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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ เพื่อ
สนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์ส าหรบักลุ่มนกัลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมในระบบสารสนเทศ ทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผนและทฤษฎแีนวคดิคุณค่าในการรบัรู ้มาประกอบเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึง่ผลการศกึษาจาก
ขอ้มูลที่ไดร้บัจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 198 ชุด พบว่าการมองเทคโนโลยใีนแง่ด ีการชอบทดลองใช้เทคโนโลย ี
ความเขา้กนัไดท้างเทคโนโลย ีความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลย ีความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูด้า้นคุณภาพ การ
รบัรูด้า้นความเสีย่ง การรบัรูด้า้นราคา สง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านนวัตกรรมบรกิารทางการเงนิ  แต่ความไม่สบายใจใน
การใชง้าน ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใชง้าน และความไม่ซบัซอ้นทางเทคโนโลยหีรอืความง่ายต่อการใชง้านไม่สง่ผล
ต่อความตัง้ใจใชง้าน นอกจากนี้ จากการวจิยัท าใหท้ราบว่าความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมทางการเงนิของกลุ่มนักลงทุน
ขึน้อยู่กบักระบวนการในการน าสง่นวตักรรมจากผูพ้ฒันาจนถงึกลุ่มผูใ้ชง้าน โดยหากผูพ้ฒันาสามารถสือ่สารถงึจุดเด่น
ของนวตักรรมบรกิารทางการเงินได้อย่างชดัเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ โดยอธิบายถึงประสทิธิภาพในการ
ท างานว่าสามารถเพิม่โอกาสและสรา้งผลตอบแทนจากการใชง้าน จะช่วยใหเ้กดิความพรอ้มในการใชง้าน และมกีารน า
นวตักรรมนัน้ไปใชง้านมากขึน้ รวมถงึภาพลกัษณ์ของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ อทิธพิลของคนใกลช้ดิทีน่ักลงทุน
ใหค้วามเชื่อถอื คุณค่าหรอืความคุม้ค่าในการใชง้านนวตักรรมกเ็ป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิาร
ทางการเงนิด้วย ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูพ้ฒันา บรษิัทหลกัทรพัย์ สถาบนัการเงนิและผู้ประกอบการ
นวตักรรมบรกิารทางการเงนิหรอืผูท้ีส่นใจทีส่ามารถน าผลของการวเิคราะหน์ี้ไปใชใ้นการก าหนดรปูแบบหรอืวธิกีารใน
การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อดงึดูดใหเ้กดิการใชง้าน รวมถงึการน าเสนอฟังกช์นัทีต่รงกบัความต้องการของกลุ่มนัก
ลงทุนรายย่อยไดม้ากขึน้  
 
ค าส าคญั: ทฤษฏคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม นวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  
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Abstract  

The objective of this research is to study factors influencing acceptance of utilization of financial 
innovative services which support investments and asset managements of individual investors who invest in 
Thailand’s stock market. The study was conducted based on four theoretical frameworks, Technology 
Readiness Index, Diffusion of Innovation Theory, Theory of Planned Behavior, and Conceptualization of 
Perceived Value. Data collection was obtained from 198 respondents who completed electronic and paper-
based questionnaires. The collected information was analyzed by using Hierarchical regression. The results 
revealed that positive perception towards technology, willingness to use the technology, technical 
compatibility, technical advantages, subjective norms, perception of quality, perception of risk, and perception 
of price have positive influence on the willingness to utilize the financial innovative services. However, 
willingness to use such innovative services discontent and usage insecurity and do not affect technical 
complexity or ease of use. The benefits of this research are that related organization to innovative technology 
would understand the investors’ intention to use the financial innovation services depend on delivery process 
of such innovation from developers to users. If developers are able to clearly communicate key features of 
the financial innovative services and make it easily to understand such as elaborating on the effective of 
usage that can enhance opportunities and increase revenues then the readiness to use will occur and the 
adoption of such innovation will be increased. Moreover, the image of financial innovation, influence from 
people that investors trust and value of innovation are factors that effect on intention to use the financial 
innovation services. This research results are beneficial to innovative technology developers, securities 
companies, financial institutions and FinTech. They can use information to identify the communication’s 
pattern for catching intention to use and demonstrate financial innovative functions that appropriately reflect 
the needs of investors. 
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1. บทน า 
1.1 เหตผุลและความจ าเป็นในการจดัท าวิจยั 

ทุน มีส่วนส าคญัต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรบัในประเทศไทย ตลาดการเงิน (Financial 
market) เป็นแหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัทีช่่วยประสานความตอ้งการจากผูท้ีต่อ้งการเงนิทุนและผูท้ีต่อ้งการเพิม่ความงอกเงย
ให้กบัเงนิทุน โดยกลุ่มนักลงทุนทีม่ีบทบาทในตลาดการเงนิไทยอย่างมาก คอื กลุ่มของนักลงทุนรายย่อย ซึง่จากการ
สรุปมูลค่าการซือ้ขาย พบว่าปรมิาณการซือ้ขายสุทธใินช่วง 3 ปีทีผ่่านมากลุ่มนักลงทุนทัว่ไปในประเทศหรอืนักลงทุน
รายย่อยมปีรมิาณการซือ้และขายทัง้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
สงูกว่านกัลงทุนกลุ่มสถาบนัในประเทศ บญัชบีรษิทัหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนต่างประเทศ (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย, 2560) โดยมูลค่าของธุรกรรมทีเ่กดิขึน้มกัส่งผลต่อความผนัผวนของตลาดการเงนิไทย (สนัต ิเติมประเสรฐิสกุล , 
2553) และสามารถสร้างผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยด้วยโดยตรง จงึเป็นที่มาของการก่อตัง้องค์กรต่างๆ เพื่อให้
ความรูแ้ละความเขา้ใจในการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ มกีารน าเสนอหลกัสตูรการอบรมกบักูรหูุน้ทีม่ชีื่อเสยีง และยงัรวมถงึ
การเรยีนรู้และอาศยัเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์และแนะน าการลงทุนที่เรยีกว่า  นวตักรรมบรกิารทางการเงิน 
(FinTech) ซึง่เขา้มาช่วยใหก้ารหาขอ้มูลซื้อขายหลกัทรพัยส์ะดวกสบาย ลดต้นทุนและเวลาในการท าธุรกรรม รวมถึง
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าการเข้ามาของนวตักรรมบริการทางการเงนิอาจสร้างผลกระทบกับ
ธนาคารพาณิชยแ์ต่ส าหรบักลุ่มนกัลงทุนรายย่อยเอง นวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ทีถู่กพฒันาขึน้เพื่อช่วยในการลงทุน
นี้ จะเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีช่่วยกรองขอ้มูลจ านวนมาก ใหเ้ป็นขอ้มูลทีเ่ขา้ใจง่ายและเอือ้ประโยชน์ต่อการน าไปวเิคราะห์
และพจิารณาลงทุนไดเ้หมาะสมกบัความต้องการของนักลงทุนมากยิง่ขึน้ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) 
ทัง้นี้ จากบทบาทและผลดขีองการน านวตักรรมทางการเงนิมาใชง้าน จงึเป็นทีม่าของการวจิยัในครัง้นี้ว่าประสบการณ์
ในการลงทุนและลกัษณะการลงทุนหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนรายย่อยมสีว่นในการพจิารณายอมรบัการใชง้านนวตักรรม
บรกิารทางการเงนิ ประเภทการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์(Investment & wealth management) หรอืไม่ 
รวมถงึมปัีจจยัอื่นๆ ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการยอมรบัในการใชง้านหรอืไม่ เพื่อน าไปใชใ้นการน าเสนอใหผู้ท้ีส่นใจและต้องการ
สรา้งนวตักรรมบรกิารทางการเงนิประเภทนี้ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ตลอดจนเป็นขอ้แนะน าในการปรบัปรุงและ
พฒันาบรกิารของบรษิทัหลกัทรพัย ์สถาบนัการเงนิ และผูป้ระกอบการนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใช้นวตักรรมบรกิารทางการเงนิ เพื่อ
สนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ ประกอบด้วย การมองเทคโนโลยีในแง่ดี การชอบทดลองใช้
เทคโนโลยใีหม่ ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ีการเขา้กนัได้
ทางเทคโนโลย ีความไม่ซบัซอ้นทางเทคโนโลยหีรอืง่ายต่อการใชง้าน ความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลย ีความคลอ้ยตาม
กลุ่มอ้างอิง การรบัรู้ด้านคุณภาพ การรบัรู้ด้านราคา การรบัรู้ด้านความเสี่ยง และการรบัรู้ถึงคุณค่าของเครื่องมือ
สนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัยท์ีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิประเภท
การลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการศกึษาไดด้งันี้  
การมองเทคโนโลยีในแง่ดี (Optimism) หมายถงึ ความเชื่อในเชงิบวกที่มต่ีอเทคโนโลยวี่า สามารถสรา้งความ

สะดวกสบาย สรา้งประโยชน์และความยดืหยุ่นในการใช้ชวีติมากขึน้ (Parasuraman & Colby, 2014) และเป็นระดบั
ความเชื่อมัน่ว่าการน าเทคโนโลยมีาใชง้านจะสรา้งประโยชน์ใหก้บัการด ารงชวีติมากยิง่ขึน้ 

การชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ (Innovativeness) หมายถงึ แนวโน้มของบุคคลในการชอบศกึษาวธิกีารใช้
งานเทคโนโลยใีหม่ๆ ดว้ยตนเอง (Parasuraman, 2000)  และมแีนวโน้มว่าจะเป็นผูน้ าในการเริม่ใชง้านนวตักรรมก่อน
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บุคคลอื่นในสังคม (Parasuraman & Colby, 2014) รวมถึงเป็นบุคคลที่ให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆ รวมถึงชอบ
สรา้งสรรคง์านทีย่งัไม่เคยมใีครท ามาก่อน (สาวติร มะเรงิสทิธิแ์ละจนัทรจ์ริา นพมณี, 2556)  

ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) หมายถึง ความรูส้กึถึงการขาดความสามารถในการ
ควบคุม  รู้สกึถึงความไม่มัน่ใจในการใช้งานและรู้สกึถึงการถูกครอบง าในการใช้งานเทคโนโลยี (Parasuraman & 
Colby, 2014) รวมถงึรูส้กึว่าตนเองไม่สะดวกสบายในการใชง้าน  (Parasuraman, 2000; Godoe & Johansen, 2012)  

ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการใช้งานเทคโนโลยี (Insecurity) หมายถงึ ความรูส้กึทีไ่ม่เชื่อมัน่ในความสามารถ
ของเทคโนโลยวี่ามคีวามมัน่คงปลอดภยัและถูกตอ้ง ซึง่มแีนวโน้มจะสรา้งความเสยีหายจากการใชง้านและมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ (Parasuraman & Colby, 2014) 

ความเข้ากนัได้ทางเทคโนโลยี (Technical compatibility) หมายถึง ระดบัของการรบัรู้ว่านวตักรรมตรงกบั
ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ก่อนหน้า (Cooper & Zmud, 1990) 

ความไม่ซบัซ้อนทางเทคโนโลยีหรือง่ายต่อการใช้งาน (Technical complexity or ease of use) หมายถึง 
ระดบัการรบัรูว้่านวตักรรมสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมคีวามรูท้างดา้นเทคนิค (Ross, 2007)  

ความได้เปรียบของเทคโนโลยี (Relative advantage or perceived of need) หมายถึง ระดบัของการรบัรูว้่า
นวตักรรมใหม่มปีระโยชน์มากกว่าสิง่เดมิที่มอียู่ก่อนหน้า (Roger, 2003) โดยแนวโน้มของการยอมรบันวตักรรมจะมี
แนวโน้มสงูขึน้ตามการรบัรูถ้งึคุณค่าและประโยชน์ทีเ่กดิจากการเปรยีบเทยีบ (Agarwal & Prasad, 1998; Cooper & 
Zmud, 1990) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms) หมายถึง แนวโน้มของการกระท าตามกลุ่มบุคคลที่มีความ
เกีย่วขอ้งหรอืเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อผูท้ีก่ าลงัจะแสดงพฤตกิรรม (วภิาว ีกล าพบุตร , 2553; ศศวิมิล บุญสุภา, 2554; 
Ajzen, 1991) 

การรบัรูถึ้งคณุค่าของเครือ่งมือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสินทรพัย ์(Perceived Product 
Value) หมายถึง การยอมรบัว่าการซื้อสนิค้าหรือบรกิารในแต่ละชิ้น ท าให้ตนเองได้รบัผลประโยชน์ยุติธรรมหรือ
เหมาะสม กบัค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไปแลว้ (Agarwal & Teas, 2000; Zeithaml, 1988; Gallarza & Saura, 2006) 

การรบัรู้ถึงคุณภาพของเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสินทรพัย์ (Perceived 
quality) หมายถงึ การตดัสนิใจทีเ่กีย่วเนื่องกบัความสมบูรณ์ของสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนความพงึพอใจในตวัสนิคา้ 
โดยคุณภาพทีลู่กคา้รบัรูน้ัน้เกดิขึน้รายบุคคลและเกดิขึน้บนพืน้ฐานของความตอ้งการในสนิคา้และบริการทีแ่ตกต่างกนั 
(Zeithaml, 1988; Erdogmus, 2012) 

การรบัรูด้้านราคาของเครือ่งมือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสินทรพัย ์(Perceived relative 
price) หมายถงึ การยอมรบัในระดบัของราคาของสนิคา้และบรกิารทีจ่่ายช าระไปว่ายุตธิรรมกบัค่าใชจ้่ายทีต่้องเสยีไป 
(ศรณัยก์ร อคัรนนทจ์ริเมธ, 2558) 

การรบัรู้ด้านความเส่ียงของเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสินทรพัย ์(Perceived 
risk) หมายถึง การรู้ถึงความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นหลงัจากที่ได้ซื้อสนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ในอนาคต (Dowling, 1986; 
Sweeney et al., 1999) 

ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) หมายถึง ระดับของความตัง้ใจใช้งานนวัตกรรมบริการทางการเงิน 
(Financial technology หรอื FinTech) (Davis, 1989) โดยมแีผนการทีจ่ะใชง้านเทคโนโลยบีางอย่างในอนาคต ซึง่เกดิ
จากการพจิารณาว่านวตักรรมสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและมปีระโยชน์หากใชง้าน  
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการศกึษาทฤษฏแีละทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบความสมัพนัธข์องปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชง้าน

เทคโนโลยนีวตักรรมทางการเงนิ (FinTech)  ดงัภาพที ่1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
การมองเทคโนโลยใีนแง่ดเีป็นความคดิเชงิบวกหรอืเป็นความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอเทคโนโลยวี่าสามารถช่วยใหคุ้ณภาพ

ของชวีติดขีึน้ และสรา้งความสะดวกสบายในการใชช้วีติ โดยมกัปราศจากความวติกกงัวลและยอมรบัต่อผลทางลบจาก
การใช้งาน ผู้ที่มองเทคโนโลยใีนแง่ดจีึงมักเปิดรบัเทคโนโลยีใหม่ได้เต็มที่ (Parasuraman, 2000; Parasuraman & 
Colby, 2014) พบว่าการมองเทคโนโลยใีนแง่ดยีงัส่งผลต่อการเรยีนรูว้ธิกีารใชแ้ละการน าเทคโนโลยใีหม่ไปใชง้านใน
กลุ่มของผูใ้หค้วามรูท้างดา้นพยาบาล โดยยงัพบว่าอายุทีม่ากขึน้ของกลุ่มตวัอยา่งสง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านทีเ่กดิขึน้ใน
กลุ่มตวัอย่างรวมถึง Godoe and Johansen (2012) ที่พบว่าการมองเทคโนโลยใีนแง่ดมีอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน
เทคโนโลยรีะบบบนัทกึสุขภาพ การมองเทคโนโลยีในแง่ดสี่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานทัง้นี้การมองโลกเทคโนโลยยีงั
สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึโอกาสในการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน (Lin et al., 2015) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H1: การมองเทคโนโลยใีนแง่ดสีง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

 
การชอบทดลองใช้เทคโนโลยใีหม่เป็นลกัษณะของบุคคลที่ชอบทดลองใช้งานเทคโนโลยทีี่ไม่เคยมมีาก่อนหรอื

เกดิขึน้จากความสรา้งสรรค ์(Parasuraman, 2000; Parasuraman & Colby, 2014; สาวติร มะเรงิสทิธิ ์และจนัทรจ์ริา 
นพมณี, 2556) โดยคนกลุ่มที่มีความชอบทดลองใช้เทคโนโลยใีหม่จะมแีนวโน้มที่จะต้องการความช่วยเหลอืและให้
ค าแนะน าการใช้งานเทคโนโลยีนัน้ๆ น้อยกว่าผู้ที่มีระดบัความชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ในระดบัที่ต ่ากว่า  ใน
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หลายๆ องคก์รจงึพยายามทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่กดิจากการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้สูต่ลาดเพื่อเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนั และการตัง้ใจใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีน่ าเสนอ Lam et al. (2008) พบความสมัพนัธ์
เชงิบวกที่เกดิขึน้ระหว่างการเป็นคนที่ชอบนวตักรรมกบัความตัง้ใจใช้งานบรกิารอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การชอบ
ทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ของผูใ้ชง้านเองยงัส่งผลต่อการกลบัมาใชซ้ ้าผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้ๆ (Chen & Li, 2010) 
รวมถึงความน่าเชื่อถือและการรบัรู้ถึงความสนุกในการใช้งานเทคโนโลยีด้วย Elliott et al. (2013) ทัง้นี้จากข้อมูล
ขา้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2: การชอบทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  

 
การรูส้กึขาดอ านาจในการควบคุม หรอืการขาดความมัน่ใจในการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานตลอดจนรูส้กึอกึอดัใน

การใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะเกิดความรู้สกึว่าเทคโนโลยมีีความซบัซ้อนและไม่มีขอ้ดีในการใช้งาน รวมถึงการรู้สกึไม่
สบายใจที่เกิดขึ้นเป็นการรบัรู้ถึงความยากในการท าความเข้าใจวิธกีารใช้งาน ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกบั รูปแบบของการ
ออกแบบของส่วนปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยกีบัผูใ้ชง้าน (Huang et al., 2015) ซึ่งความไม่สบายใจในการใช้งาน
เทคโนโลยนีี้จะมผีลเชงิลบต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลย ี(Parasuraman, 2000; Parasuraman & Colby, 2014) และ
สง่ผลต่อระยะเวลาในการตดัสนิใจใชง้านเทคโนโลย ี(Lam et al., 2008) นอกจากนี้ยงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัการ
รบัรู้ถึงความสะดวกในการใช้งานตัวอย่างเช่น Bozena et al. (2012) การศกึษาการตัง้ใช้งานเทคโนโลยสีมาร์ทของ
โรงแรมในโครเอเชยี ที่พบว่าลูกค้าเกิดความไม่สบายใจยากต่อการใช้งาน Godoe and Johansen (2012) พบว่า มี
ความสมัพันธ์เชิงลบที่เกิดขึ้นระหว่างความไม่สบายใจในการใช้งานและความตัง้ใจใช้งานระบบจ่ายช าระเงินทาง
โทรศพัทม์อืถือ กล่าวคอืลูกคา้ที่มคีวามกงัวลถงึความปลอดภยัหรอืความผดิพลาดที่อาจจะเกดิขึน้ในกระบวนการใน
การช าระเงนิในระดบัที่สูงจะส่งผลให้ลูกค้ามีแนวโน้มไม่ใช้งานระบบนัน้ นอกจากนี้ Meuter et al. (2003) ยงัพบว่า
ความวติกกงัวลต่อผลที่ได้จากการตัง้ใจใช้งานเป็นตวัปัจจยัหลกัในการพจิารณาการใช้งานเทคโนโลยี ส าหรบักลุ่ม
ผูใ้ชง้านโทรศพัท์เคลื่อนทีพ่บว่าจะเลอืกใชง้าน Application ที่ตนเองรบัรูถ้งึประโยชน์ที่จะได้รบักต่็อเมื่อรูส้กึสบายใจ
ดว้ย ทัง้นี้จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

