

กฤตโสภา ทิพย์ปัญญา (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดย

ศึกษาทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานและอุปสรรค 

ท่ีส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  

ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Wallet โดย

เปล่ียนจากการใช้บตัรเงนิสดอเิลก็ทรอนกิส์ จากกลุม่

ตัวอย่าง 320 ตัวอย่าง พบว่า ทัศนคติในการใช้งาน

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บนโทรศัพท์มือถือ

ส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริงและความตั้งใจท่ีจะ

ใช้งานในอนาคต ในขณะท่ีปัจจัยด้านความน่าดึงดูด

ของทางเลือกอืน่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การ

รับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้สิทธิประโยชน์

ของทางเลือกอื่น การรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลง 

ภาพลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบภายนอกเครือข่าย

ทางอ้อมผลกระทบภายนอกจากเครือข่ายทางตรง

ความปลอดภยัและความไว้ไว้วางใจ ส่งผลกระทบต่อ

ทัศนคติในการใช้งาน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

บนโทรศพัท์มอืถือ ท้ังนี ้ยงัสอดคล้องกับความคดิเหน็

ของ ปณุณมาศ วจิิตรกลุวงศา ประธานคณะผูบ้รหิาร

กลุ่มบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำากัด ในฐานะนายก

สมาคมการค้าผูใ้ห้บรกิารชำาระเงินอเิล็กทรอนกิส์ไทย 

(Thai E-Payment Trade Association: TEPA) ทีไ่ด้

กล่าวเมือ่วนัที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในงานเปิดตวั

สมาคมการค้าผูใ้ห้บรกิารชำาระเงินอเิล็กทรอนกิส์ไทย  

ได้คาดการณ์ว่าจำานวนธุรกรรมที่ใช้เงินสดจะลดลง

จากร้อยละ 90.00 ในปัจจุบัน สู่ระดับร้อยละ 50.00 

ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่รุนแรงและรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากการเป็นสังคม 

ไร้เงินสดก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การ

ช่วยลดต้นทุนในการทำาธุรกรรมและการบริหาร

จัดการเงินสด และสามารถต่อยอดนวัตกรรม

ทางการ เ งิ น ได ้หลากหลายในอนาคต และ

สอดคล ้องกับการประเมินของ VISA พบว ่า 

หากกรุงเทพมหานครสามารถก ้าวเข ้าสู ่สังคม 
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ไร้เงนิสด โดยมกีารใช้จ่ายทางอเิลก็ทรอนกิส์ในรูปแบบ

ต่างๆ อย่างแพร่หลาย สามารถทำาให้การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 126   

พนัล้านบาท โดยประมาณการว่า ผูบ้ริโภค ภาคธรุกจิ 

และภาครฐับาล จะได้รบัผลประโยชน์สทุธ ิ3 พนัล้าน

บาท 73 พนัล้านบาท และ 50 พนัล้านบาท ตามลำาดบั 

โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัย 

เช่น การประหยัดเวลาระหว่างการดำาเนินธุรกิจและ

ธรุกรรมการเงิน ท้ังการซือ้ขายแบบค้าปลกี การลดลง 

ของต้นทุนการขนส่ง รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากลูกค้า

ออนไลน์และในร้าน ภาษีที่เพิ่มขึ้น การประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และจำานวน

อาชญากรรมที่ เกี่ ยวข ้องกับเงินสดลดลงและ 

ผลประโยชน์โดยประมาณในระยะยาวในปี พ.ศ. 

2560-2575 คือ GDP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.00 การ 

จ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.60 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

0.20 และค่าจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20

 ด้วยเหตุท่ีสถาบันการเงินท่ีให้บริการระบบ 

QR Code Payment มีเพียงจำานวน 8 รายเท่านั้น

จากธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย

ทั้งหมด 14 ราย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560ข) 

รวมทั้งพฤติกรรมการโอนเงินของคนไทยได้มีการ

เปลี่ยนแปลงการโอนเงินจากรูปแบบเดิมเป็นการ

โอนเงินผ่าน Mobile Banking เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง

ความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่

เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ธนาคารต่างๆ มีการพัฒนา

บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการรายย่อยให้ 

ใชง้านงา่ยและมคีวามปลอดภัยสงู รวมท้ังการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ

สะดวกรวดเร็วในการโอนเงินเมื่อเทียบกับช่องการ

ชำาระเงินอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ 

รวมทัง้การวางแผนการจัดเก็บภาษปีระเภทตา่งๆ ของ

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากธุรกรรมการ

ชำาระเงินผ่าน Mobile banking ทีมี่การเปลีย่นแปลง

ในอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่สำาหรับ 

ระบบ QR Code Payment ท่ีเปิดการใช้บริการ 

เมื่อปลายไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 พบว่า ประชาชน 

ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจขนาดเล็ก มีการใช้ระบบ 

QR Code Payment ในการชำาระเงินยังไม่มาก  

รวมทั้ งประชาชนบางส่วนไม่มีความมั่นใจใน

เทคโนโลยกีารทำาธรุกรรมการเงนิผา่นระบบ QR Code 

Payment ทั้งนี้ เพราะระบบ QR Code Payment  

จะมีการบันทึกการทำาธุรกรรมการเงินเข้าระบบ

ชำาระเงินของธนาคาร รวมท้ังยังเป็นเทคโนโลยี

และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในประเทศไทย จึงเป็น

สิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในทำาวิจัยในหัวข้อปัจจัย

ความสำาเร็จของความต้ังใจในการใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการยอมรับและ 

การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment ที่ใช้ควบคู่กับโมบายแอพพลิเคชั่น 

(Mobile Application) เป็นกระบวนการทางจิตใจ

ของแต่ละบุคคล โดยเร่ิมต้ังแต่การรับรู้ข่าวสาร 

เกี่ยวกับนวัตกรรมจนถึงการยอมรับและส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการนำาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเปิดเผย 

ซ่ึงเกีย่วข้องกบัทฤษฎีสำาคัญดังนี ้1) ทฤษฎกีารยอมรบั

เทคโนโลยผ่ีานโทรศพัทมื์อถอื (Mobile Technology 

Acceptance Model: MTAM) ของ Ooi and Tan 

(2016) ซ่ึงเปน็แบบจำาลองทีพั่ฒนามาจากแบบจำาลอง

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model: TAM) ของ Davis (1989) 2) ทฤษฎีการ

ยอมรบัการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลย ี(The Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 

Process-UTAUT) Venkatesh, Morris, and Davis 

(2003) 3) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ใน 

รปูแบบของสิง่เรา้ การกระตุ้นและการตอบสนองของ 
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Mehrabian and Russell’s (1974) เป็นทฤษฎีที่ใช้

ประกอบในการทำาวจิยัในครัง้นี ้ท้ังนี ้เพือ่เปน็แนวทาง

ให้ธนาคารพาณิชย์ที่เหลือ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ 

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับระบบ 

QR Code Payment ที่แพร่หลายในอนาคต

การทบทวนวรรณกรรม

 ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลักดัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ

ชำาระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาติ หรือ National 

e-Payment เพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ธนาคารในประเทศ และได้เปิดตัวบริการโอนเงิน 

และรับเงินที่เรียกว่า พร้อมเพย์ (PromptPay) 

อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยใช้แค่เลข

บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ในการทำาธุรกรรม

ทางการเงินกับธนาคารได้และจากนำาร่องพร้อมเพย์ 

ให้คนทั่วไปคุ้นเคยกับระบบการใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้เปิดตัวมาตรฐาน QR Code กลาง

ของประเทศ เพื่อการชำาระเงินแบบง่ายๆ แค่สแกน

จากสมาร์ทโฟน ในขณะที่แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟน 

ในประเทศไทยมีแต่จะเพิ่มข้ึน อัตราการเข้าถึง

โทรศัพทมื์อถอืของประเทศไทยมมีากถึง 44 ลา้นราย  

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย 

หวังว่า QR Code จะเป็นเครื่องมือยกระดับและ 

ผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเหมือนหลาย

ประเทศชั้นนำาทั่วโลก

 QR Code แบบมาตรฐานเดียวนั้น ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า จะช่วยลดต้นทุน 

และ เพิ่ มประสิทธิ ภาพด้ านการชำ า ระ เ งิ น ใน

ประเทศไทย ทำาใหป้ระชาชนและรา้นคา้เขา้ถงึไดง่้าย 

เพิ่มช่องทางการชำาระเงินให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัย ให้ความเป็นส่วนตัว และสามารถ 

นำาไปต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้หลากหลาย 

ความง่ายของการชำาระเงินผ่านระบบ QR Code  

คือ ทางร้านค้าสามารถขอ QR Code ได้ที่สาขาของ

ธนาคาร ที่ลูกค้ามีบัญชีผูกพร้อมเพย์ไว้ สามารถได้ 

QR Code มาติดต้ังไวท้ีร่า้น แบบไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม

และค่าใช้จ่าย

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Technology Acceptance Model: 

MTAM)

 Ooi and Tan (2016) ได้ทำาการพัฒนา

แบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 

ซ่ึงพัฒนามาจากแบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model: TAM) ที่มี

ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์

ในการใช้งาน (Perceived Usefulness: PU) รับรู้ว่า 

เทคโนโลยีมี ส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานได้อย่างไร ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน 

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use: PEOU) เมื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นั้นมีประโยชน์และมีความง่ายในการใช้งาน ส่งผล

ให้ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีในการใช้งานและมีความต้ังใจ 

ที่จะใช้งาน (Intention to Use) ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร 

(2555) ที่พบว่า เมื่อผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดี มีความ

ต้ังใจในการใช้งาน มีการรับรู้ถึงประโยชน์และ 

ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริง

ในที่สุด เม่ือมีการใช้งานจริงเกิดขึ้นทำาให้ผู้ใช้งานมี

ความรู้สึกถึงการยอมรับในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นั้น จากแบบจำาลองดังกล่าว Ooi and Tan (2016) 

ได้พัฒนาแบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยีผ่าน

โทรศพัท์มอืถือ (Mobile Technology Acceptance 

Model: MTAM) โดยเพิ่มปัจจัยจาก ทฤษฎี TAM 
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อีก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การรับรู้ความเข้ากันได้ 

(Perceived Compatibility) 2) การรับรู้ทรัพยากร

ทางการเงิน (Perceived Financial Resource) 

3) การรับรู้ด้านความเสี่ยง (Perceived Risk) 

4) การรับรู้ความไว้วางใจ (Perceived Trust) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพฤติกรรมความตั้งใจใน 

การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยท่ีทำาให้เกิดการยอมรับ

การใช้งานเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจาก

ปัจจัยพื้นฐานจากแบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยี

แลว้ ยงัมีการรบัรูค้วามไวว้างใจและตระหนกัถงึการใช้

เทคโนโลยผ่ีานโทรศพัทม์อืถอืทำาธรุกรรมทางการเงนิ

ที่มีความสำาคัญท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับ

การใช้งานเทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทฤษฎีการยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

(The Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology Process-UTAUT)

 Venkatesh, Morris, and Davis (2003)  

ได้นำาเสนอไว้ว่า ทฤษฎีการยอมรับการใช้นวัตกรรม

ดา้นเทคโนโลยเีปน็ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของเทคโนโลย ี

ที่ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและนำาไปใช้จริงในชีวิต

ประจำาวัน โดยหลักการของทฤษฏีการยอมรับการ

ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี คือ ศึกษาพฤติกรรม

การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับผลมาจาก 

ความตั้งใจที่จะใช้งานโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจที่จะใช้งานประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก 

คือ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน 

(Performance Expectancy) ความคาดหวังในการ

พยายามใช้งาน (Effort Expectancy) อิทธิพลของ

สังคม (Social Influence) สิ่งอำานวยความสะดวก

ในการใช้งาน (Facilitating Conditions) ปัจจัยหลัก 

4 ประการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

ตัวแปรภายนอก (External Variables) ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลนั้นๆ เป็นตัวกำาหนดการรับรู้ให้กับผู้บริโภค

แนวคิดเ ก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

(Online Consumer Behavior)

 Richard and Chebat (2015) กล่าวว่า 

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลสำาหรับสินค้า

จำานวนมากและผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคออนไลน์ได้มีจำานวนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ขณะที ่

นักวิจัยส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการค้นหาข้อมูลก่อนซื้อ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความไม่แน่นอนและ 

ความเสี่ยง นักวิจัยบางคน มุ ่งการค้นหาอย่าง 

ต่อเนื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของแรงจูงใจตามความชอบ 

โดยงานวิจัยส่วนมากมุ่งเน้นศึกษาการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อประสบการณ์ค้นหา

ออนไลน์ และมีงานวิจัยจำานวนน้อยที่มีการพัฒนา

และทดสอบ รวมถึงสังเกตรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ 

ในการใช้เทคโนโลยี ท่ีครอบคลุมพฤติกรรมผู้บริโภค

ออนไลน์ และบุคลิกภาพของผู้บริโภค (Mehrabian 

& Russell’s, 1974; Hausman & Siekpe, 2009) 

