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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกท่าน 
 
วารสารฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและความตัง้ใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ประกอบดว้ย นวตักรรมบรกิารทางการเงนิเพื่อสนับสนุนการลงทุน ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ระบบการใชบ้รกิาร 
QR Code Payment ผ่าน Mobile Banking ระบบโมบายแบงกก์ิง้ และเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ จงึหวงัว่า
ผูอ้่านทุกท่านจะไดร้บัสาระและสามารถน าผลการวจิยันี้ไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดต้ามความเหมาะสมต่อไป ส าหรบั
บทวจิารณ์หนังสอืนัน้ เน่ืองจากกองบรรณาธกิารพจิารณาแลว้เหน็ว่าปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็ และหนังสอืที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่มอียู่จ านวนมากแต่ละเล่มจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกนั
ออกไปท าใหก้ารวจิารณ์หนังสอือาจไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได ้จงึเหน็ควรยกเลกิบทวจิารณ์หนังสอืตัง้แต่
วารสารฉบบันี้เป็นตน้ไป 
 
 

กองบรรณาธกิาร 
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กองบรรณาธิการกลัน่กรองบทความ (ภายนอก) (ต่อ) 
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คุณวโิรจน์ โชคววิฒัน ผูอ้ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ EXIM BANK 
     
ผูช่้วยบรรณาธิการ 
นางสาวนนัทา นาเจรญิ    
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารปูแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความที่รบัพิจารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่าน
กระบวนการ Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอา้งองิได ้ประเภทของผลงาน
ทีเ่ผยแพร่ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัดา้นเทคโนโลยสีนเทศทีเ่น้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลงานวิชาการที่ได้รบัการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานที่เรยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึ่งเสนอแนวความคดิหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใช้นวตักรรมบริการทางการเงิน 
เพ่ือสนับสนุนการลงทุนและการวางแผนจดัการสินทรพัยส์ าหรบั 

กลุ่มนักลงทุนรายย่อย  
 

เจนจิรา  วงษ์อินตา* 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
*Correspondence: janjira.won@outlook.com doi: 10.14456/jisb.2018.19 
วนัทีร่บับทความ: 22 ก.ค. 2561 วนัแกไ้ขบทความ: 2 ส.ค. 2561 วนัตอบรบับทความ: 15 ส.ค. 2561 
 
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. 

 
Keywords: Diffusion of Innovation theory, Financial Innovation services, Financial technology 
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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  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 24 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง 

ตวัแปร
ตาม 

R2 อทิธพิล 

ตวัแปรอสิระ 

กา
รม
อง
เท
คโ
นโ
ลย

ใีน
แง
่ด ี

กา
รช
อบ

ทด
ลอ

งใ
ชเ้
ทค

โน
โล
ยใี
หม

่ 

คว
าม

ไม
่สบ

าย
ใจ
ใน
กา
รใ
ชง้
าน

เท
คโ
นโ
ลย

 ี

คว
าม

รูส้
กึไ
ม่ป

ลอ
ดภ

ยัใ
นก

าร
ใช
ง้า
นเ
ทค

โน
โล
ย ี

คว
าม

เข
า้ก
นัไ
ดท้

าง
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

คว
าม

ไม
่ซบั

ซอ้
นท

าง
เท
คโ
นโ
ลย

หีร
อืง
่าย
ต่อ

กา
รใ
ชง้
าน

 

คว
าม

ได
เ้ป
รยี
บข

อง
เท
คโ
นโ
ลย

 ี

กา
รค
ลอ้

ยต
าม

กล
ุ่มอ

า้ง
องิ

 

กา
รร
บัร

ูถ้งึ
คุณ

ค่า
ขอ

งส
นิค

า้ 

กา
รร
บัร

ูด้า้
นค

วา
มเ
สีย่

ง 

กา
รร
บัร

ูถ้งึ
คุณ

ภา
พข

อง
สนิ

คา้
 

กา
รร
บัร

ูด้า้
นร

าค
าข
อง
สนิ

คา้
 

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 

 
บรรณานุกรม  
นูรยีา  เหลม็ปาน. (2557). ความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน: ผลกระทบของ

ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยปัีจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีและอทิธพิลทางสงัคม.  การคน้คว้าอสิระที่ยงัไม่ได้
ตพีมิพ,์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เพ็ญแข ศิริวรรณ. (2546). สถิติเพือ่การวิจยัโดยใช้คอมพิวเตอร์. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นับ
พบัลเิคชัน่. 

วภิาว ีกล าพบุตร. (2553). ทศันคติและความคลอ้ยตามสิง่อา้งองิของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ในเขต
กรุงเทพมหานครทีส่่งผลต่อความตัง้ใจจะซื้อสินค้าเพือ่สิง่แวดล้อม.  การค้นคว้าอิสระที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ , 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศรณัยก์ร อคัรนนทจ์ริเมธ. (2558). อทิธพิลของคุณค่าทีร่บัรู ้และคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ต่ีอความไวเ้น้ือเชือ่ใจ ความ
พึงพอใจ การบอกต่อ และการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของผู้ใช้บริการ Fitness แห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานคร. การ
คน้ควา้อสิระทีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ศศวิมิล บุญสุภา. (2554). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเลอืกซื้ออาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็พรอ้มรบัประทานของ
ผูบ้รโิภคจากรา้นสะดวกซื้อเซเว่น-อเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน. 
การคน้ควา้อสิระทีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน. (2556). ตลาดการเงนิและการลงทุนในหลกัทรพัยห์ลกัสตูรผู ้แนะน าการลงทุน
ดา้นหลกัทรพัย ์(พมิพค์รัง้ที ่16). กรุงเทพฯ: บมจ. อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่. 

สาวติร มะเรงิสทิธิ ์และจนัทรจ์ริา นพมณี. (2556). การเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC). การคน้ควา้อสิระทีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2559). FinTech เทคโนโลยทีางการเงนิในโลกยุคดจิติอลและประโยชน์ส าหรบันัก
ลงทุนยุคใหม่. สบืคน้เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2559 จาก www.set.or.th/education. 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย. (2560). ขอ้มูลการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน. สบืค้นเมื่อวนัที่ที่ 20 มกราคม 
2560, จาก http://www.setsmart.com/ism/investorType.html. 

สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล. (2553). การรบัรูค้วามเสีย่งของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน
ในตราสารทุน. สบืคน้เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2559 จาก http://ejournals.swu.ac.th/. 

Aaker, D. A. (1991) . Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York:  
The Free Press 

Abbasi, E., Rostami, S., Heydrian, M., & Amini, R. (2015). The influence of perceived service quality, relative 
price and risk on customer value and willing to buy: Case study distribution companies. Applied 
mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(1), 272-280. 

Agarwal, R., & Prasa, J. (1998). A conceptual and operational definition of personal innovativeness in the 
domain of information technology. Information Systems Research, 9(2), 204-215.  

http://ejournals.swu.ac.th/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 27 
 

Agarwal, S., & Teas, K. (2000). The effects of extrinsic product cues on consumers’ perceptions of quality, 
sacrifice, and value. Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 278–290. 

Agarwal, S., & Teas, K. (2001). The effect of extrinsic product cues on consumer perceptions of quality 
sacrifice and value. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 280-292. 

Ajzen, I. (1991) . The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
50(2), 179-211. 

Ashton, A. S., Scott, N., David, S., & Breakey, N. (2010). Hotel Restaurant Dining: The Relationship between 
Perceived Value and Intention to Purchase. Tourism and Hospitality Research, 10(3).   

Bozena, K., Ljiljana, Z., & Martina, M. (2012). Adoption of Smart Technology in Croatian Hotels. Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 21-25. 

Cafiero, M. (2013). Nurse practitioners' knowledge, experience, and intention to use health literacy strategies 
in clinical practice. NCBI, 70-81. 

Chang, H., & Wang, H. (2011) .  The moderating effect of customer perceived value on online shopping 
behavior. Online Information Review, 35(3), 333-359. 

Chen, S. W., & Chang, H. H. (2008). The impact of online store environment cues on purchase intention: 
Trust and perceived risk as a mediator. Online Information Review, 32(6), 818-841. 

Chen, I., & Li, H. (2010). Measuring patient safety culture in Taiwan using the Hospital Survey on Patient 
Safety Culture (HSOPSC). BMC Health Services Research, 1-10. 

Cooper, R. B., & Zmud, R. W. (1990) .  Information Technology Implementation Research: A Technology 
Diffusion Approach.  Management Science, 36(2), 123-139.  

Cox, D. F. (1962). The measurement of information value: A study in consumer decision-making. In W. S. 
Decker (Ed.), Emerging concepts in marketing. Chicago: American Marketing Association. 413-421. 

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information 
Technology. MIS Quarterly, 319-340.  

Dowling, G.R. (1986). The internet shopper. Journal of Advertisting Research, 39(3), 52-58. 
Elliott, K. M., Hall, M. C., & Meng, J. (2013). Consumer’s intention to use self-scanning Technology: The role 

of technology readiness and perception and perception toward self-service technology. Academy of 
Marketing Studies Journal, 17(1), 129-143. 