 
ความรู้สกึไม่ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีเป็นความไม่เชื่อมัน่ว่าผลิตภัณฑ์และบรกิารมีความน่าเชื่อถือ 

(Parasuraman & Colby, 2014; Parasuraman, 2000) โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกรรมทางการเงิน (Schierz et al., 2010) ความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีงของผู้
ใหบ้รกิารส่งผลต่อความมัน่ใจว่าเทคโนโลยนีัน้มคีวามปลอดภยัและปราศจากความเสีย่ง ทัง้นี้ความรูส้กึไม่ปลอดภยันี้
ส่งผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใช้งานเทคโนโลย ีความรู้สกึไม่ปลอดภยัเกดิขึน้และเป็นสิง่ที่คอยขดัขวางต่อความ
ตัง้ใจยอมรบัในการใชง้านเทคโนโลย ี(Varshney & Vetter, 2002) นอกจากน้ีความรูส้กึปลอดภยัในการใชง้านสง่ผลต่อ
ความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H4: ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

 
ทฤษฏีการแพร่กระจายนวตักรรมได้กล่าวถึงกระบวนการน าส่งเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกในสงัคม โดยการ

ถ่ายทอดเกดิขึน้จากการน าส่งผ่านเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมนัน้ผ่านช่องทางการสื่อสาร โดยมลีกัษณะของระบบสงัคม
เป็นตวัก าหนดว่านวตักรรมทีส่ง่มอบหรอืไดส้ือ่สารมานัน้จะไดร้บัการยอมรบัและน าไปสูก่ารใชง้านหรอืไม่ ซึง่เหตุการณ์
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ทีเ่กดิขนึนี้จะเกดิขึน้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ (Roger, 1995) จากงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวนหนึ่งได้
ศกึษาถงึการแพร่กระจายนวตักรรมที่อธบิายถึงการยอมรบัและตัง้ใจใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งพบว่า ตวัแบบ
ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั คือ ความเข้ากนัได้ทางเทคโนโลย ี
(Technical compatibility) ความไม่ซบัซอ้นทางเทคนิคหรอืง่ายต่อการใชง้าน (Technical complexity or ease of use) 
และความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative advantage or perceived of need) (Agarwal & Prasad, 1998; 
Cooper & Zmud, 1990) โดยความเขา้กนัได้ทางเทคโนโลยเีป็นระดบัการรบัรูว้่าเทคโนโลยมีคีวามเหมาะสมกบัองค์
ความรูห้รอืประสบการณ์ก่อนหน้าของผูใ้ชง้าน โดยเป็นผลมาจากลกัษณะของงานและลกัษณะของเทคโนโลยนีัน้ๆ และ
จากการศกึษายงัพบว่าความส าเรจ็ของการน านวตักรรมมาใชง้านเกดิขึน้เมื่องานทีต่้องด าเนินการและเทคโนโลยขีอง
องคก์รมคีวามเหมาะสมและสง่เสรมิต่อการท างานร่วมกนั ในขณะทีห่ลายๆ งานวจิยัเกีย่วกบัการแพร่กระจายนวตักรรม
มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัความซบัซอ้นของเทคโนโลยแีละการน าเทคโนโลยนีัน้มาใชง้าน (Cooper & Zmud, 1990)  

 
H5: ความเขา้กนัไดท้างเทคโนโลยสีง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

 
ความไม่ซบัซ้อนทางเทคโนโลยเีป็นปัจจยัที่ผลกัดนัให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีซึ่งเป็นระดบัความเชื่อมัน่ของ

ผูใ้ชง้านว่าเทคโนโลยหีรอืระบบทีใ่ชน้ัน้ใชเ้วลาในการเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านไม่มากนกั ซึง่ระดบัการรบัรูว้่านวตักรรมมคีวาม
ยากหรอืง่ายต่อการใชง้านนี้มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลย ีกล่าวคอืหากผูใ้ชง้านรูส้กึถงึความซบัซอ้น
และใช้งานยากแล้วจะส่งผลเชิงลบต่อความตัง้ใจใช้งาน (Davis, 1989) ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าลูกค้าจะใช้งานระบบเหล่านี้ในอนาคตหรือไม่ (Chen & Chang, 2008) จากข้อมูลข้างต้นสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H6: ความไม่ซบัซอ้นทางเทคโนโลยหีรอืง่ายต่อการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทาง

การเงนิ 
 

ความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลย ีส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลย ีซึง่เป็นความรูส้กึที่เกดิขึน้จากการ
เปรยีบเทยีบระหว่างประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเทคโนโลยกี่อนหน้ากบัประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการใชง้าน
เทคโนโลยใีหม่ กล่าวคอืหากพจิารณาแลว้ไม่เกดิความคุม้ค่าและไม่สรา้งประโยชน์มากกว่าเดมิ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะไม่
ใช้งาน (Agarwal & Prasad, 1998; Cooper & Zmud, 1990; Lee et al., 2011) ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมี
ความสมัพนัธท์างตรงต่อการน าเทคโนโลยมีาใชง้านใน SME e-commerce (Lee, 2004) นอกจากนี้ความไดเ้ปรยีบของ
เทคโนโลยมีคีวามความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมความตัง้ใจใชง้านในบรบิทของบรกิารออนไลน์ ประเภทเวบ็ไซต์
ซือ้ขายสนิคา้และระบบการจ่ายช าระเงนิ ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H7: ความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลยสีง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  

 
การแสดงออกทางพฤตกิรรมของบุคคลทีผู่ใ้ชง้านใหค้วามส าคญั บุคคลใกลช้ดิหรอืผูท้ีม่อีทิธพิลทางความคดิและ

ความเชื่อ สง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลย ีพฤตกิรรมทีค่ลอ้ยตามทีเ่กดิขึน้เป็นผลสบืเนื่องจากความเชื่อมัน่ว่าสิง่ที่
บุคคลทีม่อีทิธพิลกระท ามคีวามน่าเชื่อถอืและจะต้องใหป้ระโยชน์ต่อการใชง้าน (ศศวิมิล บุญสภุา, 2554; Ajzen, 1991) 
โดยการแสดงออกถงึความคาดหวงัจะเป็นตวัผลกัดนั และดงึดดูใหผู้ใ้ชง้านตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยนีัน้ๆ ตามกลุ่มบุคคล
อา้งองิ จากงานวจิยัของ Frykholm and Groth  (2011) พบว่าการไดร้บัค าแนะน าจากกลุ่มอา้งองิท าใหเ้กดิพฤตกิรรม
การคลอ้ยตาม โดยหากผูท้ีแ่นะน ามคีวามใกลช้ดิและมกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมแลว้จะส่งผลใหเ้กดิแนวโน้มในการใชง้าน
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บทความวจิยัมากขึน้ Cafiero (2013) พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิในกลุ่มพยาบาลส่งผลถงึความตัง้ใจในการน าวธิี
ปฏบิตัิตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวม้าใช้ในการปฏบิตังิาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ถึงพฤตกิรรมความตัง้ใจกระท าตามบุคคลส่วน
ใหญ่ปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบั Kriek and Stols (2010) พบว่าคุณครผููส้อนวทิยาศาสตรท์างกายภาพทีใ่หค้วามส าคญักบักล
ยุทธท์างดา้นเทคโนโลยขีองโรงเรยีนจะมแีนวโน้มของการใชก้ารจ าลองการสอนในชัน้เรยีนมากกว่าผูส้อนคนอื่นๆ โดย
ความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิทีเ่กดิจากการรบัรูถ้งึความคาดหวงัของผูร้่วมงานนี้จะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงต่อการใชก้าร
จ าลองการสอนในชัน้เรยีนโดยใชก้ารออกแบบการทดลอง ทัง้นี้ จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H8: ความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  

 
การรบัรู้คุณภาพมีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านคุณค่า โดยผลของการรับรู้คุณภาพจะส่งผลต่อการท าก าไรและ

ความส าเรจ็ของธุรกจิ และจากงานวจิยัของ Fang and Shih (2004) พบว่าการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของลกูคา้เกดิขึน้
จากการรบัรูถ้งึคุณภาพที่ไดจ้ากการเป็นสมาชกิ ซึง่การรบัรูถ้งึคุณภาพนี้เป็นปัจจยัเชงิบวกทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูถ้ึง
คุณค่าทีจ่ะไดร้บั เช่นเดยีวกบั Kashyap and Bojanic (2000) ทีพ่บว่าการรบัรูถ้งึคุณภาพของการบรกิารของโรงแรมที่
เขา้พกัมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรู้ถึงคุณค่าที่ได้รบัโรงแรมและส่งผลต่อการพจิารณาหวนกลบัมาเขา้พกัในอนาคต 
ทัง้นี้จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H9: การรบัรูด้า้นคุณภาพของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์สง่ผลทางบวกต่อการ