ดังนั้น Richard and Chebat (2015) ได้นำาข้อค้น

พบของ Mehrabian and Russell’s (1974) และ 

Hausman and Siekpe (2009) ได้นำารูปแบบสิ่ง

เร้า (Stimuli) การกระตุ้น (Organism) และการ

ตอบสนอง (Responses) มาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาเป็น 5 ตัวแปรที่สำาคัญ ได้แก่ 1) การรับรู้ทาง

ออนไลน์ (Online Cognitions) เป็นการรับรู้ทาง

ออนไลน์ทีท่ำาให้ผูบ้ริโภคเข้าถงึสิง่ทีต่นเองต้องการซ้ือ  

2) อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions) เน้น

การตอบสนองทางอารมณ์ของผู้บริโภคต่อโฆษณา 

และบทบาทของอารมณ์ด้านความพึงพอใจของ 

ผู้บริโภค 3) ความบนัเทิงออนไลน์ (Online Attitudes) 

ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกบันเทิงเมื่อผู้บริโภคเหล่านั้น

เคยมีประสบการณ์ร่วมและมีความสุขยินดีที่อยาก

กลับมาเข้าร่วมอีกครั้ง 4) ความต่อเนื่อง (Flow) 

เป็นความต่อเนื่องด้านความตระหนักรู ้ที่ผู ้บริโภค
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ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รู ้สึกพึงพอใจ และทำาให้

รู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งาน 5) ประสิทธิภาพของ

เทคโนโลย ี(Efficient of Technology) ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) 

ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม 

ผู ้บริโภคทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร

ผลการศกึษาพบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการนำา

มาใช้งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค

มากที่สุด พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความ

บนัเทงิออนไลน์ ด้านการรับรูท้างออนไลน์ ด้านความ

ต่อเนื่อง เป็นสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการทำากิจกรรม

เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการใช้งานซ่ึงต้อง 

คำานึงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิด

ความตั้งใจในการตัดสินใจซื้อซำ้าของผู้บริโภค

 จ ากก า รทบทวนว ร รณกร รมทฤษ ฎี  

ดังกล่าวผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ แบบจำาลองการยอมรับ

เทคโนโลยผ่ีานโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Technology 

Acceptance Model: MTAM) ทฤษฎีการยอมรับ

การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (The Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 

Process-UTAUT) และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

(Online Consumer Behavior) เพื่อพัฒนากรอบ

แนวคดิสำาหรบัการศึกษาปจัจยัความสำาเรจ็ของการใช้

บริการทางธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย

ที่มา: งานวิจัยครั้งนี้

การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

- ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน

- ความคาดหวังในการพยายามใช้งาน

- อิทธิพลของสังคม

- สิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้งาน

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน

- การรับรู้ถึงความเสี่ยง

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

- ด้านการรับรู้ทางออนไลน์

- ด้านอารมณ์ทางออนไลน์

- ด้านความบันเทิงทางออนไลน์

- ด้านความต่อเนื่อง

- ด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านระบบ QR Code

Payment
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

องค์ประกอบของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 สำาหรับการศึกษาปัจจัยความสำาเร็จของ

การใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment ของประชากรในกรงุเทพมหานครนี ้

โดยมีประชากร ตัวอย่างที่ศึกษาดังนี้

 1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนวัยทำางาน

ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปและเป็นผู้ที่รู้จักระบบ 

QR Code Payment รวมท้ังดำาเนินชีวิตอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดตัวอย่าง 

(Sample Size) ด้วยสูตรของ Cohen (1977) ซ่ึง 

มีข้ันตอนในการดำาเนินการ คือ การทดสอบแบบ 

สอบถามกับตัวอย่าง จำานวน 40 ชุด และคำานวณหา

ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเพียงบางส่วน (Partial  

R2 ) เพือ่นำาไปประมาณค่าขนาดอทิธพิล (Effect Size) 

ได้เท่ากับ 0.245 ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป G*Power 

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) 

ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัย

จำานวนมากสำาหรับการกำาหนดขนาดตัวอย่างให้ 

ถกูตอ้งและทนัสมยั (Howell, 2010; นงลกัษณ ์วริชัชยั, 

2555) กำาหนดความนา่จะเป็นของความคลาดเคลือ่น

ในการทดสอบประเภทหนึง่ (α) เทา่กบั 0.05 จำานวน

ตวัแปรทำานายเทา่กบั 12 ตวัแปร อำานาจการทดสอบ 

(1-β) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 432 ตัวอย่าง

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ ว ไปส่วนบุคคลซ่ึง

ประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดับการศกึษา อาชพี รายได ้