Erdogmus, H. (2012). Lean is fad. IEEE software, 29(5), 2-4. 
Fang, K., & Shih, Y. Y. (2004). The use of decomposed theory of planned behavior to study internet banking 

in Taiwan. Internet Research, 14(3), 213‐23. 
Frykholm, O. & Groth, K. (2011). References to personal experiences and scientific evidence during medical 

multidisciplinary team meetings. Behaviour & Information Technology, 30(4), 455–466. 
Gallarza, M., & Saura, I. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: An investigation 

of university students’ travel behavior. Tourism Management, 27(3), 437-452. 
Godoe, P., & Johansen, T. S. (2012). Understanding adoption of new technologies: Technology readiness 

and technology acceptance as an integrated concept. Journal of European Psychology Students. 3(1) , 
38-52.  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 28 
 

Huang, E. Y., Lin, S. W., & Fan, Y. C. (2015). MS-QUAL: Mobile service quality measurement. Electronic 
Commerce Research and Applications, 14(2), 126-142. 

Jacoby, J., & Olson, J. C. (1977). Consumer Response to Price: an Attitudinal, Information Processing 
Perspective in Moving Ahead with Attitude Research. In Y. Wind and M. Greenberg (eds.), American 
Marketing Association (pp. 73-86). Chicago: American Press. 

Khalifa, A. S. (2004) . Customer value: a review of recent literature and an integrative configuration. 
Management Decision, 42(5), 645-666. 

Kashyap, R., & Bojanic, D. C. (2000). A structure analysis of Value, Quality and Price perceptions. Business 
and Leisure Travelers, 39(1), 45-51. 

Kriek, J., & Stols, G. (2010). Teachers’ beliefs and their intention to use interactive simulations in their 
classrooms. South African Journal of Education, 30(1), 439-456.  

Lam, S. Y., Chiang, J., & Parasuraman, A. (2008). The effects of the dimensions of technology readiness on 
technology acceptance: an empirical analysis. Journal of interactive marketing, 22(4), 19-39. 

Leavitt, H. J. (1954). A Note of Some Experimental Findings about the Meaning of Price. Journal of Business, 
205-210. 

Lee, Y. H., Hsieh, Y. C., & Hsu, C. N. (2011) .   Adding Innovation Diffusion Theory to the Technology 
Acceptance Model: Supporting Employees' Intentions to use E-Learning Systems. Educational 
Technology & Society, 14(4), 124-137.  

Lee, J. (2004). Discriminant analysis of technology adoption behavior: a case of internet technologies in small 
businesses. Journal of Computer Information Systems, 44(4), 57-66.  

Lin, S. F., Lin, C. L., & Lee, D. C. (2015). The Relationship between elementary school teachers’ technology 
readiness and intention to use social media platforms for classroom management. International Journal of 
Organizational Innovation, 8(1), 48-62. 

Meuter, M. L., Ostrom, A. L., Bitner, M. J., & Roundtree R. (2003). The influence of technology anxiety on 
consumer use and experiences with self-service technologies. Journal of Business Research, 56,       
899-906. 

Parasuraman, A., & Colby, C. L. (2014). An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. 
Journal of Service Research, 1-16. 

Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (Tri): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to 
Embrace New Technologies. Journal of Service Research, 307-320. 

Peterson, R. T., & Yang, Z. (2004). Costumer perceived value, satisfaction and loyalty: the role of switching 
costs. Psychology and Marketing, 21(10), 799-822.  

Piri, Z., & Lotfizadeh, F. (2015) .  Investigation of the Influence of Perceived Quality, Price and Risk on 
Perceived Product Value for Mobile Consumers. Asia Social Science, 12(1), 103-116.  

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press. 
Ross, A. P. (2007). Using Rogers’ Theory of Perceived Attributes as a Framework for Understanding the 

Challenges of Adoption of Open Educational Resources. International Journal of Humanities and Social 
Science, 1(18), 59-66. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 29 
 

Schierz, P. G., Schilke, O., & Wirtz, B. W. (2010). Understanding consumer acceptance of mobile payment 
services: An empirical analysis. Electronic Commerce Research and Applications, 9(3), 209-216. 

Shih, Y. C., & Fan, S. T. (2013) .  Adoption of Instant Messaging By Travel Agency Workers in Taiwan: 
Integrating Technology Readiness with the Theory of Planned Behavior. International Journal of Business 
and Information, 120-136. 

Shimp, T., & Bearden, W. (1982). Warranty and Other Extrinsic Cue Effects on Consumers' Risk Perceptions. 
Journal of Consumer Research, 9(1), 38-46. 

Snoj, B., Korda, A. P., & Mumel, D. (2004). The relationships among perceived quality, perceived risk and 
perceived product value. The Journal of Product and Brand Management, 13(2/3), 156-167. 

Sweeney, J., Soutar, G., & Johnson, L. (1999). The role of perceived risk in the quality-value relationship: A 
study in a retail environment. Journal of Retailing, 75(1), 77-105.  

Varshney, U., & Vetter, R. (2002). Mobile Commerce: Framework, Applications and Networking Support. 
Mobile Networks and Applications, 7(3), 185-198. 

Wang, H.Y. (2012). Value as a medical tourism driver. Managing Service Quality, 22(5). 
Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis 

of evidence. Journal of Marketing, 52(1), 2-22. 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 30 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองคก์าร 
 

เอกลกัษณ์ อตัตะนัง* 
บรษิทั อะมาดอิุส เอเชยี จ ากดั 
ศรีสมรกั อินทุจนัทรย์ง 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
*Correspondence: holaguide@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2018.20 
วนัทีร่บับทความ: 31 ก.ค. 2561 วนัแกไ้ขบทความ: 31 ส.ค. 2561 วนัตอบรบับทความ: 14 ก.ย. 2561 
 
บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองค์การ  ด้วยวิจยัเชิง
ปรมิาณทีป่ระยุกตใ์ชท้ฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยแีละแบบจ าลองการโน้มน้าวใจโดยใช้
ความกลวัมาเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั ท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานในองคก์ารทีม่ี
ระบบจัดการความรู้ใช้งานโดยไม่จ ากัดประเภทขององค์การ จ านวน 201 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสอบถามทาง
อเิลก็ทรอนิกส์และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ตามกรอบการวจิยัที่ก าหนดไว้ ผลการวจิยั
พบว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ การรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน การรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ใช้ระบบจดัการความรูใ้นองค์การ ในขณะที่เจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรูแ้ละการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิไม่
สง่ผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเน่ืองจากช่องทางในการแบ่งปันความรูม้คีวามแตกต่างกนัไปในแต่
ละองคก์ารและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิใหผ้ลทีแ่ตกต่างกนัในช่วงอายุทีต่่างกนั ประโยชน์จากงานวจิยันี้ท าใหอ้งคก์าร
ต่างๆ สามารถน าปัจจยัทีม่ผีลไปปรบัใชใ้นการพฒันาระบบจดัการความรูห้รอืปรบัปรุงระบบเดมิทีม่อียู่แลว้ใหเ้หมาะสม
ยิง่ขึน้ 
 
ค าส าคญั: ระบบจดัการความรู ้ความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู ้
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Abstract 

The objective of this study is to determine the factors affecting the intention to use knowledge 
management system in the organization. This research is a quantitative research that applies the Theory of 
Planned Behavior, Technology Acceptance model and Fear Appeal Model to develop research conceptual 
model. The data were collected by electronics questionnaire from 201 personnel that work within the 
organization that implemented knowledge management system regardless of organizational types. The 
results found that perceived knowledge sharing behavioral control, perceived ease of use, perceived 
usefulness, perceived threat susceptibility and self-efficacy directly affect the intention to use knowledge 
management system in the organization. However, attitude toward knowledge sharing behavior and 
subjective norms do not affect the intention to use knowledge management in the organization. The reason 
might be that each organization has different channels to share knowledge not only limited to the system and 
subjective norms show result differently in various ages. The organizations can use these influenced factors 
to develop or improve knowledge management 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัความรู้เป็นหนึ่งในทรพัยากรที่ส าคญัในการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของ
องค์การ (Nonaka, 2007) การจดัการความรู้จงึไม่ใช่สิง่ที่ท ากนัตามกระแสแต่เป็นสิง่ที่ต้องกระท าเพราะไม่สามารถ
หลกีเลีย่งความเปลีย่นแปลงไดท้ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นปัจจยั
หรอืเป็นตวัก าหนดให้ต้องแข่งขนั (ลาวลัย์ สุขยิง่, 2550) ในหลายๆ กรณีที่องค์การต้องสูญเสยีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถส่งผลให้การปฏิบตัิงานขาดความต่อเนื่องหรอืหยุดชะงกั (Hana & Lucie, 2011) เนื่องจากบุคลากรที่
ยังคงอยู่หรือบุคลากรที่ถูกจ้างเข้ามาใหม่นัน้ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันความรู้
ความสามารถจงึเป็นความจ าเป็นทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ และสมรรถนะหลกัทีจ่ าเป็นในการท างานเพื่อเพิม่
มลูค่าและความยัง่ยนืทีช่่วยสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์าร (Renzl, 2008) จากความนิยมของการจดัการความรูพ้บว่า 
ผลการสบืค้นขอ้มูลจากอนิเทอร์เน็ตเมื่อวนัที่ 4 มถุินายน พ.ศ. 2546 โดยใช้ค าว่า “Knowledge Management” หรอื 
“การจดัการความรู้” เป็นกุญแจในการสบืค้นผ่านเสริช์เอนจนิ (www.google.com) พบว่าม ี4.8 ลา้นเวบ็เพจ ที่มคี าว่า 
“Knowledge Management” หรอื “การจดัการความรู”้ ปรากฏอยู่ (ลาวลัย ์สขุยิง่, 2550) และผลลพัธจ์ากการสบืคน้โดย
ใช้กุญแจหลกัค าเดยีวกนัผ่านเสริ์ชเอนจิน (www.google.com) เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 พบว่ามีจ านวน
เพิม่ขึน้เป็น 26.9 ลา้นเวบ็เพจ ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงความสนใจของผู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตที่มต่ีอการจดัการความรู ้การ
จดัการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ดตี้องท าให้ความรูฝั้งลกึในตัวบุคคลกลายมาเป็นความรูช้ดัแจ้งที่สามารถบนัทึก
เพื่อให้บุคคลอื่นน าไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้และสามารถจดัเก็บการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
ฐานความรูข้ององคก์ารเพื่อเป็นการหลกีเลีย่งไม่ใหค้วามรูเ้หล่านัน้หายไปกบัตวับุคคลนัน้ๆ (ประพนธ ์ผาสขุยดึ, 2547) 
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการจดัการความรูใ้นองคก์ารม ี3 ประการคอื  