รบัรูคุ้ณค่าของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ 
 

Jacoby and Olson (1977) จ าแนกระหว่างราคาทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้กบัราคาทีล่กูคา้รบัรูเ้อง และพบว่าลกูคา้ไม่ได้
รบัรูถ้ึงราคาที่แทจ้รงิของสนิคา้เสมอไป ลูกคา้จะจดจ าราคาทีเ่หมาะสมกบัพวกเขาเท่านัน้ โดยลูกคา้หลายๆ คนจะใช้
ราคาเป็นตวัชี้วดัถึงระดบัคุณค่า ซึ่งหมายความว่า การรบัรู้ด้านราคามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการรบัรู้ถึงคุณค่าที่
เกดิขึน้จากการได้มาของสนิคา้หรอืบรกิารชิน้หนึ่งๆ (Zeithaml, 1988) จากงานวจิยัของ Piri and Lotfizadeh (2015) 
พบว่าการรบัรูด้้านราคามอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูด้้านคุณค่าของผลติภณัฑ์ โดยพบว่าลูกคา้จะซือ้โทรศพัทม์อืถือ
เมื่อรบัรูไ้ด้ว่าราคาที่จะต้องจ่ายไปนัน้เมื่อเทยีบกบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากการใชง้านโทรศพัท์มอืถอืที่ก าลงัจะซื้อใน
อนาคตมคีวามยุตธิรรมและสมเหตุสมผลหรอืไม่ ทัง้นี้จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H10: การรบัรูด้า้นราคาของเครือ่งมอืสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์ส่งผลทางบวกต่อการ

รบัรูคุ้ณค่าของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ 
 

งานวจิยัของ Snoj et al. (2004) พบว่าการรบัรู้ความเสีย่งต่อการซื้อโทรศพัท์มอืถือมีอทิธพิลเชงิลบต่อการรบัรู้
คุณค่าของการซื้อ โดยการรบัรู้ถึงความเสี่ยงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อการรบัรู้ว่าโทรศัพท์ที่จะซื้อนัน้มีราคา
เหมาะสมต่อผลประโยชน์ที่ตวัเองจะไดร้บัเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Piri and Lotfizadeh (2015) ทีพ่บว่า การรบัรูว้่า
โทรศพัทม์อืถอืที่สนใจมแีนวโน้มว่าจะมคีวามสามารถในการท างานน้อยกว่าที่คาดคดิและจะไม่คุม้ค่ากบัจ านวนเงนิที่
สญูเสยีไปของลกูคา้ จะส่งผลต่อแนวโน้มของการรบัรูถ้งึความคุม้ค่าและความยุตธิรรมของราคาเมื่อเทยีบกบัประโยชน์
ทีไ่ดร้บั ซึง่การไม่รบัรูถ้งึคุณค่าของสนิคา้เช่นน้ีจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของลูกคา้ดว้ย เช่นเดยีวกบัจากงานวจิยัของ 
Sweeney et al. (1999) ที่พบว่าการรบัรูด้้านความเสีย่งซึ่งเกดิขึน้จากการประเมนิถงึการเงนิถือว่าเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งทีส่ าคญัอย่างมากและมอีทิธพิลเชงิลบต่อการรบัรูถ้ึงคุณค่าของสนิค้าหรอืบรกิาร และส่งผลต่อการซื้อสนิค้าของ
บรษิทั ทัง้นี้จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้   
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H11: การรบัรูด้า้นความเสีย่งของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัยส์ง่ผลทางลบต่อ
การรบัรูคุ้ณค่าของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์

 
การศึกษาถึงอิทธิพลของราคาของ Leavitt (1954) พบว่า สินค้าที่มีราคาสูงมีอิทธิพลเชิงบวกกับการรับรู้ถึง

คุณภาพของสนิคา้ โดยกลุ่มตวัอย่างใชร้าคาในการประเมนิคุณภาพของสนิคา้แต่ละชนิด และสนิคา้ที่มรีาคาสูงจะถูก
รบัรูว้่ามคีุณภาพสงูและดกีว่าสนิคา้ชนิดเดยีวกนัแต่ราคาต ่ากว่า เช่นเดยีวกบั Sweeney et al. (1999) และ Abbasi et 
al. (2015) พบว่า การรบัรูด้า้นราคามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูคุ้ณภาพของสนิคา้และบรกิารและราคาเป็นตวั
แปรส าคญัทีส่ง่ผลต่อความตอ้งการซือ้สนิคา้และสง่ผลต่อระดบัคุณภาพของสนิคา้ทีร่บัรู ้ สนิคา้ทีม่รีาคาสงูจะถูกอนุมาน
ว่าเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพและจะเป็นส่วนที่ใช้ในการประเมนิว่าควรจะซื้อสนิคา้ใด  นอกจากนี้การศกึษาของ Zeithaml 
(1988) พบว่าสนิคา้แบรนดเ์นมหรอืสนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงามมคีวามส าคญัต่อราคาและคุณภาพของสนิคา้ ซึง่พบว่า
การเพิ่มราคาสนิค้าจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรบัรู้ถึงคุณภาพของสนิค้า ทัง้นี้จากความสมัพันธ์ข้างต้นสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H12: การรบัรูด้า้นราคาของเครือ่งมอืสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์ส่งผลทางบวกต่อการ

รบัรูด้า้นคุณภาพของเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ 
 

การรบัรูคุ้ณค่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท าการตลาดของบรษิทั (Sweeney et al., 1999) การรบัรู้
ถึงคุณภาพของสนิค้าและบรกิารเป็นส่วนที่ผู้บรโิภคน าไปใช้ในการพิจารณาซื้อสนิค้าจากผู้ประกอบการแต่ละราย 
(Zeithaml, 1988) ในขณะเดียวกนัปัจจยัเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็มีส่วนต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าเช่นกนั (Cox, 
1962) ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ จ านวนของรา้นค้า ประเทศต้นทางการผลติ และคุณภาพของสนิค้า เป็นปัจจยัที่
ค านึงถงึ จากงานวจิยัของ Shimp and Bearden (1982) พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพในระดบัสงูจะช่วยใหจ้ านวนความเสีย่ง
ทีร่บัรูล้ดลง โดยลกูคา้จะยอมจ่ายเพื่อซือ้ผลติภณัฑท์ีม่แีบรนดส์นิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เพราะแบรนดท์ าใหร้บัรูไ้ดว้่าสนิคา้นัน้
มคีุณภาพและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้หลงัการซือ้ได ้เช่นเดยีวกบัภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของรา้นทีจ่ าหน่าย (Leavitt, 
1954) รวมถงึจากงานวจิยัของ Agarwal and Teas (2001) พบว่าปัจจยัการรบัรูด้า้นคุณภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
การรบัรูค้วามเสีย่ง โดยคุณภาพของสนิคา้ทีลู่กคา้รบัรูจ้ากแบรนด์และสถานที่ในการผลติส่งผลใหม้คีวามกงัวลทีม่ต่ีอ
ความเสีย่งในการซือ้สนิคา้และบรกิารลดลง  โดยการรบัรูคุ้ณภาพสามารถลดการรบัรูถ้งึความเสีย่งเพราะคุณภาพทีร่บัรู้
ช่วยเพิม่ความมัน่ใจในการซือ้ได ้(Aaker, 1991) ทัง้นี้จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้   

 
H13: การรบัรูด้า้นคุณภาพเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์สง่ผลทางลบต่อความ

เสีย่งจากการใชง้านเครือ่งมอืสนบัสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์
 

การรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าเกิดจากการประมวลผลภายในจิตใจของลูกค้า (Peterson & Yang, 2004) โดย
หมายถงึ บรบิทของความถูกต้องและความยุตธิรรมของการอธบิายการรบัรูคุ้ณค่าซึง่มสี่วนทีส่ าคญักบัตน้ทุนทีต่อ้งเสยี
ไป ที่เกิดในระหว่างที่พิจารณาความเหมาะสมของแบรนด์สินค้าแต่ ละแบรนด์ (Khalifa, 2004; Zeithaml, 1988) 
นอกจากน้ีการรบัรูถ้งึคุณค่าของผลติภณัฑเ์ป็นตวัแปรส าคญัในการตดัสนิใจซือ้ (Chang & Wang, 2011) ส่วน Ashton 
et al. (2010) พบว่าการรบัรู้คุณค่ามอีิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจรบัประทานอาหารในภัตราคารของโรงแรม โดย
พบว่าเมื่อกลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูคุ้ณค่าของแบรนดข์องโรงแรมซึง่เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากความเชื่อมัน่ใจแบรนด ์จะ
ท าให้มีแนวโน้มของการตัดสนิใจรบัประทานอาหารในภัตราคารของโรงแรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Wang 
(2012) ทีศ่กึษาถงึความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณค่าของลกูคา้กบัการท่องเทีย่วทางการแพทย ์ โดยพบว่าการรบัรูคุ้ณค่า
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มีอทิธิพลเชิงบวกต่อการเข้ารบัการรกัษา กล่าวคือ นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่รบัรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ที่
เกิดขึ้นจากภาพลกัษณที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้มีแนวโน้มเขา้รบัการรกัษาและจะมีแนวโน้มในการกลบัมารกัษาอีกใน
อนาคต ทัง้นี้จากความสมัพนัธข์า้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H14: การรบัรูด้้านคุณค่าของเครือ่งมอืสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ ส่งผลทางบวกต่อ