ต่อเดือน ชอ่งทางการรูจ้กั ระบบ QR Code Payment

  ตอนที่ 2 การยอมรับการใช้นวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี จำาแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความคาดหวงัประสิทธภิาพจากการใชง้าน ด้านความ

คาดหวงัในการพยายามใชง้าน ด้านอทิธพิลของสงัคม 

และด้านสภาพสิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้งาน

  ตอนที่ 3 การยอมรบันวตักรรมธรุกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment จำาแนก

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ใน

การใช้งาน ดา้นการรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งานและ

ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง

  ตอนที่ 4 พฤติกรรมออนไลน์ของการ 

ใชบ้ริการธรุกรรมทางการเงนิ จำาแนกออกเปน็ 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ด้านอารมณ์ทาง

ออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความ

ต่อเนื่อง และด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 3 และ 4 เป็นข้อคำาถาม

แบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ กำาหนดระดับ 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงระดับ

ความมากน้อย ดังนี้

  ระดับที่  ความคิดเห็น

  4 มากที่สุด

  3 มาก

  2 น้อย

  1 น้อยที่สุด

  โดยมกีารตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา

โดยผู้ทรงคณุวฒุ ิ3 ท่าน และผูว้จิยัไดน้ำาแบบสอบถาม

ไปสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยการนำาไป

ทดลองใช ้(Try Out) กบักลุม่ทดลองทีม่ลีกัษณะคลา้ย

กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 40 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.864
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 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

สำาหรับข้อมูลส่วนบุคคล และใช้การวิ เคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order 

Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม

สำาเร็จรูป 

ผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ 59.82 มีอายุ 20-25 ปี ระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตำ่ากว่า 15,000 บาท ช่องทาง

รู้จัก QR Code Payment อันดับแรก คือ จากการ

ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 35.58  

อันดับสอง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 

24.52 และอันดบัสาม คอื ไลน์ (Line) คดิเป็นรอ้ยละ 

20.51

 ตอนที่ 2 การประมวลค่าทางสถิติของ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำาเร็จของความต้ังใจ

ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยความสำาเร็จของความตั้งใจในการ 

 ใช้บริการธุรกรรมทางเงินผ่านระบบ QR Code Payment

ปัจจัยความสำาเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางเงินผ่านระบบ 

QR Code Payment

Mean S.D. ระดับ

ความเห็น

1. การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 3.00 0.537 มาก

 1.1 ด้านความคาดหวังประสิทธิภาพจากการใช้งาน (Performance expectancy: PE) 3.14 0.472 มาก

 1.2 ด้านความคาดหวังในการพยายามใช้งาน (Effort expectancy: EE) 2.83 0.606 มาก

 1.3 ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI) 2.95 0.503 มาก

 1.4 ด้านสภาพสิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions: FC) 3.09 0.566 มาก

2. การยอมรับนวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 2.98 0.565 มาก

 2.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness: PU) 3.04 0.509 มาก

 2.2 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEU) 3.15 0.497 มาก

 2.3 ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk: PR) 2.74 0.690 มาก

3. พฤติกรรมออนไลน์ของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 2.97 0.562 มาก

 3.1 ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ (Online Cognitions: OC) 3.01 0.557 มาก

 3.2 ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions: OEM) 2.96 0.544 มาก

 3.3 ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ (Online Entertainment: OET) 2.83 0.623 มาก

 3.4 ด้านความต่อเนื่อง (Flow: FL) 2.97 0.545 มาก

 3.5 ด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (Efficiency of Technology: ET) 3.10 0.539 มาก
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 จากตารางที่ 2 พบว่า 1) การยอมรับการใช้ 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ 

ความคิดเห็นมากที่สุด ในด้านความคาดหวัง

ประสทิธภิาพจากการใชง้าน รองลงมา คอื ด้านสภาพ

สิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้งาน และ 2) การ

ยอมรับนวัตกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code  

Payment กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุดในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 

และ 3) พฤตกิรรมออนไลนข์องการใชบ้รกิารธรุกรรม

ทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น 

มากทีส่ดุในดา้นประสทิธิภาพของเทคโนโลยี รองลงมา 

คือ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์

 ตอนที ่3 การวิ เคราะห์ อง ค์ประกอบ

เชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยความสำาเร็จปัจจัย 

ความสำาเรจ็ของความตัง้ใจในการใชบ้รกิารธรุกรรม

ทางเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร

 การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงสำารวจ 

เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ว่าตัวแปรท่ีสังเกตได้ 

ที่ได้จากแบบสอบถามสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่ม

ปัจจัยและสะท้อนต่อปัจจัยแฝง ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาได้แก่ (1) พิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