(1) คน (Human) ซึ่งถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้ที่น าความรูไ้ปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ 

(2) เทคโนโลย ี(Technology) เป็นเครื่องมอืในการช่วยคน้หา จดัเกบ็ แลกเปลีย่นและน าความรูไ้ปใชง้านไดง้่าย 
สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(3) กระบวนการความรู ้(Knowledge process) เป็นการบรหิารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรูไ้ปให้ผูใ้ช ้
เพื่อท าใหเ้กดิการปรบัปรุงและนวตักรรม  

องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการต้องเชื่อมโยงและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอย่างสมดุลและเหมาะสม การน าวธิกีารจดัการ
ความรูม้าใชใ้นการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาองคก์าร เป็นการเพิม่คุณภาพและศกัยภาพขององคก์ารเอง โดย
การน าความรูท้ีม่อียู่เดมิ มาบูรณาการก่อใหเ้กดิเป็นความรูใ้หม่ ๆ และสามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้จน
กลายเป็นวงจรแห่งการเรยีนรูท้ีเ่พิม่พนูอย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ (ศศธิร สายศกัดา, 2556) 

ระบบจดัการความรู ้(Knowledge management system) หมายถงึ ระบบทีม่กีารน าเขา้ เกบ็รกัษา แลกเปลีย่นและ
เข้าถึงความรู้ที่สามารถท างานได้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งรวมไปถึงบรบิทเกี่ยวกบัความรู้ ระบบที่ท าการรวบรวมความรู้
ประเภทต่างๆ จากบทเรยีนในอดตี ระบบการจ าแนกเอกสารความรู้ ระบบที่ช่วยค้นหาผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมี
เทคโนโลยทีีช่่วยอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ (Kulkarni et al., 2006) เทคโนโลยทีีน่ าเขา้มาใช้
งานในระบบจดัการความรู้จะเป็นเครื่องมอืในการช่วยปฏบิตังิานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสนับสนุนพฤตกิรรมการ
จดัการความรูใ้นองคก์ารใหส้ามารถน าความรูท้ีม่อียู่มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สรา้งความรูใ้หม่ รวมไปถงึการเรยีนรู้
ของบุคลากรในองคก์ารเป็นการอ านวยความสะดวกในกจิกรรมความรูท้ีจ่ะส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ารในการใช้
ระบบจดัการความรู ้ความส าคญัของระบบจดัการความรูท้ีม่ต่ีอองคก์ารส่งผลใหเ้กดิความสนใจในปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผล
ต่อการยอมรบัและตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีจ่ะน าไปเป็นตวัแบบในการน าระบบจดัการความรูม้าปรบัใช้
ในองคก์ารอื่นๆ ทีส่นใจได ้โดยสามารถมุ่งเน้นไปทีปั่จจยัชีว้ดัทีส่่งผลถงึความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูไ้ดโ้ดยทนัท ี
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ทัง้นี้เพื่อประโยชน์สงูสุดในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารเองและเพื่อประโยชน์แห่งการเรยีนรูข้อง
บุคลากรภายในองคก์ารสบืต่อกนัไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองค์การและ
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ กบัความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเพื่อกระตุ้นใหอ้งคก์ารเหน็ถึง
ความส าคญัของความรู ้การจดัการความรูแ้ละระบบจดัการความรู ้

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้น าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) และแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
(Technology acceptance model) มาเป็นหลกัในการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
ไดด้งันี้ 

เจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Attitude toward knowledge sharing behavior) หมายถงึ การที่
บุคคลมคีวามรูส้กึหรอืความเชื่อในการกระท าพฤตกิรรมใด ทีส่่งผลในเชงิบวก บุคคลนัน้ย่อมมเีจตคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม
นัน้ เมื่อตวับุคคลมคีวามเชื่อว่าการแบ่งปันความรูก้บับุคลากรในองคก์ารจะสง่ผลดทีัง้ต่อตนเองและองคก์ารแลว้ บุคคล
นัน้จะมเีจตคตทิีด่ต่ีอการแบง่ปันความรู ้(Ryu et al., 2003) การแบ่งปัน รวบรวมและจดัเกบ็ความรูแ้บบต่างๆ ใหอ้ยู่กบั
องคก์ารมากกว่าการอยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ช่วยท าใหค้วามรูน้ัน้ยงัคงอยู่และเป็นผลดต่ีอองคก์ารในระยะยาว ไม่
สูญหายไปกับบุคลากรเมื่อบุคคลเหล่านัน้ออกจากงาน เช่น การจดัท าฐานข้อมูลที่จดัเก็บรวบรวมความรู้เพื่อการ
แบ่งปันระหว่างบุคลากรในองคก์ารเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีม่ากขึน้ (Hansen et al., 1999) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้  (Subjective norms toward knowledge sharing) 
หมายถงึ สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบทางความคดิจากบุคคลอื่นทีม่อีทิธพิลสง่ผลต่อการตดัสนิใจของบุคคลนัน้ อาจ
เป็นแรงกระตุน้ ความเชื่อหรอืแรงจงูใจทีป่ฏบิตัติามการกระท าทีม่าจากบุคคลนัน้ เช่น เพื่อน ครอบครวั ผูบ้งัคบับญัชา 
(Ajzen, 1991) การที่บุคลากรเหน็ว่าบุคคลใดกต็ามในองค์การที่มีความส าคญัต่อเขา เช่น ผู้บรหิาร หวัหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน ไดม้กีารรเิริม่แบ่งปันความรูเ้กดิขึน้ บุคคลนัน้กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ย (Ryu 
et al., 2003) ความน่าเชื่อถือและภาวะผู้น าของบุคคลที่สนับสนุนการแบ่งปันความรูภ้ายในองค์การมอีทิธพิลต่อการ
แบ่งปันความรูข้องบุคคลนัน้ (Yang 2010; DuBrin 1998; Korsgaard et al., 2002) 

การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Perceived knowledge sharing 
behavioral control) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลว่าง่ายหรอืยากที่จะแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา ซึง่อาจสะท้อนจาก
ประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเนปัจจยัทีส่นบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคในการรบัรูก้ารควบคุม บุคคลอาจใชว้ธิกีารใด
วธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิเีพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปเป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงคโ์ดยความเชื่อเกีย่วกบัการควบคุมอาจไดร้บัอทิธพิลจาก ประสบการณ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมในอดตี ขอ้มลูขา่วสาร
ทีไ่ดร้บัจากผูอ้ื่นเกีย่วกบัพฤตกิรรมนัน้ การสงัเกตจากประสบการณ์ของคนรอบตวั และตัวแปรอื่นๆ ทีเ่พิม่หรอืลดการ
รบัรูค้วามยากง่ายของการกระท าพฤตกิรรมนัน้ (ปิยภรณ์ อภฐิานฐติิ, 2551) ถา้บุคคลเชื่อว่ามคีวามสามารถทีจ่ะกระท า
พฤติกรรมได้และสามารถควบคุมให้เกิดผลได้ตามที่ตัง้ใจ บุคคลนัน้จะมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนัน้ (สุวรรณา     
วริยิะประยรู, 2548) 

การรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถงึ การแสดงถงึระดบัความเชื่อมัน่ของบุคคลทีเ่ชื่อว่าสิง่นัน้
จะสง่ผลดกีบัการท างาน ความมปีระโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรบัรูใ้นระดบับุคคลว่าเทคโนโลยจีะมสีว่นชว่ยในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (Davis, 1989) ซึง่การทีบุ่คคลมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้ย่อมหมายถงึบุคคลนัน้ไดร้บัประโยชน์
ทัง้จากการเรยีนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานระบบจดัการความรู้เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวม
ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน (Punnoose, 2012; สงิหะ ฉวสีขุและสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  
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การรบัรูค้วามง่ายของการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถงึ การทีบุ่คคลเชื่อมัน่ว่าการใชง้านนัน้ไม่
จ าเป็นต้องใชค้วามพยายามทีม่ากเกนิไป โดยความง่ายในการใชง้านจะเป็นตวัก าหนดการรบัรูใ้นแง่ของปรมิาณหรอื
ความส าเรจ็ทีจ่ะไดร้บัว่าตรงตามความคาดหวงัหรอืไม่ (Davis, 1989; สงิหะ ฉวสีขุและสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) 

การรบัรู้ถึงความอ่อนแอต่อภยัคกุคาม (Perceived threat susceptibility) หมายถงึ ระดบัของความเป็นไป
ได้และผลกระทบของปัจจยักระตุ้นจากภายนอกที่มอียู่ ที่บุคคลนัน้ตระหนักถึงได้ เช่นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ
อาชพีหรอืหน้าที่การงาน อาจเกดิขึน้จากการทีบุ่คลากรในองค์การเกษียณอายุหรอืลาออก ยิง่บุคคลนัน้รบัรูถ้ึงระดับ
ของความเป็นไปได้และผลกระทบของภยัคุกคามทีม่อียู่ เช่น โอกาสในการกา้วหน้าต่ออาชพีการงาน บุคคลนัน้จะยิง่
ตอบสนองต่อปัจจยักระตุน้จากภายนอกนัน้ไดด้ยีิง่ขึน้ (Gore & Bracken, 2005)  

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลนัน้เชื่อในความสามารถของตนเอง
และรบัรูว้่าตนเองจะปฏบิตัิตอบสนองตามค าแนะน านัน้ได้ (Witte, 1994 as cited in Johnston & Warkentin, 2010) 
ความเชื่อหรอืความมัน่ใจของบุคคลว่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการนัน้จนประสบผลส าเรจ็ได้
ผลลพัธท์ีต่อ้งการ (Bandura, 1977) 

ความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร (Intention to use KM in the organization) หมายถงึ เจตนา
หรอืความต้องการทีจ่ะใชร้ะบบจดัการความรูซ้ึง่เป็นเทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึน้เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิขัน้ตอนการสรา้ง
ความรู ้การเกบ็รกัษาและการสบืคน้ขอ้มูลความรู ้การแลกเปลีย่นและการประยุกต์ใชข้อ้มูลความรูข้ององคก์าร ท าให้
สามารถเตรยีมตวัเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง การหมุนเวยีน การลดขนาดและการใชป้ระโยชน์จากความรูโ้ดยการ
ท าให้ความเชี่ยวชาญสามารถเขา้ถึงได้อย่างกว้างขวางและรวดเรว็ นอกจากนี้ระบบจดัการความรู้ยงัช่วยเรื่องการ
จดัการความรูโ้ดยการท าให้ความรู้ถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปสู่อกีบุคคลหนึ่งทีต่้องการความรู้ไดอ้ย่างทัว่ทัง้องค์การ
อย่างเป็นระบบ (Ajzen, 1991; Alavi & Leidner, 2001; Bose, 2004) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
(Technology acceptance model) มาเป็นกรอบแนวคดิพืน้ฐาน ผนวกกบัปัจจยัใหม ่2 ปัจจยัทีง่านวจิยันี้เพิม่เขา้มา คอื 
การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม
ความตัง้ใจ (Behavioral intention) จากแบบจ าลองการโน้มน้าวใจโดยใชค้วามกลวั (Fear appeal model) เพื่อใชเ้ป็น
กรอบการศกึษาในการหาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
 

การแบ่งปันความรูถ้อืว่าเป็นกระบวนการส าคญัทีท่ าใหก้ารจดัการความรู ้(Knowledge management) ในองคก์าร
ประสบผลส าเรจ็ น าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้บุคคลใดคน้พบความรูใ้หม่ๆ แต่ไม่มกีารน าความรูน้ัน้แบ่งปัน
กบัผู้อื่นหรอืน ากลบัมาใช้ใหม่ก็ถือว่าความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่นัน้เป็นความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ กา ร
รวบรวมและจดัเกบ็ความรูแ้บบต่างๆ ใหอ้ยู่กบัองคก์ารมากกว่าการอยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยท าใหค้วามรูน้ัน้ยงัคง
อยู่และเป็นผลดีต่อองค์การในระยะยาว ไม่สูญหายไปกบับุคลากรเมื่อบุคคลเหล่านัน้ออกจากงาน เช่น การจดัท า
ฐานความรูท้ี่จดัเกบ็รวบรวมความรู้เพื่อการแบ่งปันระหว่างบุคลากรในองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่มากขึ้น 
(Hansen et al., 1999) นอกจากนี้การแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนความรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลนัน้มีเจตนาในการ
แบ่งปันความรูก้่อน (Qian et al., 2008) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H1: เจตคตต่ิอพฤตกิรรมแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร  
 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรบัรู้บุคคลที่มีแรงผลกัดนัทางสงัคมหรอืตัวบุคคลอื่นที่มีความส าคญัต่อการ

ตดัสนิใจกระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ อาจมาจากความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอา้งองิหรอืแรงจูงใจจากกลุ่มอา้งองิที่จะปฏบิตัติาม
กลุ่มอา้งองินัน้ (Ajzen, 1991) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิทีไ่ดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจ
แสดงถงึพฤตกิรรมเรื่องการแบ่งปันความรู ้หากบุคลากรในองค์การเหน็ว่าบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อเขา เช่น ผูบ้รหิาร 
หวัหน้างานหรอืเพื่อนร่วมงาน มีการแบ่งปันความรู้เกิดขึ้น บุคคลนัน้ก็จะมีมุมมองในทางบวกและมีแนวโน้มที่จะ
แบ่งปันความรู ้โดยความน่าเชื่อถือและภาวะผูน้ าของบุคคลทีส่นับสนุนการแบ่งปันความรูภ้ายในองคก์ารมอีทิธพิลต่อ
การแบ่งปันความรูข้องบุคคลนัน้ (Yang, 2010; DuBrin, 1998; Korsgaard et al., 2002) ซึ่งสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้  

 
H2: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
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การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเป็นการรับรู้ระดับความยากง่ายของการกระท า
พฤตกิรรมนัน้ซึ่งเป็นการสะทอ้นจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเนปัจจยัทีอ่าจสนับสนุนหรอืเป็นอุปสรรคใน
การควบคุมพฤตกิรรม ได้รบัอทิธพิลจากประสบการณ์ในอดตี ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมนัน้จากบุคคลอื่น การสงัเกต
จากประสบการณ์รอบตวั และตวัแปรอื่นๆ ที่สามารถเพิม่หรอืลดการรบัรูค้วามยากง่ายของการกระท าพฤตกิรรมนัน้ 
(ปิยภรณ์  อภิฐานฐิติ, 2551) การทบทวนงานวิจัยในอดีตพบว่า การแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการของการมี
ปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการความตัง้ใจเพื่อแลกเปลี่ยน กระจายความรู้หรือ
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล (Wu et al., 2012) การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมกบัความตัง้ใจมคีวาม
เกีย่วขอ้งกนั หากบุคลากรสมัผสัไดถ้งึประสบการณ์ทีส่ าเรจ็ไดจ้รงิ เช่น การแลกเปลีย่นความรูท้ีม่อียู่เดมิหรอืเป็นทกัษะ
ทีถ่นดั ย่อมสง่ผลถงึความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(สวุรรณา วริยิะประยรู, 2548) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H3: การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการ

ความรูใ้นองคก์าร 
 
การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านคอืการทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใช้

งานระบบจดัการความรู ้และถา้ระบบใดๆ มกีารใชง้านทีง่่าย จะสง่ผลใหบุ้คคลนัน้มกีารรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน
ไดโ้ดยง่ายและน าไปสู่การมพีฤตกิรรมของความตัง้ใจที่จะใชง้าน ดงันัน้หากมกีารรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านเกดิขึน้ 
ย่อมส่งผลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้งานได้และมผีลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบจดัการ
ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง (Said et al., 2007; Abdelrahman, 2013) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
H5: การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
 
การรบัรูป้ระโยชน์คอื ระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการแสวงหาความรูใ้นระบบจดัการความรูจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน (Davis, 1989) การที่บุคคลมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงบุคคลนัน้ได้รบัประโยชน์ทัง้จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้จากการใช้งานระบบจดัการความรูเ้น่ืองจากเป็นแหล่งรวบรวมความรูต่้างๆ ทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏบิตังิาน บุคคลใดทีเ่หน็ว่าระบบจดัการความรูม้ปีระโยชน์ย่อมสง่ผลใหบุ้คคลนัน้มแีนวโน้มต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองคก์าร (Punnoose, 2012) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
 H6: การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร  
 
การรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของภัยคุกคามน ามาซึ่งการรับรู้ถึงความอ่อนแอต่อภัยคุกคามมีอิทธิพลต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปได้ที่จะเผชญิและรบัมอืกบัภัย
คุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อบุคคลนัน้ (Rogers, 1975; Witte, 1992) ในบรบิทของการใชง้านระบบจดัการความรู ้การ
รบัรูร้ะดบัความรุนแรงต่อภยัคุกคามจากภายนอกทีเ่กดิขึน้จากความกลวัต่อความไม่กา้วหน้าในอาชพีอนัเนื่องมาจาก
การขาดความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานของบุคลากร ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H7: การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคกุคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
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การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คอื ระดบัทีบุ่คคลนัน้เชื่อในความสามารถของตนเองทีจ่ะปฏบิตัติอบสนองตาม
ค าแนะน า (Witte, 1994) ความเชื่อหรอืความมัน่ใจของบุคคลว่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการ
นัน้จนประสบผลส าเรจ็ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ (Bandura, 1977) หากบุคคลรบัรูไ้ดว้่าตวัเองมคีวามรูห้รอืขดีความสามารถ
ที่ต ่า บุคคลนัน้จะกระตือรอืร้นในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาตวัเองแล้ว การที่บุคคลรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองย่อมสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู ้ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H8: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

 
4. วิธีการวิจยั 

ประชากรของงานวจิยันี้เป็นพนักงานที่ท างานในองคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่สีถานที่ท างานในประเทศไทย
และมีระบบจัดการความรู้ในองค์การ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 ราย ที่ค านวณจากโปรแกรม         
G*Power ดว้ยแบบสอบถามในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ปรบัปรุงขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย  ปิยภรณ์  อภิฐานฐิติ, 2551; สุวรรณา วิริยะประยูร, 2548; สิงหะ ฉวีสุขและสุนันทา           
วงศจ์ตุรภทัร, 2555; Hansen et al., 1999; Yang, 2010; Said et al., 2007; Abdelrahman, 2013; Punnoose, 2012; 
Gore & Bracken, 2005; Bandura, 1977; Johnston & Warkentin, 2010; Alavi & Leidner, 2001; Bose 2004) 
ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปสอบทานขอ้มูลทีข่าดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายตัวของขอ้มูล (Normality) การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล (Accuracy of the data) ก่อนการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช้การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) (เพ็ญแข ศิรวิรรณ, 
2546) ด้วยการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซที่ควรมากกว่า 0.7 เพื่อน าไปทดสอบสมมติฐานดว้ยวธิี
วเิคราะหถ์ดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 และ
หาค่าอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มดว้ยโปรแกรมจากเวบ็ Denielsoper 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 57.0) โดยอยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 34.4) ระดับ
การศึกษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรี (ร้อยละ 54.6) ท างานอยู่ในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 73.5) ขนาดขององค์การ
มากกว่า 5,000 คน (รอ้ยละ 28.7) และท างานในองค์การประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 14.6) 
ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการ (ร้อยละ 50.8) ท างานในแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ (ร้อยละ 18.2) 
และมอีายุงานระหว่าง 3-5 ปี (รอ้ยละ 28.7) 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) ทีก่ าหนดใหค้่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) ควรมคี่า
ไม่ต ่ากว่า 0.5 และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ควรมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่าสถติทิีไ่ดข้องแต่ละตวัแปรและขอ้ค าถามทัง้หมด 40 ขอ้ค าถามสามารถจดักลุ่มตวัแปรของงานวจิยัได้
ครบ 8 ตวัแปร ด้วยขอ้ค าถาม 37 ขอ้ค าถาม ทุกตวัแปรมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซมากกว่า 0.7 มเีพียง
ค าถามขอ้ 4-5 ในปัจจยัเพื่อวดัเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้และขอ้ 5 ในปัจจยัเพื่อวดัการรบัรูค้วามง่ายของ
การใชง้าน ทีไ่ม่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดคอื 0.5 จงึท าการตดัขอ้ค าถามนัน้ออก ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา 
ของครอนบาซ 

จ านวนขอ้
ค าถาม 

เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้ 0.736 3 

การคลอ้ยตามบุคคลอา้งองิในการแบ่งปันความรู ้ 0.838 5 

การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ความรู ้

0.815 5 

การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน 0.856 4 

การรบัรูป้ระโยชน์ 0.861 5 

การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคกุคาม 0.701 5 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.844 5 

ความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 0.846 5 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยวธิวีเิคราะหถ์ดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression analysis) 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดต้ามตารางที่ 2 โดยก าหนดค่า p-value ที่น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรในกรอบแนวคดิการ
วจิยัตามตารางที ่3 ทัง้นี้สามารถวเิคราะหผ์ลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ 

5.3.1 การรบัรู้ประโยชน์ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านส่งอทิธพิลทางตรงต่อการ
รบัรู้ประโยชน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.305 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 9.3   
(R2 = 0.093) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการ
รบัรูป้ระโยชน์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Said et al. (2007) และ Abdelrahman (2013) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วาม
ง่ายของการใชง้านคอื การทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ต้องใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใชง้านระบบจดัการ
ความรูแ้ละถ้าระบบใดๆ มกีารใชง้านที่ง่ายจะส่งผลให้บุคคลนัน้มกีารรบัรูถ้ึงประโยชน์ของการใช้งานได้โดยง่ายและ
น าไปสูก่ารมพีฤตกิรรมของความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 

5.3.2 การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามส่ง
อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.228 และมคีวามผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 5.2 (R2 = 0.052) ซึง่สอดคลอ้งตามสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความ
อ่อนแอต่อภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rogers (1975) 
และ Witte (1992) ที่กล่าวว่าการรบัรู้ถงึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจและ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลสง่ผลต่อบุคคลนัน้ 

5.3.3 ความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองคก์าร ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อ
ภยัคุกคาม การรูรู้ค้วามสามารถของตนเองส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองค์การ โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 50.3 (R2 = 0.503) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 
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5.3.3.1 เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการ
ความรูใ้นองคก์ารเท่ากบั (0.039) ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูไ้ม่สนบัสนุน
สมมติฐานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรมแบ่งปันความรู้ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการ
ความรูใ้นองคก์าร เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายลบ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้
ไว ้อาจมสีาเหตุจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่ารอ้ยละ 70 ตอบเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อขอ้
ค าถามที่เกี่ยวกบัเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู ้แต่มเีพยีงร้อยละ 30 ที่ตอบเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อขอ้ค าถาม 
“คุณตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเพื่อเพิม่ขดีความสามารถของคุณ” ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สทิธิ
ชยั ประชานันท ์(2554) ทีก่ล่าวว่าความสมคัรใจในการใชร้ะบบจะสง่ผลอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบจดัการความรูแ้ละ
งานวจิยัของ บุญด ีบุญญากจิ และคณะ (2547) ที่กล่าวว่า การแบ่งปันความรู้สามารถท าได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบั
ความต้องการและวฒันธรรมองค์การ ส่วนใหญ่มกัจะใช้วธิผีสมผสานเพื่อให้ผู้ใช้ขอ้มูลสามารถเลอืกใช้ได้ตามความ
สะดวก เช่น การจดัท าเป็นเอกสาร ระบบพีเ่ลีย้ง การสบัเปลีย่นหน้าทีง่าน เป็นตน้ 

5.3.3.2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิในการแบ่งปันความรู้ มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบ
จดัการความรู้ในองค์การ เท่ากบั 0.021 ซึ่งจากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปัน
ความรูไ้ม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 2 ที่กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองค์การ เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลที่ได้ไม่สอดคล้องกบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 อาจมี
สาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าช่วงอายุตัง้แต่ 20 – 35 ปี คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 67.1 ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด โดยในจ านวนนี้มคี่าเฉลีย่ของการตอบค าถามในเชงิไม่เหน็ด้วยกบัขอ้ค าถามของตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิในการแบ่งปันความรูเ้ป็นจ านวนรอ้ยละ 38 ในกลุ่มบุคคลเดยีวกนัมคี่าเฉลีย่ของการตอบค าถามเหน็ดว้ยอย่างยิง่
ต่อตวัแปรการตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้เป็นจ านวนร้อยละ 28 เท่านัน้ ซึ่งบุคคลในช่วงอายุดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น
บุคคลใน Generation Y ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรทีเ่ตบิโตมาในยุคที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากของสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง รวมไปถึงเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าขึน้เมื่อเทยีบกบัยุคก่อนหน้า จงึเป็นปัจจยัท าให้คนใน 
Generation Y มลีกัษณะทีช่อบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล และคณะ (2553)  

5.3.3.3 การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้
ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.172 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 3 ที่กล่าวว่าการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยภรณ์ อภฐิานฐติ ิ(2551) 
สุวรรณา วริยิะประยูร (2548) และ Wu et al. (2012) ที่กล่าวว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกบั
ความตัง้ใจมคีวามเกีย่วขอ้งกนั หากบุคลากรสมัผสัไดถ้งึประสบการณ์ทีส่ าเรจ็ไดจ้รงิ การแลกเปลีย่นความรูท้ีม่อียู่เดมิ
หรอืเป็นทกัษะทีถ่นัด การแบ่งปันความรูเ้ป็นกระบวนการของการมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนัระหว่างบุคคลซึ่งเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการความตัง้ใจเพื่อแลกเปลีย่นกระจายความรูห้รอืประสบการณ์ระหว่างบุคคล ย่อมส่งผลถงึความตัง้ใจในการ
แบ่งปันความรู ้