ความตัง้ใจใชน้วตักรรมบรกิารทางการเงนิ 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ในรปูแบบงานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ดว้ย

การใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืส าหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างของนักลงทุนไทยราย
ย่อยในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มปีระสบการณ์ในการใช้งาน StockRadars หรอื JITTA จ านวน 198 คน 
จากการกระจายแบบสอบถามในแอปพลเิคชนัไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ผ่านทางหน้าไทม์ไลน์ของผูว้จิยั 
รวมถงึการแจกแบบสอบถามทีง่านสมัมนาหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปพจิารณาความครบถว้นของการตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบขอ้มูลขาด
หาย (Missiing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การกระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) 
ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มสี่วน
ใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์
ตามทีก่ าหนดทัง้หมด โดยมกีารกระจายแบบเบซ้า้ยทีม่คีวามเบอ้ยู่ในช่วงมากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
ยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัน้ีทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซ 
(Cronbach’s alpha) ซึง่ผลของการพจิารณาพบว่าไดค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซมากกว่า 0.7 ซึง่ถอืว่าเป็น
เกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ Basic (เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) นอกจากนี้ผูว้จิยัท าการวเิคราะหปั์จจยั (Factor 
analysis) โดยค่าของปัจจยัตอ้งมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 ซึง่จากการพจิารณาพบว่าค่าสถติขิองขอ้ค าถามและตวัแปรแต่ละตวั
ผ่านเกณฑด์งักล่าวทัง้หมด ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: การมองเทคโนโลยีในแง่ดี (Optimism) (% of variance = 80.249, Cronbach’s alpha = 0.874)  
ท่านชอบศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยย์อ้นหลงัผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ และโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพราะสามารถใช้
งานไดต้ลอดเวลา 

4.3485 0.85186 0.902 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ช่วยใหท้่านมกีารด ารงชวีติ
ทีส่ะดวกสบายขึน้ 

4.3535 0.77804 0.902 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ท าใหท้่านวเิคราะหแ์ละ
ตดัสนิใจในการลงทุนไดร้วดเรว็หรอืแม่นย าขึน้ 

4.1212 0.90428 0.883 

ปัจจยั 2 : การชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ (Innovativeness) (% of variance = 67.294, Cronbach’s alpha = 
0.752) 
ท่านสามารถใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ ผ่าน
เทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

3.8990 0.91790 0.795 

ท่านคดิว่าโดยทัว่ไปแลว้ในกลุ่มของผูร้่วมงาน ท่านจะเป็นผูร้เิริม่ที่
จะใชง้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ในตลาด 

3.6667 0.79975 0.861 

ท่านชอบความทา้ทายการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 3.8535 0.82706 0.803 
ปัจจยั 3 : ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) (% of variance = 67.294, Cronbach’s alpha 
= 0.845) 
ท่านคดิว่าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบันวตักรรมบรกิารทางการเงนิมกัมี
การใชง้านทีซ่บัซอ้น 

2.9091 1.13630 0.881 

การรบัค าแนะน าในการใชง้านนวตักรรมทางการเงนิจากผูท้ีม่คีวามรู้
มากกว่า ในบางครัง้ ท่านรูส้กึว่าผูท้ีใ่หค้ าแนะน าก าลงัแสวงหา
ประโยชน์บางอย่างจากท่าน 

2.9545 1.08658 0.858 

ในบางครัง้ ท่านคดิว่าเทคโนโลยไีม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อคนทีไ่ม่มี
ความสามารถทางเทคโนโลยไีดใ้ชง้าน  

2.8687 1.21869 0.883 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 4 : ความรูสึ้กไม่ปลอดภยัในการใช้งานเทคโนโลยี (Insecurity) (%of variance = 69.437, Cronbach’s 
alpha =0.779) 
ท่านคดิว่าการใหข้อ้มลูการท าธรุกรรมทางการเงนิของท่านแก่ผูใ้ห้
บรกิารนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ มคีวามเสีย่งเรื่องความ
ปลอดภยัของขอ้มลู 

3.0556 1.08143 0.846 

ท่านรูส้กึไม่มัน่ใจในการใชข้อ้มลูของหลกัทรพัยท์ีไ่ดจ้ากนวตักรรม
บรกิารทางการเงนิ  

3.0657 1.00291 0.834 

ท่านรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใหข้อ้มลูผ่านอนิเทอรเ์น็ต 3.1515 1.10709 0.820 
ปัจจยั 5: ความเขา้กนัได้ทางเทคโนโลยี (Technical compatibility) (% of variance = 72.014 , Cronbach’s 
alpha = 0.805) 
ท่านคดิว่าการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ เหมาะสมตรง
กบัไลฟ์สไตลข์องท่าน 

4.0758 0.76026 0.819 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิทีเ่ลอืกใช ้ควรมรีปูแบบการ
ท างานเหมาะสมกบัลกัษณะใชง้านของท่าน  

4.0808 0.80829 0.883 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิ นี้ช่วยใหท้่านบรหิารจดัการ
การลงทุนได ้เช่นเดยีวกบัวธิทีีท่า่นใชก้่อนการใชง้าน 

3.9192 0.80829 0.843 

ปัจจยั 6: ความไม่ซบัซ้อนทางเทคโนโลยีหรอืง่ายต่อการใช้งาน (Technical complexity or ease of use)   
(% of variance = 63.933, Cronbach’s alpha = 0.700) 
การเรยีนรูก้ารท างานของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิเป็นเรื่องง่าย
ส าหรบัท่าน 

3.6364 1.21709 0.895 

ท่านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านนวตักรรมบรกิารทาง
การเงนิ  

3.4394 1.19384 0.923 

ท่านตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการใชง้านนวตักรรมบรกิาร
ทางการเงนิ  

2.4242 1.11829 0.515 

ปัจจยั 7 : ความได้เปรียบของเทคโนโลยี (Relative advantage or perceived of need) (% of variance = 
73.134, Cronbach’s alpha = 0.813) 
การใชง้านนวตักรรมทางการเงนิ มสีว่นชว่ยใหท้่านไดร้บั
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัได ้

3.9747 0.80251 0.842 

การใชง้านวตักรรมทางการเงนิท าใหท้่านสามารถควบคมุและบรหิาร
การลงทุนของท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

4.0202 0.71218 0.893 

การใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิช่วยพฒันาเรื่องการบรหิาร
สดัสว่นของการลงทุนของท่าน 

3.8990 0.73346 0.830 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 8 : การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms) (% of variance = 63.277, Cronbach’s alpha = 
0.708) 
คนทีม่คีวามส าคญัต่อท่านคดิว่าท่านควรใชง้านนวตักรรมบรกิารทาง
การเงนิ  

3.5808 0.91298 0.741 

ถา้วทิยากรทีท่่านเขา้รบัการอบรมดา้นกางลงทุนแนะน าใหท้่านใช้
งานนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ท่านจะใชง้านนวตักรรมบรกิาร
ทางการเงนินัน้ 

3.7323 0.87496 0.818 

หากท่านทราบว่านกัลงทุนรายยอ่ยทีท่่านชื่นชอบหรอืคนทีโ่ดดเด่น
และไดร้บัความสนใจในสงัคมใชน้วตักรรมบรกิารทางการเงนิ ทา่น
จะใชด้ว้ย 

3.7727 0.94727 0.825 

ปัจจยั 9: การรบัรูถึ้งคณุค่าของสินค้า (Perceived product value) (% of variance = 75.250, Cronbach’s alpha 
= 0.832  ) 
ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ีคุม้ค่ากบัการซือ้มาใชง้าน  3.6061 0.85280 0.851 
ท่านเหน็ดว้ยกบัการซือ้ฟังกช์ัน่การท างานเพิม่เตมิเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการใชง้านใหด้ยีิง่ขึน้ 

3.4949 0.98593 0.866 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิทีท่่านใชอ้ยู่นี้เป็นนวตักรรม
ทีด่กีว่านวตักรรมอื่น ๆ ทีท่ างานในลกัษณะเดยีวกนั 

3.5354 0.83469 0.885 

ปัจจยั 10 : การรบัรูถึ้งคณุภาพของสินค้า (Perceived quality) (% of variance = 71.689, Cronbach’s alpha = 
0.867 ) 
ท่านคดิว่าฟังกช์ัน่การท างานของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ี
ตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

3.7929 0.76241 0.839 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ีใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการ
ใชง้าน 

3.6364 0.79279 0.830 

ท่านสามารถใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ีไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
โดยระบบไม่เกดิการขดัขอ้ง (error) ระหว่างการใชง้าน 

3.5505 0.89271 0.847 

ระยะเวลาการโหลดขอ้มลูในระหว่างการใชง้านท าไดอ้ย่างรวดเรว็  3.6717 0.82370 .870 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 11: การรบัรูด้้านราคาของสินค้า (Perceived relative price) (% of variance = 64.348, Cronbach’s 
alpha = 0.704  ) 
ราคาค่าบรกิารของการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ มรีาคาที่
สมเหตุสมผล 

3.4747 0.92724 0.901 

ราคาค่าบรกิารของการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ  มคีวาม
เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัการใชง้านแอปพลเิคชนัอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่
นวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

3.4545 0.92097 0.907 

ราคาค่าบรกิารของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ มคีวามส าคญัต่อ
การตดัสนิใจใชง้าน 