ของแบบสอบถามทั้งหมด 50 ข้อคำาถาม จัดเป็น 12 

ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อคำาถามทั้งหมด พบว่า 

มีค่า KMO อยู่ระหว่าง 0.602-0.812 ซึ่งเป็นค่าท่ี

มากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำาถามมีความเหมาะ

สมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ (2) ค่าความ

แปรปรวน (Total Variance Explained) ที่สามารถ

อธิบายข้อมูลได้เท่ากับร้อยละ 67.06 (3) การหมุน

เมทริกซ์องค์ประกอบ (Rotated Component 

Matrix) โดยพิจารณาค่านำ้าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) ของตัวแปรพบว่า ทุกตัวแปร

มีค ่านำ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

อยูร่ะหว่าง 0.633-0.829 ซึง่มากกว่า 0.5 (4) ค่าความ

ร่วมกัน (Communality) พบว่า ค่าความร่วมกัน 

(Communality) ของข้อคำาถามทุกข้อคำาถามมีค่า

ความร่วมกัน (Communality) สูงกว่า 0.5

 แบบจำาลองสมการโครงสรา้งเพือ่ศกึษาปจัจยั

ความสำาเร็จของความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทาง 

การเงินผา่นระบบ QR Code Payment ประกอบดว้ย

ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ กำาหนดสัญลักษณ์

ทางสถิติและตัวแปรองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

  TEI แทน การยอมรบัการใชน้วตักรรมดา้น

เทคโนโลยี  

 PE แทน ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ

จากการใช้งาน  

 EE แทน ความคาดหวังในการพยายาม 

ใช้งาน

 SI แทน อิทธิพลของสังคม

 FC แทน สภาพสิ่งอำานวยความสะดวก 

ในการใช้งาน

 TAI แทน การยอมรับนวัตกรรมธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

 PU แทน การรับรู้ถึ งประโยชน์ในการ 

ใช้งาน

 PEU แทน การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน

 PR แทน การรับรู้ถึงความเสี่ยง

 CBA แทน พฤติกรรมออนไลน์ของการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงิน

 OC แทน การรับรู้ทางออนไลน์
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* Chi-square = 11.52 df = 6 p = 0.074  RMSEA = 0.056 GFI = 0.991 CFI = 0.996

ภาพที่ 2 แบบจำาลองสมการเชงิโครงสรา้งปจัจัยความสำาเร็จของความต้ังใจในการใช้บริการธรุกรรมทางการเงนิ 

 ผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ที่มา: งานวิจัยครั้งนี้

ตารางที่ 3 ค่าสถิติต่างๆ ในการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจำาลองสมการเชิงโครงสร้าง

ค่าสถิติในการทดสอบ ค่าสถิติในโมเดล
เกณฑ์ในการพิจารณา 

(Kline, 2005)
ผลการพิจารณา

ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ที่ df=6 11.52 / 6 = 1.92 < 2 ผ่านเกณฑ์

ระดับความน่าจะเป็น (Probability Level) 0.074 p > 0.05 ผ่านเกณฑ์

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 0.991 0.00 < GFI < 1.00 ผ่านเกณฑ์

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิง

เปรียบเทียบ (CFI)

0.996 0.00 < GFI < 1.00 ผ่านเกณฑ์

คา่ดชันีความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่

พารามิเตอร์ RMSEA

0.056 0.05 < RMSEA < 0.08 ผ่านเกณฑ์
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจำาลอง

สมการโครงสร้าง ตัวบ่งชี้รายการปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านระบบ QR Code Payment พบว่า แบบจำาลอง

และตวัแปรในแบบจำาลองมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลู

เชิงประจักษ์ โดยเรียงลำาดับความสำาคัญจากคะแนน 

นำ้าหนักดังนี้

 1) องค์ประกอบในด้านการยอมรับการใช้

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (TEI) ประกอบด้วย 2 ด้าน 

โดยเรียงลำาดับความสำาคัญจากคะแนนนำ้าหนัก ได้แก่ 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน (PE) 

และอิทธิพลของสังคม (SI)

 2) องค ์ประกอบในด ้ านการยอม รับ

นวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment (TAI) ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยเรียงลำาดับ

ความสำาคัญจากคะแนนนำ้าหนัก ได้แก่ การรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) และการรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใช้งาน (PEU)

 3) องค์ประกอบในด้านพฤติกรรมออนไลน์

ของการใช ้บริการธุรกรรมทางการเงิน (CBA)  

ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยเรียงลำาดับความสำาคัญจาก

คะแนนนำ้าหนัก ได้แก่ ความต่อเนื่อง (FL) และการ

รับรู้ทางออนไลน์ (OC)

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสำาเร็จของ

ความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบ QR Code Payment ของประชากร ใน

กรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน พบว่า ปัจจัยความสำาเร็จของความต้ังใจ

ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบ รวมทั้งหมด 6 ด้าน โดยเรียงลำาดับ

ความสำาคัญจากคะแนนนำ้าหนักแต่ละองค์ประกอบ

ดังนี้

 1) องค์ประกอบในด้านการยอมรับการใช ้

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (TEI) ประกอบด้วย 2 ด้าน 

โดยเรียงลำาดับความสำาคัญจากคะแนนนำ้าหนัก ได้แก่ 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจากการใช้งาน 

(PE) และอิทธิพลของสังคม (SI) เนื่องจากรูปแบบ

การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment มีเทคโนโลยีที่ธนาคารแต่ละธนาคารได้

พัฒนาขึ้นโดยตรง อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกับ 

การทำาธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและการ

ทำาธุรกรรมผ่านเว็บไซต ์และแอปพลิเคชันของ

ธนาคารโดยตรง ดังนั้น ประชาชนจึงมีความเชื่อมั่น 

และ ให ้ ก ารยอมรับ ใน เทคโน โลยีที่ ธนาคาร

ให้บริการซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Huang 

and Chiu (2015) ที่ได้รายงานว่าความคาดหวัง 

ในการพยายามใช ้งานเป ็นหนึ่งในป ัจจัยความ

สำาเร็จท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้งานเทคโนโลยี และ 

Yu, Fu, Ting, and Lu (2012) ได้รายงานว่า 

ความคาดหวังจากการใช้งานเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการยอมรับใช้สมาร์ทการ์ดแทน 

การใช้เงินสดของผู้ประกอบการในย่านท่องเทีย่วของ

กรุงไทเป ในประเทศไต้หวัน รวมทั้งสอดคล้องกับ 

งานวจัิยของ Janson and Thiel de Gafenco (2015) 

ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความต้ังใจและพฤติกรรม

ในการยอมรับการใช ้งานระบบการชำาระเงิน 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยพบว่า ปัจจัย

ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance 

Expectancy) สิ่งอำานวยความสะดวกในการใช้งาน 

(Facilitating Conditions) อิทธิพลจากสังคม 

(Social Influence) มีอิทธิพลต่อความต้ังใจและ

พฤติกรรมในการยอมรับงานระบบการชำาระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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 2) องค ์ประกอบในด ้ านการยอม รับ

นวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment (TAI) ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยเรียง

ลำาดบัความสำาคญัจากคะแนนนำา้หนกั ได้แก่ การรบัรู้ 

ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (PU) และการรับรู ้ถึง 

ความง่ายในการใช้ง่าย (PEU) ทัง้ 2 ด้านส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ด้านการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำาธุรกรรม

การเงิน อาทิ การโอนเงิน การชำาระค่าสินค้าและ

บริการ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการแค่สแกน QR Code 

สามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Oliveira, 

Manoj, Goncalo, and Filipe (2016) ที่ศึกษาการ 

ยอมรับ ความรู้ความเข้าใจและความตั้งใจในการใช้ 

เทคโนโลยีการชำาระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในเทคโนโลยี

ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชำาระเงินผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และความตั้งใจที่จะแนะนำา

เทคโนโลยีให้กับบุคคลอื่น (2) ด้านการรับรู ้ถึง

ประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธนาคาร

แต่ละธนาคารเป็นผูจ้ดัทำาระบบ QR Code Payment 

และทำาการประชาสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของ

ธนาคารทั้งที่เป็นรายเดิมและลูกค้ารายใหม่ โดยม ี

จุดเด่นของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ระบบ QR Code Payment ในด้านการคิดค่า

ธรรมเนียมในการใช ้บริการอยู ่ ในอัตราตำ่ากว ่า 

ค่าธรรมเนียมในการทำาธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารประเภทอืน่ และเมือ่ประชาชนทัว่ไปเกดิการ