5.3.3.4 การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารทีค่่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.305 และทางออ้มผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ทีม่คี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางออ้มเท่ากบั 
0.109 และค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.294 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัที ่4 และ 5  

5.3.3.5 การรบัรูป้ระโยชน์ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้ในองค์การ ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.358 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่า 
การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Davis 
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(1989) และ Punnoose (2012) ที่กล่าวว่า บุคคลใดที่เหน็ว่าระบบจดัการความรู้มปีระโยชน์ย่อมส่งผลให้บุคคลนัน้มี
แนวโน้มต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

5.3.3.6 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีค่่า
สมัประสทิธิท์างตรงเท่ากบั 0.239 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยัที่ 8 ที่
กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Bandura (1977) และ Witte (1994) ที่กล่าวว่าหากบุคคลรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความรู้หรือขีด
ความสามารถทีต่ ่า บุคคลนัน้จะกระตอืรอืรน้ในการคน้หาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง การทีบุ่คคลรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองย่อมสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้ 

5.3.3.7 การรบัรู้ถึงความอ่อนแอต่อภัยคุกคาม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ความสามารถของตนเองที่ค่า
สมัประสิทธิอ์ิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.228 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ตดัสนิใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองค์การผ่านการรบัรู้ความสามารถของตนเองที่มีค่าสมัประสิทธิอ์ทิธพิลทางอ้อม
เท่ากบั 0.054 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยัที่ 7 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถึง
ความอ่อนแอต่อภัยคุกคามส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
Rogers (1975) และ Witte (1992) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผล
ต่อบุคคลนัน้ 

 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ตวัแปร ผลการทดสอบ 
H1 เจตคตติ่อพฤตกิรรมแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้

ในองคก์าร 
ไมส่นบัสนุน 

H2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ไมส่นบัสนุน 
H3 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อ

ความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
สนบัสนุน 

H4 การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ สนบัสนุน 
H5 การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้านส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้น

องคก์าร 
สนบัสนุน 

H6 การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร สนบัสนุน 
H7 การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรู้ 

ความสามารถของตนเอง 
สนบัสนุน 

H8 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ 
ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

สนบัสนุน 
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ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรในกรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตวัแปรอิสระ 

เจตคติ
ต่อพฤติ 
กรรม 
การ

แบง่ปัน
ความรู้ 
(ATT) 

การ
คล้อย
ตาม
กลุ่ม
อ้างอิง
ในการ
แบง่ปัน
ความรู้ 
(SN) 

การรบัรู้
ความ 

สามารถใน
การควบคมุ
พฤติกรรม
การแบง่ปัน
ความรู้ 
(PBC) 

การรบัรู้
ความง่าย
ของการ
ใช้งาน 
(PEU) 

การรบัรู้
ประโยชน์ 
(PU) 

การรบัรู้ถึง
ความ

อ่อนแอต่อ
ภยัคกุคาม 
(PTS) 

การรบัรู้
ความ 
สามารถ
ของ

ตนเอง 
(SE) 

ความตัง้ใจใช้
ระบบจดัการ
ความรูใ้น
องคก์าร (INT) 

0.503 

ทางตรง -0.039 0.021 0.172* 0.185* 0.358* - 0.239* 

ทางออ้ม - - - 0.109* - 0.054* - 

โดยรวม -0.039 0.021 0.172* 0.294* 0.358* 0.054* 0.239* 

การรบัรูค้วาม 
สามารถของ
ตนเอง (SE) 

0.052 

ทางตรง - - - - - 0.228* - 

ทางออ้ม - - - - - - - 

โดยรวม - - - - - 0.228*   

การรบัรู้
ประโยชน์ 
(PU) 

0.093 

ทางตรง - - - 0.305* - - - 

ทางออ้ม - - - - - - - 

โดยรวม - - - 0.305* - - - 

*p < 0.05 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาขอ้มูลทางสถิตพิบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองคก์าร ประกอบดว้ย  การ
รบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู ้(Perceived knowledge sharing behavioral control) 
การรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived ease of use) การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) การรบัรู้ถึง
ความอ่อนแอต่อภัยคุกคาม (Perceived threat susceptibility) การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิการวจิยัทีผู่ว้จิยัจดัท ามคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้  

(1) การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ กล่าวคอื การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านคอืการ
ทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใชง้านระบบจดัการความรูแ้ละถา้ระบบใดๆ มี
การใช้งานทีง่่ายจะส่งผลใหบุ้คคลนัน้มกีารรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้งานไดโ้ดยง่ายและน าไปสู่การมพีฤติกรรมของ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Said et al. (2007) และ Abdelrahman (2013) 

(2) การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง กล่าวคอื การรบัรูถ้ึงความ
อ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไป
ไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อบุคคลนัน้ ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Rogers (1975) และ 
Witte (1992)  

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้
(Attitude toward knowledge sharing behavior) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้ (Subjective 
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norms) ต่อความตัง้ใจระบบจัดการความรู้ในองค์การ ( Intention to use KMs in the organization) ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื เจตคติต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้่งผลทางลบต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองคก์าร อาจมสีาเหตุมาจากความสมคัรใจในการใชร้ะบบจะส่งผลอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบจดัการ
ความรู ้ตามผลการวจิยัของ สทิธชิยั ประชานนัท ์(2554) และงานวจิยัของ บุญด ีบุญญากจิ และคณะ (2547) ทีก่ล่าวว่า
การแบ่งปันความรู้สามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กบัความต้องการและวฒันธรรมองค์การ ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธี
ผสมผสานเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก เช่น การจัดท าเป็นเอกสาร ระบบพี่เลี้ยง การ
สบัเปลีย่นหน้าทีง่าน เป็นต้น เครื่องมอืดงัทีก่ล่าวมาส่งผลให้บุคลากรในองคก์ารสามารถเลอืกใชเ้พื่อ ใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัวธิกีารท างานและวฒันธรรมองคก์าร อน่ึง เนื่องจากผูว้จิยัมไิดท้ าการสอบถามถงึความสมคัรใจและวธิกีาร
แบ่งปันความรู้ของผู้ใช้งานระบบ เช่นเดียวกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้ที่ไม่สนับสนุนตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจมสีาเหตุมาจากการทีป่ระชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในช่วงอายุ 20-35 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 67.1 ของประขากรในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เป็นคนใน Generation Y ทีม่ลีกัษณะทีช่อบแสดงออก มคีวาม
เป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข ตามผลการวจิยัของ ธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล และคณะ (2553) 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

ผลของงานวจิยันี้ท าให้ทราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร โดยปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านและการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม
พฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้การรบัรูถ้ึงความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม ส่งผลมากที่สุดตามล าดบั ดงันัน้หากหน่วยงาน
ต้องการรณรงค์ให้เกิดการแบ่งปันความรู้และใช้งานระบบจดัการความรู้ในองค์การ ก็ควรพิจารณาหาแนวทางให้
บุคลากรในองคก์ารไดต้ื่นตวัตามปัจจยัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรเหล่านัน้เกดิความเชื่อมัน่ว่าหากใชง้าน
แลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคลากรอื่นในองคก์าร ดงัต่อไปนี้  

(1) องคก์ารควรมกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรู ้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของ
การจดัการความรู้และการใช้งานระบบจดัการความรู้รวมไปถึงการสร้างวฒันธรรมองค์การส่งเสรมิให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนัใหม้ากขึน้ 

(2) องค์การควรจดัให้มกีารฝึกอบรมการใชง้านระบบจดัการความรูเ้พื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจมากขึน้ 
เช่น การอบรมการใช้งานระบบ วธิกีารใชง้านระบบให้เกดิประโยชน์สูงสุด การผสมผสานโดยการแทรกระบบจดัการ
ความรูเ้ขา้ไปในระบบงานทีบุ่คลากรใชง้านอยู่เป็นประจ า เป็นตน้ สิง่เหล่านี้จะช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรรูส้กึเคยชนิกบัการ
ใชง้านและไม่ก่อใหเ้กดิความพยายามทีม่ากเกนิความสามารถจนเกนิไป 