3.8737 0.90639 0.543 

ปัจจยั 12: การรบัรูด้้านความเส่ียง (Perceived risk) (% of variance = 70.519, Cronbach’s alpha = 0.777 ) 
ท่านคดิว่ามโีอกาสทีม่คีวามผดิพลาดในการใชง้านนวตักรรมบรกิาร
ทางการเงนิ 

3.6515 0.92059 0.881 

ท่านคดิว่านวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ีมคีวามเสีย่งในการใชง้าน 3.6010 0.87689 0.890 
ท่านคดิว่าท่านอาจมปัีญหากบัคา่ใชจ้่ายในการใชง้านนวตักรรม
บรกิารทางการเงนิในระยะยาว 

3.3636 1.06590 0.740 

ปัจจยั 13: ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) (% of variance = 71.669, Cronbach’s alpha = 0.798  ) 
หากท่านไดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชง้าน ทา่นจะเขา้ใชน้วตักรรมบรกิารทาง
การเงนิ อย่างแน่นอน 

4.1768 0.78311 0.823 

ภายใน 3 เดอืนต่อจากนี้ ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชง้านนวตักรรมบรกิารทาง
การเงนิ เพื่อช่วยในการวางแผนการลงทุนใหม้ากขึน้  

3.9798 0.78669 0.900 

ทุกครัง้ทีท่่านตอ้งการหาขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการจดัการบรหิารการ
ลงทุนท่านจะนึกถงึนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ เป็นอนัดบัแรก 

3.9798 0.86652 0.814 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี 36-45 ปี และ 46-55 ปีตามล าดบั ระดบัการศกึษาสว่น
ใหญ่อยู่ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีะดบัรายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน  30,000-50,000 บาท 
และมรีะยะเวลาทีเ่ริม่ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่ในช่วง 1-3 ปี และลกัษณะของการลงทุนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อก าไรส่วนต่าง (Capital gain) กว่าร้อยละ 78.3 โดยมี
หลกัทรพัย์ที่ถือครองในพอร์ต 1-2 หลกัทรพัย์ รอ้ยละ 35.3 รองลงมา คอื ถือครองในพอรต์ 3-4 หลกัทรพัย์ ร้อยละ 
30.4 ซึง่การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลกัทรพัยถ์งึรอ้ยละ 94.0 และรอ้ยละ 63.6 มกีารซือ้ขายแต่ละครัง้มมีลูค่า
ต ่ากว่า 100,000 บาท  

 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 20 
 

5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้น าการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิชัน้ (Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตารางที ่2 โดยใชค้่า 

p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรความตัง้ใจใช้งาน ตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลต่อตวัแปรความ
ตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ไดแ้ก่ การมองเทคโนโลยใีนแง่ด ีการชอบทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ความไม่
สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ีความเขา้กนัไดท้างเทคโนโลย ีความไม่
ซบัซอ้นทางเทคโนโลยหีรอืง่ายต่อการใชง้าน ความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลย ีการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และการรบัรูถ้งึ
คุณค่าของสนิคา้ ผลของการวเิคราะหพ์บว่า ตวัแปรอสิระมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) เท่ากบั 0.703 ค่าสมัประสทิธ์
การท านาย (R square) เท่ากบั 0.494 นัน่คอื ตวัแปรอสิระสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามความตัง้ใจในการใชง้านได้
รอ้ยละ 49.4 โดยเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอย (Standardized coefficients) พบว่าตวัแปรการรบัรูถ้งึคุณค่าของ
สนิค้า (ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย = 0.247) ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานมากที่สุด รองลงมาคอืการคล้อยตามกลุ่ม
อา้งองิ (ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย = 0.236)  

5.4.1.1 การมองเทคโนโลยใีนแง่ด ีส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้านทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.127 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ทีก่ล่าวว่าการมองโลกเทคโนโลยใีนแง่ดี
ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมบริการทางการเงินซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  Parasuraman and 
Colby (2014) และ Godoe and Johansen (2012) ที่กล่าวว่าการมองโลกเทคโนโลยใีนแง่ดทีี่เกดิขึน้จากความคดิเชงิ
บวกต่อการใช้งานเทคโนโลย ีท าให้เกดิการยอมรบัการใช้งานและส่งผลให้มโีอกาสที่จะเกดิการใช้งานเทคโนโลยใีน
อนาคต  

5.4.1.2 การชอบทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้านทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.147 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่า การชอบทดลองใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Parasuraman and 
Colby (2014), และสาวติร มะเรงิสทิธิแ์ละจนัทรจ์ริา นพมณี (2556) ทีก่ล่าวว่า บุคคลทีช่อบทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 
หรอืเรยีนรูน้วตักรรมดว้ยตนเอง จะมแีนวโน้มของความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีน่ าเสนอ รวมถงึจะเป็น
กลุ่มคนที่ต้องการจะรอ้งขอความช่วยเหลอืและค าแนะน าในการใช้งานทีต่ ่ากว่าบุคคลที่ไม่ชอบใชง้านผลติภณัฑ์หรอื
บรกิารทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลย ี

5.4.1.3  ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน เนื่องจากมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.122 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่มคี่าเป็นบวกจงึไม่สนับสนุนสมมตฐิานที่ 3 ทีก่ล่าว
ว่า ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยสี่งผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ โดยอาจมี
สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ (StockRadars และ JITTA) เป็น
เครื่องมือให้ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจลงทุน ซึ่งลกัษณะการท างานเป็นการให้ข้อมูลของหลกัทรพัย์และน าเสนอ
หลกัทรพัยท์ี่น่าสนใจเท่านัน้ไม่ไดส้่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่นักลงทุน ตลอดจนในปัจจุบนัเครื่องมอืที่
สนบัสนุนการลงทุนในประเทศไทยมจี านวนไม่มากและดว้ยเครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้เปิดโอกาสใหท้ดลอง
ใชง้านได ้ซึง่นกัลงทุนสามารถลองใชเ้พื่อหาขอ้มูลมาประกอบการตดัสนิใจโดยไม่มคี่าใชจ้่าย รวมถงึการมทีศันคตเิชงิ
บวกเกี่ยวกบัเทคโนโลยใีนกลุ่มนักลงทุนท าให้เกดิความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมบรกิารทางการเงนิเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย ์(Shih et al., 2013; นูรยีา เหลม็ปาน, 2557) 

5.4.1.4 ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยี ไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้าน เน่ืองจากมคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.127 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ทีก่ล่าวว่า ความรูส้กึ
ไม่ปลอดภยัในการใชง้านสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ โดยอาจมสีาเหตุเช่นเดยีวกบั
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สมมตฐิานที ่3 กล่าวคอืโดยอาจมสีาเหตุดงัทีก่ล่าวไวใ้นการวเิคระหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรความไม่สบายใจในการใช้
งานเทคโนโลยใีนขา้งตน้ 

5.4.1.5 ความเขา้กนัได้ทางเทคโนโลย ีส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.135 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 5 ที่กล่าวว่า ความเขา้กนัได้ทางเทคโนโลยสี่งผล
ทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cooper and Zmud (1990) ที่
กล่าวว่าความตัง้ใจในการใชง้านจะมรีะดบัทีส่งูขึน้หากบุคคลมกีารรบัรูถ้งึความสอดคลอ้งของรูปแบบของเทคโนโลยทีี่
เคยมปีระสบการณ์ในการใชง้านมาก่อน  

5.4.1.6 ความไม่ซับซ้อนทางเทคโนโลยีหรือง่ายต่อการใช้งาน ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน 
เน่ืองจากมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.113 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่6 ทีก่ล่าว
ว่า ความไม่ซบัซอ้นทางเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ โดยอาจมสีาเหตุ
เเนื่องมาจากผลของการวเิคราะห์ก่อนหน้าที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่และมองว่า
เทคโนโลยสีรา้งความสะดวกสบายในการใชง้าน และในปัจจุบนัเครื่องมอืทีส่นบัสนุนการลงทุนในประเทศไทยมจี านวน
ไม่มากและดว้ยเครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้มกีารเปิดโอกาสใหท้ดลองใชง้านได ้ซึง่นักลงทุนสามารถลองใช้
เพื่อหาขอ้มูลมาประกอบการตดัสนิใจโดยไม่มคี่าใช้จ่าย รวมถึงการมทีศันคติเชงิบวกเกี่ยวกบัเทคโนโลยใีนกลุ่มนัก
ลงทุนจงึท าให้แม้ว่าการใช้งานจะค่อนขา้งซบัซ้อนแต่กเ็หน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รบั จงึท าให้ยงัคงมคีวามตั ้งใจใช้งาน
นวตักรรมบรกิารทางการเงนิเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์อยู่ (Shih et al., 2013; นูรยีา 
เหลม็ปาน, 2557) 

5.4.1.7 ความได้เปรยีบของเทคโนโลยี  ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้านทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.195 อย่างมนียัส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่7 ทีก่ล่าวว่าความไดเ้ปรยีบของเทคโนโลยสีง่ผลทางบวกต่อ
ความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Agarwal and Prasad (1998), Cooper 
and Zmud (1990) และ Lee et al. (2011) ที่กล่าวว่าการรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่จะใช้งานมีประโยชน์เมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยกี่อนหน้า ตลอดจนความคาดหวงัในผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตว่าคุม้ค่าจะท าใหเ้กดิความตัง้ใจใชง้าน
นวตักรรมสงูขึน้ 