รับรู้ผลประโยชน์ของระบบ QR Code Payment ที่

จะได้รับจะมีแนวโน้มในการตั้งใจใช้บริการได้เพิ่มขึ้น

 3) องค์ประกอบในด้านพฤติกรรมออนไลน์

ของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR 

Code Payment (CBA) ประกอบด้วย โดยเรียงลำาดบั

ความสำาคัญจากคะแนนนำ้าหนัก ได้แก่ ความต่อเนื่อง 

(FL) และการรับรู้ทางออนไลน์ (OC) ทั้งนี้ เนื่องจาก

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment เป็นการทำางานผ่าน Mobile Application 

ซึ่ ง เกี่ยวข ้องกับประสิทธิภาพของสมาร ์ทโฟน 

ในปัจจุบันมีการแสดงผลข้อมูลบน Application 

ที่มีระดับความถูกต้องของข้อมูล มีความสมบูรณ์ 

ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับการ 

ทำาธุรกรรมทางการเงินในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นได้

อย่างรวดเร็วและไม่ขาดตอน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

รู้สึกพึงพอใจและทำาให้รู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งาน

ระบบ QR Code Payment เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น

เป็นความท้าทายของกิจกรรมและต้องการทักษะ

เพ่ือใช้ในการเอาชนะความท้าทายและสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

ให้มีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Richard and Chebat 

(2015) ท่ีได้ทำาการสร้างแบบจำาลองพฤติกรรม 

ผู้บริโภคออนไลน์ โดยเกบ็จากนกัศกึษา มหาวทิยาลยั 

Northeastern ที่พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

มีความเกี่ยวข้องกับความบันเทิงออนไลน์ (Online 

Attitudes) ซึ่งทำาให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการ

ซื้อสินค้า ส่วนด้านการรับรู้ทางออนไลน์ (Online 

Cognitions) ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ
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ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ เนื่องจากการ

ใช้ระบบ QR Code Payment เป็นการรับรู้ทาง

ออนไลน์ จึงเป็นสิ่งท่ีทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

ความต้องการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นตวัชีน้ำาทีช่่วย

ให้ผู้ใช้รับรู้ดีว่าทำาให้ผู้ใช้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ในการทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกใน

การซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการใช้บริการ

ทางการเงินแบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Richard and Chebat (2015) ที่ได้ทำาการสร้าง

แบบจำาลองพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ โดยเก็บ

จากนักศึกษา มหาวิทยาลัย Northeastern ที่พบว่า 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ มีความเกี่ยวข้องกับการ

รับรู้ทางออนไลน์ (Online Cognitions) ซ่ึงทำาให้ 

ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการซื้อสินค้า

ข้อเสนอแนะ

 1) จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา 

คือ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ด้านความ

ต่อเนื่อง ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ 

ถึงประโยชน์ในการใช้งาน และด้านความคาดหวัง 

ในการพยายามใช้งาน ตามลำาดับ ดังนั้น หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งควรจดัการรณรงคห์รอืการสง่เสรมิการตลาด

เพ่ือทำาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่า การใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

ของประชาชน เป็นการธุรกรรมที่ง่าย สะดวก และ

มีระบบความปลอดภัยสูง ควบคู่กับการนำาเสนอ

กิจกรรมการตลาดอื่นๆ อาทิ การงดค่าธรรมเนียม

ประเภทตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการทำาธรุกรรมทางการเงิน 

ผ่านระบบ QR Code Payment เช่น การโอนเงิน 

ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารเกิดความเชื่อมั่นในระบบ และมีทัศนคติที่ดี

ท้ังนีเ้พ่ือกอ่ใหเ้กดิการใชบ้ริการเกีย่วกบัการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment 

เพิ่มมากขึ้น

 2) การศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยนี้ ควร

มีการศึกษาเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะ

ศกึษาวจิยัในอนาคตควรศกึษาปจัจัยทีส่่งผลต่อการใช้

บรกิารและอปุสรรคในการยอมรบัและความต้ังใจการ

ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code 

Payment ของประเทศไทย เชน่ ภมูภิาคตา่งๆ รวมถงึ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพ้ืนท่ี เพื่อ

ให้เข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายของ

พฤติกรรมผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 

QR Code Payment ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อม

นำาเสนอแนวทางกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารธนาคารเพื่อ

นำาไปสร้างกลยุทธ์ให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขันและประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ

ในวงกว้างมากขึ้น
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