(3) องค์การควรมีการแจ้งหรือประกาศเพื่อให้บุคลากรในองค์การเข้าใจโดยทัว่กนัถึงสิ่งที่ก าลงัจะเกิ ดขึ้นกับ
องคก์าร เช่น องคก์ารมแีผนจะท าอะไร ท าไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ท าเมื่อไหร่ ท าอย่างไร การเปลีย่นแปลงนี้รวมไปถงึ
การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างองค์การหรอืบุคลากรหรอืไม่ มกีารพฒันาความรู้หรอืทกัษะในการท างานเขา้มาเกี่ยวขอ้ง
หรอืไม่ ทัง้นี้เพื่อใหบุ้คลากรทราบถงึความเป็นไปในองคก์าร นอกจากนี้องคก์ารยงัควรน าผลความส าเรจ็ของกจิกรรม
ต่างๆ ทีส่ื่อให้เหน็ประโยชน์ของการใชง้านระบบจดัการความรูม้าน าเสนอเพื่อใหบุ้คลากรรูส้กึถงึดา้นบวกของการเขา้
ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของการจดัการความรูใ้นองคก์าร 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 43 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
งานวจิยัต่อเนื่องในอนาคตเพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผู้วจิยัขอเสนอการท าวจิยัครัง้ต่อไปใน

บรบิทเดยีวกนั ดงันี้ 
(1) จดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัวธิแีละช่องทางการแบ่งปันความรูเ้พื่อศกึษาถึงขอ้มูลเพิม่เติมที่อาจ

สง่ผลต่อการใชง้านระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
(2) งานวจิยัครัง้นี้พบว่า ปัจจยัเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรูแ้ละปัจจยัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ ไม่

สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ได้เป็นกลุ่มบุคคลในช่วงอายุ 20-35 ปีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
อาจมคีวามสนใจและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างออกไปกบักลุ่มบุคคลในช่วงอายุอื่น ทัง้นี้การศกึษางานวจิยัในอดตีเกีย่วกบั
สองปัจจยันี้ให้ขอ้สรุปที่แตกต่างกนั ดงันัน้งานวจิัยต่อเนื่องจงึควรศกึษาปัจจยัทัง้สองด้วยจ านวนประชากรศาสตร์ที่
เทยีบเท่ากนัในแต่ละช่วงอายุเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 

banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและใชก้ารประยุกต์ทฤษฏแีละแนวคดิส่วน
ประสมทางการตลาด ทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned acton หรอื TRA) แบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM)  แนวคดิเกีย่วกบัความเสีย่งและความเชื่อมัน่ ซึง่น า
แนวคดิและทฤษฎมีาใช้ในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที่ใชบ้รกิาร Mobile application 
จ านวน 160 กลุ่มตวัอย่าง ด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้รูปแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกสแ์ละน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิเพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ จากทฤษฎแีละกรอบแนวคดิ
การวิจัย ผลการวิจยัการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 
และการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking แต่ความ
เชื่อมัน่ ความเสีย่ง ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR 
code payment ผ่าน Mobile banking 
 
ค าส าคญั : ควิอารโ์คด้ การช าระเงนิผ่านควิอารโ์คด้ โมบายแบงกก์ิง้ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing customer intension to use 
standardized quick response codes (QR code) payment on mobile banking in Bangkok and 
metropolitan area (BMA). Quantitative research was used to study factors affecting QR code payment. 
The 4P's marketing mix - product, price, place and promotion – was taken into account. The theory of 
reasoned action (TRA) technology acceptance model (TAM) and statistical concepts in risk analysis 
were also considered. Trust, risk and subjective norm were added from a literature review to frame 
the conceptual model. One hundred and sixty samples were consumers living or working in the BMA. 
They provided data by online and printed questionnaires. Data was analyzed by using statistical 
software package. Results were that perceived usefulness, perceived ease of use, and promotion 
were influential. Meanwhile, factors (risk, trust, price, place, and subjective norm) are not affected the 
intention to use QR code payment on mobile banking. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

สงัคมทัว่โลกรวมถงึสงัคมไทยก าลงัตื่นตวัและพยายามผลกัดนัตนเองเขา้สู ่Cashless society หรอื สงัคมไรเ้งนิสด
ที่มีการใช้วิธต่ีางๆ แทนเงินสดในการแลกเปลี่ยนซึ่งมูลค่าระหว่างกนั เช่น Digital currency, e-Wallet และ Mobile 
banking เป็นต้น กระแสการผลกัดนัประเทศไปสู่ส ังคมที่ไรเ้งนิสดเริม่ขึน้ในประเทศที่มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
ตัง้แต่สมยัยุค 90’s เรื่อยมาจนมาถงึยุค 2010’s จงึเกดิรปูแบบของบรกิารทางการเงนิรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนผู้
ใหบ้รกิาร Fin Tech มากมาย สอดคลอ้งกบัการเตบิโตทางการคา้ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศอย่าง e-commerce 
จงึเป็นสาเหตุหลกัทีป่ระเทศทัว่โลกมุ่งพฒันาทางดา้นการเงนิไปในทศิทางเดยีวกนัและร่วมผลกัดนัสงัคมไปสู ่Cashless 
society เพราะว่า สงัคมทีไ่รเ้งนิสดน ามาซึง่ประโยชน์ในหลายๆ ดา้น (มณีรตัน์ อนุโลมสมบตั,ิ 2560) 

รฐับาลไทยไดใ้หค้วามส าคญัและผลกัดนัแผนยุทธศาสตร ์โครงการ National e-Payment เพื่อวางรากฐานไปสูก่าร
เป็นสงัคมไรเ้งนิสด โดยมโีครงการต่างๆ เช่น โครงการบรกิารโอนเงนิและรบัโอนเงนิแบบใหม่ “พรอ้มเพย ์(Prompt 
pay)” ซึง่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัของระบบช าระเงนิ ท าใหค้่าธรรมเนียมการโอนเงนิมรีาคาถูกลง พรอ้มทัง้อ านวย
ความสะดวกใหส้ามารถใชเ้พยีงเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัทใ์นการท าธุรกรรม โครงการต่อมา
จะเป็นการขยายเครื่องรบัช าระบตัรอิเล็กทรอนิกสด์้วยเครื่อง EDC (Electronic data capture) โครงการการพัฒนา
ระบบการจดัเกบ็ภาษีของกรมสรรพากรใหเ้ป็นอเิลก็ทรอนิกส ์การจ่ายเงนิช่วยเหลอืจากภาครฐัผ่าน e-payment และ
การสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนดา้นความปลอดภยัของระบบ (กระทรวงการคลงั, 2559)  

จากนโยบายของรฐับาลดงักล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จงึได้เปิดตวั Standard QR code เพื่อใช้รบั
ช าระเงินในร้านค้าด้วยระบบคิวอาร์โค้ดหรอื QR code payment ซึ่งเป็นคิวอาร์โค้ดมาตรฐานสากลที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร่วมกบั 5 บตัรเครดติยกัษ์ใหญ่ วซี่า มาสเตอร ์เจซบี ียูเน่ียนเพย ์และอเมรกินัเอก็ซเ์พรส พฒันาขึน้มาใช้
ในประเทศไทยโดยเฉพาะ เรยีกว่า Thai QR code payment เพื่อใช้ช าระเงนิผ่าน Mobile banking application ของ
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ แทนเงินสด เพื่อไปสู่ “สงัคมไร้เงนิสด” ในอนาคตตามนโยบายของรฐับาล (ลม 
เปลีย่นทศิ, 2560)    

 การใช ้QR code ในการช าระเงนิ ถอืเป็นทางเลอืกใหม่ทีน่่าสนใจส าหรบัการสรา้งสงัคมไรเ้งนิสด เนื่องจากการใช ้
QR code ผู้ใช้บริการไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว  เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลข
โทรศพัท์มือถือแก่บุคคลอื่น เพียงแค่ผู้ใช้ผูกบญัชีกบัระบบพร้อมเพย์ ที่ธนาคารด้วยหมายเลขบตัรประชาชนหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถสแกน QR code จ่ายค่าสินค้าหรือโอนเงินได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ QR code ยัง
สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพด้านการช าระเงนิในประเทศ ท าใหป้ระชาชนและรา้นคา้เขา้ถึงบรกิารได้
ง่าย และถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการช าระเงนิใหม้คีวามสะดวก ปลอดภยั เกดิความเป็นส่วนตวั และสามารถน าไปต่อ
ยอดนวตักรรมทางการเงนิไดห้ลายรปูแบบ (อรญิชยั วรีดุษฎนีนท,์ 2560) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าบรกิาร QR code payment เป็นทางเลือกใหม่ส าหรบัช่องทางการช าระเงินที่
รฐับาลก าลงัส่งเสรมิสนับสนุน ดว้ยเหตุนี้ท าใหห้ลายธนาคารพยายามขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่ขึน้ เช่น ธนาคารกรุงเทพ
ไดท้ดลองช าระเงนิผ่าน QR code ทีบ่รเิวณตลาดละลายทรพัยแ์ละตามตลาดในหวัเมอืงใหญ่ ขณะทีธ่นาคารกสกิรไทย
กเ็ปิดตัวบริการ K Plus ในบริเวณย่านการค้าที่ส าคญั เช่น สยามสแควร์ ตลาดนัดจตุจกัร และแพลตตินัมประตูน ้า 
ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชยเ์ปิดตวัแคมเปญ SCB Easy Pay พรอ้มกบัคาแรกเตอร ์“แม่มณี” เพื่อสร้างการจดจ าและ
เป็นจุดเด่น ท าใหร้า้นคา้เปลีย่นมาใชบ้รกิารรบัช าระเงนิผ่าน QR Code กบัทางธนาคารมากขึน้ (อรญิชยั วรีดุษฎนีนท,์ 
2560) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด การรบัรูถ้งึความง่าย