5.4.1.8 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้านทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.236 
อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 8 ทีก่ล่าวว่าความคล้อยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อ
ความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมบรกิารทางการเงนิซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศวิมิล บุญสุภา (2554), Ajzen (1991) 
และ Cafiero (2013) ทีก่ล่าวว่า การแสดงออกของคนใกลช้ดิหรอืผูม้อีทิธพิลทางความคดิมอีทิธพิลต่อความเชื่อและการ
ตดัสนิใจในการใชง้านเทคโนโลย ีโดยการไดร้บัค าแนะน าจากกลุ่มคนดงักล่าวจะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมทีค่ลอ้ยตามโดย
ระดบัของการแสดงพฤตกิรรมคลอ้ยตามนัน้จะสงูขึน้หากรปูแบบการสื่อสารมคีวามเหมาะสม 

5.4.1.9 การรบัรู้ถึงคุณค่าของสนิค้า ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 
0.247 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่14 ทีก่ล่าวว่าการรบัรูคุ้ณค่าของสนิคา้สง่ผลทางบวก
ต่อความตัง้ใจใชน้วตักรรมบรกิารทางการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chang and Wang (2011), Ashton et al. 
(2010) และ Wang (2012) ที่กล่าวว่า การรบัรูถ้ึงคุณค่าของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารเป็นตวัแปรส าคญัต่อความตัง้ใจใช้
งาน โดยคุณค่าเกดิขึน้จากภาพลกัษณ์ทีน่่าเชื่อถอืของผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิาร  

5.4.1.10 การรบัรู้ด้านความเสีย่ง ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านการรบัรูคุ้ณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิไปยงั
ความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.032 อย่างมนีัยส าคฐัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 

5.4.1.11 การรบัรูถ้งึคุณภาพ ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูคุ้ณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิไปยงัความ
ตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.087 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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5.4.1.12 การรบัรูด้้านราคา ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านการรบัรู้คุณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิไปยงัความ
ตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.075 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

5.4.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการรบัรูถึ้งคณุค่าของนวตักรรมบริการทางการเงิน ตวัแปร
อสิระที่ส่งผลต่อตวัแปรการรบัรู้ถงึคุณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ไดแ้ก่ การรบัรู้ดา้นความเสีย่ง การรบัรูถ้ึง
คุณภาพ และการรบัรู้ด้านราคาของนวัตกรรมบริการทางการเงิน ผลของการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.597 ค่าสมัประสทิธ์การท านาย (R square) เท่ากบั 0.357 นัน่คอื ตวัแปรอสิระ
สามารถพยากรณ์ตวัแปรตามการรบัรูคุ้ณค่าได้รอ้ยละ 35.7 โดยเมื่อพิจารณาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอย (Standardized 
coefficients) พบว่าตวัแปรการรบัรูถ้ึงคุณภาพนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ (ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย = 0.356) 
สง่ผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าของการใชง้านมากทีส่ดุ  

5.4.2.1 การรบัรูด้า้นความเสีย่ง ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูคุ้ณค่าของนวตักรรมทางการเงนิ ทีค่่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั -0.133 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่11 ทีก่ล่าวว่าการรบัรูด้า้นราคาของ
สินค้าส่งผลทางลบต่อการรับรู้คุณค่าของนวัตกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Piri and 
Lotfizadeh (2015) และ Sweeney et al. (1999) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความเสีย่งทัง้ความเสีย่งเรื่องการเงนิหรอืภาระ
ค่าใชจ้่ายในอนาคตจะสง่ผลต่อการรบัรูว้่านวตักรรมหรอืเทคโนโลยนีัน้เหมาะสมต่อผลประโยชน์ทีต่อ้งการ 

5.4.2.2 การรบัรู้ถึงคุณภาพ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้คุณค่าของนวตักรรมทางการเงนิ ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.356 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 9 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ดา้นคุณภาพ
ของสนิค้าส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้คุณค่าของนวตักรรมบริการทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Aaker 
(1991), Fang and Shih (2004) และ Kashyap and Bojanic (2000) ที่กล่าวว่า คุณภาพเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมนิและเปรยีบเทยีบถึงความชอบที่มต่ีอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร การรบัรูถ้ึงคุณภาพเสมอืนเป็นการรบัรู้ถึงความ
เป็นไปไดท้ีส่ ิง่ทีย่อมรบันัน้จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกว่าหรอืเท่ากบัทีค่่าใชจ้่ายทีต่อ้งสญูเสยีไป 

5.4.2.3 การรบัรู้ด้านราคา ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้คุณค่าของนวตักรรมทางการเงิน ที่ค่าสมัประสิทธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.305 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่10 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูด้า้นราคาของ
สนิคา้สง่ผลทางบวกต่อการรบัรูคุ้ณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zeithaml (1988) 
และ Piri and Lotfizadeh (2015) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูว้่าราคาของสนิคา้หรอืค่าใชจ้่ายทีต่อ้งจ่ายไปคุม้ค่ากบัผลประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตสง่ผลใหเ้กดิการรบัรูถ้งึคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ ซึง่ในบรบิทของเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม
บรกิารทางการเงนิหมายถงึการเหน็ถงึคุณค่าและคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้าน 

5.4.3 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการรบัรูด้้านคณุภาพของนวตักรรมบริการทางการเงิน การ
รบัรูด้้านราคาส่งผลต่อตวัแปรการรบัรูด้้านคุณภาพของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ โดยผลของการวเิคราะห์พบว่า 
การรบัรูด้า้นราคามค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) เท่ากบั 0.505 ค่าสมัประสทิธก์ารท านาย (R square) เท่ากบั 0.255 
นัน่คอื การรบัรูด้้านราคาสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามการรบัรู้คุณภาพไดร้้อยละ 25.5 โดยมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย 
(Standardized coefficients) เท่ากบั 0.505 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 12 ทีก่ล่าวว่า 
การรบัรูด้า้นราคาสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูด้า้นคุณภาพของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Sweeney et al. (1999) และ Abbasi et al. (2015) ที่กล่าวว่า สินค้าที่มีราคาสูงจะส่งผลต่อการรับรู้ว่าสินค้านัน้มี
คุณภาพดกีว่าสนิค้าชนิดเดยีวกนัแต่มรีาคาทีต่ ่ากว่า ซึง่การเพิม่ราคาสนิคา้ส าหรบัสนิคา้บางประเภทจะเป็นการเพิม่
การรบัรูถ้งึคุณภาพของสนิคา้มากขึน้ดว้ย 

5.4.4 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการรบัรู้ด้านความเส่ียงของนวตักรรมบริการทางการเงิน 
ผลทางสถติปิระกอบดว้ยอทิธพิลทางตรงและทางออ้มดงันี้ 

5.4.4.1 การรบัรูด้า้นคุณภาพ สง่ผลต่อตวัแปรการรบัรูด้า้นความเสีย่งของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ โดยผลของ
การวเิคราะหพ์บว่า การรบัรูด้า้นคุณภาพมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) เท่ากบั 0.080 ค่าสมัประสทิธก์ารท านาย (R 
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square) เท่ากบั 0.006 นัน่คอื การรบัรูด้า้นคุณภาพสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามการรบัรูด้า้นความเสีย่งของสนิคา้ได้
รอ้ยละ 6 โดยมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย (Standardized coefficients) เท่ากบั - 0.080 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.265 ซึง่
มคี่ามากกว่า ระดบันัยส าคญั (α) ที่ก าหนดจงึท าให้ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ 13 ทีก่ล่าวว่าการรบัรู้ดา้นคุณภาพ
ของสนิคา้สง่ผลทางลบต่อความเสีย่งจากการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ 

ทัง้นี้ อาจมสีาเหตุมาจากการรบัรูด้า้นคุณภาพของเครื่องมอืสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเป็นเรื่อง
ของประสบการณ์ก่อนหน้าทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านมาแลว้ ในขณะทีก่ารรบัรูด้า้นความเสีย่งส าหรบันักลงทุนเป็นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแม้ว่าจะตัดสนิใจซื้อขายหลกัทรพัย์ที่มีปัจจยัพื้นฐานที่ดทีี่ได้รบัค าแนะน าจาก
เครื่องมอืสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัย์ (StockRadars หรอื JIITA) กต็าม แต่ความเสีย่งของ
หลกัทรพัยเ์หล่านัน้กย็งัคงมอียู่ เนื่องดว้ยเงื่อนไขของเวลาในการท าการซือ้และขายหลกัทรพัยต์ลอดจนปัจจยัแฝงบาง
ประการ เช่น การเขา้ซือ้หลกัทรพัยข์องกองทุนต่างชาตหิรอื กองทุนในประเทศจ านวนมาก โดยอาจจะเป็นความเสีย่งที่
เกดิขึน้จากสภาวะแวดลอ้มภายนอกอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งหรอืคาดการณ์ไดล่้วงหน้า (Macro factors) สิง่เหล่านี้
เองที่ท าใหน้ักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่สามารถคาดเดาไดว้่าจะได้รบัผลตอบแทนตามทีไ่ด้คาดหวงัไวห้รอืไม่ (ศูนย์
ส่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน, 2556) และแม้ว่าจะได้รบัขอ้มูลวเิคราะห์ทางเทคนิคจากเครื่องมอืสนับสนุนการ
ลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัยท์ีร่บัรูว้่าเป็นเครื่องมอืทีม่คีุณภาพกต็าม แต่นักลงทุนกย็งัคงตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจ
และเลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรบัได้ด้วยตน เอง ดังนัน้ การรบัรู้ว่า
เครื่องมอืสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสนิทรพัยม์คีุณภาพ ไม่สามารถสะทอ้นถึงระดบัของความเสีย่งที่
รบัรูใ้นกลุ่มของนกัลงทุนได ้ 

5.4.4.2 การรบัรู้ด้านราคา ส่งผลทางอ้อมผ่านการรบัรู้ด้านคุณภาพนวตักรรมบรกิารทางการเงนิไปยงัการรบัรู้
ดา้นความเสีย่งของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.040 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง 
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ความ
ตัง้ใจใช้
งาน 

0.494 ทางตรง 0.127* 0.147* 0.122* 0.127* 0.135* -0.113* 0.195* 0.236* 0.247* - - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - - -0.032* 0.087* 0.075* 
โดยรวม 0.127* 0.147* 0.122* 0.135* -0.113* 0.195* 0.236* 0.247*  -0.032* 0.087* 0.075* 

การรบัรู้
ถงึคุณค่า
ของสนิคา้ 

0.357 ทางตรง - - - - - - - - - -0.133* 0.356* 0.305* 
ทางออ้ม - - - - - - - - - - - - 
โดยรวม - - - - - - - - - -0.133* 0.356* 0.305* 

การรบัรู้
ถงึ
คุณภาพ
ของสนิคา้ 

0.255 ทางตรง - - - - - - - - - - - 0.505* 
ทางออ้ม - - - - - - - - - - - - 
โดยรวม - - - - - - - - - - - 0.505* 

การรบัรู้
ดา้นความ
เสีย่ง 

0.006 ทางตรง - - - - - - - - - - -0.080 - 
ทางออ้ม - - - - - - - - - - - -0.040 
โดยรวม - - - - - - - - - - -0.080 -0.040 

*p < 0.05 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัพบว่าตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ไดแ้ก่ การมอง
เทคโนโลยใีนแง่ด ีการชอบทดลองใช้เทคโนโลยใีหม่ ความเขา้กนัไดท้างเทคโนโลย ีความคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ และ
การรบัรูด้า้นคุณค่าของเทคโนโลย ีโดยยงัพบว่าการรบัรูด้า้นความเสีย่ง การรบัรูด้า้นคุณภาพ และการรบัรูด้า้นราคามี
อทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูด้า้นคุณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิดว้ย กล่าวคอื การมองเทคโนโลยใีนแง่ดแีละ
การชอบทดลองใชง้านท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านนวตักรรมทางการเงนิ โดยหากเทคโนโลยมีคีวามสอดคลอ้งกบั
รปูแบบของเทคโนโลยทีี่เคยใช้งานก่อนหน้า การรบัรูว้่าเทคโนโลยจีะให้ผลประโยชน์กบัตนเองตามที่ได้คาดหวงัไว ้
ตลอดจนการได้รบัค าแนะน าจากกลุ่มคนที่ตนเองใกล้ชดิ มอีทิธพิลทางความคดิหรอืที่ตนเองเชื่อถือ จะส่งผลให้เกดิ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิสงูขึน้  

ทัง้นี้ พบตวัแปรอสิระบางที่มอีทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจใชง้าน ไดแ้ก่ ความไม่สบายใจในการใชง้าน ความรูส้กึ
ไม่ปลอดภยัในการใช้งาน ส าหรบังานวจิยัในครัง้นี้พบว่าไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน กล่าวคอื  ตวัแปร
ความไม่สบายใจในการใช้งาน มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.122 ซึ่งไม่สมัพนัธ์กบัสมมติฐาน อาจมสีาเหตุจาก
ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัประโยชน์สงูกวา่ความกงัวลใจทีเ่กดิขึน้จากการใชง้าน รวมถงึทศันคตเิชงิบวกของกลุ่มตวัอย่าง
ก็เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตัง้ใจใช้งานนวตักรรม (Shih et al., 2013 และนูรียา เหล็มปาน, 
2557) เช่นเดยีวกบัความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการใช้งานทีพ่บว่าค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.127 ซึง่ไม่สมัพนัธก์บั
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สมมตฐิานโดยมสีาเหตุเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ และจากการศกึษาพบตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้
ถงึคุณค่าของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิ ไดแ้ก่ การรบัรูด้า้นความเสีย่ง การรบัรูถ้งึคุณภาพ และการรบัรูด้า้นราคา 
กล่าวคอื การรบัรูว้่าราคาของสนิคา้ยุตธิรรมหรอืมคีวามเหมาะสมกบัผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ความเสีย่งทีจ่ะตอ้ง
เผชญิในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัได ้รวมถึงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัความชอบทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ย่อมท าให้
เกิดการรบัรู้ว่าสนิค้าหรอืบริการดงักล่าวมีคุณค่าและมีความตัง้ใจที่จะใช้งานซึ่งสามารถอธิบายได้จากผลของการ
วเิคราะหถ์งึตวัแปรแฝงของการรบัรูด้า้นความเสีย่ง การรบัรูถ้งึคุณภาพและการรบัรูด้า้นราคา ผ่านการรบัรูคุ้ณค่ าของ
นวตักรรมบรกิารทางการเงนิทีพ่บว่า ตวัแปรอสิระทัง้สามปัจจยัสง่ผลทางออ้มต่อความตัง้ใจใชง้านทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 นอกจากนี้ การรบัรูด้า้นราคา มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูด้า้นคุณภาพของสนิคา้ กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างมี
การรบัรูว้่าราคาค่าบรกิารทีม่รีาคาสงูหรอืสนิคา้ทีม่รีาคาสงูจะมคีุณภาพทีส่งูกว่าสนิคา้ประเภทเดยีวกนั (Leavitt, 1954) 
ในขณะทีก่ารรบัรูด้า้นคุณภาพไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเสีย่งจากการใชง้านแต่การรบัรูด้า้นราคามอีทิธพิล
ทางออ้มกบัการรบัรูค้วามเสีย่งซึง่เป็นผลมาจากการพจิารณาถงึผลของการวเิคราะหถ์งึตวัแปรแฝง 

อย่างไรกต็าม จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้พบว่า การตดัสนิใจในการใชง้านนวตักรรมทางการเงนิของกลุ่ม
นกัลงทุนขึน้อยู่กบักระบวนการในการน าส่งนวตักรรมจากผูพ้ฒันาจนถงึกลุ่มผูใ้ชง้าน โดยหากผูพ้ฒันาสามารถสื่อสาร
ถงึจุดเด่นของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิไดอ้ย่างชดัเจนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ โดยอธบิายถงึประสทิธภิาพใน
การท างานว่าสามารถเพิม่โอกาสและสรา้งผลตอบแทนจากการใชง้าน จะช่วยใหเ้กดิความพรอ้มในการใชง้านและมกีาร
น านวตักรรมนัน้ไปใช้งานมากขึ้น (Roger, 2003) นอกจากนี้ความตัง้ใจใช้งานนวตักรรมทางการเงินยังขึ้นอยู่กับ
ภาพลกัษณ์ของนวตักรรมและอทิธพิลของคนใกลช้ดิทีน่กัลงทุนใหค้วามเชื่อถอืและคุณค่าหรอืความคุม้ค่าในการใชง้าน
นวตักรรมดว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูท้ีส่นใจสามารถน าผลการวจิยันี้ไปใชเ้พื่อใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิของกลุ่มนัก
ลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดด้งันี้  

(1) กลุ่มผู้พฒันาต้องจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์หรอืสื่อความถึงประโยชน์ของการใช้งานนวตักรรมบรกิารทาง
การเงนิ ว่านวตักรรมทางการเงนินี้ สามารถช่วยวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนใหส้ามารถท าได้
รวดเรว็และมคีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชง้านรบัรูถ้งึขอ้ดขีองการใชง้านและมองว่าเทคโนโลยนีี้มปีระโยชน์ 
สง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิน้ีมากยิง่ขึน้ 

(2) กลุ่มผูพ้ฒันาตอ้งออกแบบฟังกช์นัการท างานของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิใหใ้ชง้านง่ายและเหมาะกบัผูท้ี่
ไม่เคยมปีระสบการณ์หรอืมคีวามสามารถในการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิมาก่อน ตลอดจนการจดัใหม้กีาร
แนะน าการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถเรยีนรูว้ธิกีารท างานของนวตักรรมทางการเงนิได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ต้องออกแบบระบบของนวตักรรมบรกิารทางการเงนิให้มคีวามมัน่คงและปลอดภยัต่อการใชง้าน เนื่องจาก
ขอ้มูลการลงทุนของผูใ้ชง้านเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยรวมถงึขอ้มูลทีน่วตักรรมบรกิารทางการเงนิน าเสนอ
จะตอ้งมคีวามน่าเชื่อถอื เพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มของผูใ้ชง้านและเพื่อช่วยลดความเสีย่งความผดิพลาดทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากขอ้มลูทีน่ าเสนอไป  

(3) นวตักรรมบรกิารทางการเงินจะต้องมีการก าหนดราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกบัการใช้ งาน
นวตักรรมบรกิารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้สามารถทดลองใชง้านโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายจะช่วยใหผู้้ที่
สนใจเกดิความตัง้ใจในการใชง้านนวตักรรมบรกิารทางการเงนิประเภทนี้มากขึน้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
จากการศกึษาผู้วจิยัพบว่าผลของการวเิคราะห์ปัจจยัความไม่สบายใจในการใช้งาน (Discomfort) ความรู้สกึไม่

ปลอดภยัในการใชง้าน (Insecurity) ความไม่ซบัซ้อนทางเทคนิคหรอืง่ายต่อการใช้งาน (Technical complexity) และ
การรบัรู้ด้านความเสีย่งของสนิค้า (Perceived risk) ไม่สนับสนุนสมมติฐานงานวจิยัในครัง้นี้ จงึขอเสนอให้งานวจิยั
ต่อเนื่องท าการศกึษาโดยการจดัแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุ (Generation) เพื่อศกึษาถงึปัจจยัเหล่านี้ใหม้ากขึน้ 
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