ในการใช้งาน การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีไ่ด้รบั ความเสีย่ง ความเชื่อมัน่ และการคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking และปัจจยัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code Payment ผ่าน Mobile Banking ผ่านปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ความเช่ือมัน่ (Trust) หมายถงึ ความมัน่ใจในความปลอดภยัและมาตรฐานการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารผ่าน QR 

code เช่น ความมัน่ใจในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ (Hanafizadeh et al., 2014) 
ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในมาตรฐานและการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารผ่าน QR code 

เช่น ความผิดพลาดของระบบในการช าระเงนิและการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น (Hanafizadeh et al., 
2014) 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived usefulness) หมายถงึ การตระหนักถึงสิง่ที่ได้รบัส าหรบัการกระท า
ผ่าน QR code payment ของแต่ละบุคคล โดยขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อเฉพาะบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยนีัน้ๆ ว่าจะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของตนได ้โดยทีส่ิง่นัน้จะช่วยท าใหก้ารท างานของเขาดขีึน้  (Liébana-Cabanillas 
et al., 2015; จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558) 

การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถงึ ความรูส้กึของแต่ละบุคคลเกีย่วกบัการ
ตระหนกัถงึการใชง้านระบบ QR code payment ว่าสามารถท าไดส้ะดวกหรอืไม่ต้องใชค้วามพยายามอย่างมากในการ
เรยีนรูก้ารใชง้าน (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) หมายถงึ การรบัรูถ้งึความกดดนัทางสงัคมทีม่ผีลต่อความสนใจ
ของบุคคลให้กระท าหรือไม่กระท าตาม โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับ
ความส าคญัของกลุ่มอา้งองิต่อบุคคลนัน้ ซึง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ เกดิจากความคดิว่าบุคคลย่อมแสดงพฤตกิรรม
นัน้ตามบุคคลรอบขา้ง ซึ่งท าให้บุคคลรู้สกึเหมอืนถูกกดดนัให้แสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา โดยที่กลุ่มอ้ างองิอาจเป็น
เพื่อน บุคคลในครอบครวัและนกัแสดง นกัรอ้ง เป็นตน้ (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งมี
การเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าและประโยชน์ของบรกิาร (นเรศ สนุทร, 2557) 

ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ การน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูช้่องทางการใชบ้รกิาร 
โดยการเขา้ถงึระบบไดทุ้กทีแ่ละรองรบักบัระบบของทุกธนาคารพาณิชย ์(Mas & Ng'weno, 2010) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิาร ผ่านการประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่ โดยวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขอ้มลูหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร (นเรศ สนุทร, 2557) 

ความตัง้ใจในการใช้บริการ (Intension to use) หมายถึง ความเป็นไปได้หรอืความพร้อมที่บุคคลจะแสดง
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดงันัน้เมื่อบุคคลมแีรงจูงใจจากปัจจยัความตัง้ใจ ท าใหม้อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรม (Kim 
& Kang, 2012)  
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากกรอบแนวคดิ แสดงปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล ดงัภาพจะเหน็ได้ว่า การใช้บรกิาร QR code payment นัน้มอีทิธพิลมาจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ  
ความเชื่อมัน่ ความเสีย่ง การรบัรูถ้ึงประโยชน์ การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานและส่วนประสมทางการตลาด โดย
ผู้วจิยัได้เลือกปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ที่ส่งผลทางตรงต่อการใช้บริการ QR Code Payment ประกอบด้วย 3 
ปัจจยั ได้แก่ ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ส่วนผลที่เกดิจากปัจจยั
ความเสีย่งและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่านทางความเชื่อมัน่ และปัจจยัที่
สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่านทางการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่
ไดร้บั ดงันัน้จงึสามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ไดด้งันี้ 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking  

 
 การส่งเสรมิการตลาด เช่น การโฆษณา จะก่อให้เกดิการรบัรูก้ารใช้บรกิาร QR code payment และการส่งเสรมิ

การตลาดผ่านโปรโมชัน่ต่างๆ จะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทดลองใชบ้รกิารรูปแบบใหม่ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรม ทัง้นี้
จากงานวจิยัของเกศวทิ ูทพิยศ (2557) พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิผ่านสื่อออนไลน์ของลูกค้าธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร คอื 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาบรกิาร ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ
ในงานวจิยัของ นเรศ สนุทร (2557) พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกช าระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัการน าเสนอทางกายภาพ  ซึ่งสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
    

H1: การส่งเสริมการตลาดส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 
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การจดัจ าหน่าย ซึง่มผีลต่อการรบัรูช้่องทางการใชบ้รกิาร โดยการเขา้ถงึระบบไดทุ้กทีแ่ละรองรบักบัระบบของทุก
ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี้จากงานวจิยัของสรุยีพ์ร เหมอืงหลิง่ (2558) พบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัช่องทางการให้บรกิาร ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ชญัญาพทัธ ์จงทว ี(2558) ทีพ่บว่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร Mobile banking ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านความปลอดภยัและการยอมรบัเทคโนโลย ีซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั
การอ านวยความสะดวก ปัจจยัการรบัรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งานและปัจจยัด้านความปลอดภัย จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H2:  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 

 
 ปัจจยัด้านราคา จะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของค่าธรรมเนียมในการใช้บรกิาร ซึ่งถือเป็นส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านราคา เพราะเป็นค่าบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารต้องช าระเมื่อท าธุรกรรมนัน้ส าเรจ็ จากการศึกษางานวจิยัของ เสาวณิต  
อุดมเวชสกุล (2557) พบว่า ค่าธรรมเนียมของการท าธุรกรรมผ่านทาง Mobile Banking ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญาภทัร จนัทรโ์พธิ ์(2554) ทีพ่บว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในเรื่องการคดิ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บรกิาร เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่อครัง้ ดงันัน้การคิด
ค่าธรรมเนียมทีส่งูเกนิไปหรอืต ่าเกนิไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางอื่น อาจสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
   

H3 : ปัจจยัดา้นราคาสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
 

 การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใช้งาน (Perceive ease of use) ส่งผลต่อทศันคติของการใช้เทคโนโลย ี(Attitude 
toward using) และน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Behavioral intention to use) ซึ่งน าไปสู่การใช้ระบบจริง 
(Actual system use) และการรบัรูข้องแต่ละบุคคลในความง่ายต่อการใชง้านโดยปราศจากความเครยีด (Davis 1989)  
นอกจากนี้เมื่อผูใ้ชร้บัรูข้อ้มลูความง่ายต่อการใชง้าน ผูใ้ชก้จ็ะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชง้านมากขึน้ โดยการทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรู้
ความง่ายในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ทีเ่พยีงพอ ย่อมส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้
เพิม่สงูมากขึน้ (อภนิาร ีสจุนิตะเดชา, 2557) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4 : การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน 
Mobile banking 

 
 การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชง้าน (Perceived usefulness) เป็นปัจจยัทีก่ าหนดการรบัรูใ้นตวับุคคลว่า เทคโนโลยี

มสี่วนช่วยในการพฒันาประสทิธภิาพการปฏิบตัิงาน ซึ่งส่งผลต่อการเลอืกใช้สนิค้าและบรกิาร ซึ่งทัง้นี้งานวจิยัของ 
Thayer (2012) ที่ระบุว่า การรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทศันคติของผู้บรโิภคต่อการใช้เทคโนโลย ีQR 
code รวมทัง้จากงานวจิยัของพงศศ์ริ ิทองค า (2556) ทีก่ล่าวว่าทศันคตทิีม่ต่ีอบรกิารช าระค่าสนิคา้ผ่านระบบ mPOS 
(Mobile point-of-sale) ขึน้อยู่กบัการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H5 : การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 
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ความเชื่อมัน่ในการยอมรบัการช าระเงนิออนไลน์เป็นสิง่ที่ส าคญั (Tsiakis & Sthephanides, 2005) เนื่องจากการ
ช าระเงนิออนไลน์ไม่ไดท้ าโดยการช าระเงนิจากบุคคลไปสู่บุคคล แต่เป็นการช าระเงนิจากบุคคลสู่ระบบคอมพวิเตอร ์ 
จงึท าใหก้ารช าระเงนิออนไลน์ เกดิขอ้สงสยัและกระทบต่อความเชื่อมัน่ในระบบความปลอดภยั ซึง่ถ้ าบุคคลไม่มคีวาม
เชื่อมัน่ในระบบจะท าให้การใช้ลดน้อยลงจากการที่บุคคลไม่เขา้ใจและจะไม่เชื่อมัน่ในระบบ  ดงันัน้ความเชื่อมัน่เป็น
เรื่องทีม่คีวามส าคญัต่อการช าระเงนิออนไลน์  ดา้นงานวจิยัของ Ha and Stoel (2008) กล่าวไวใ้นการศกึษาว่าเหตุผล
ส าคญัทีผู่้บรโิภคใช้อนิเทอรเ์น็ตแต่ไม่ใชก้ารช าระเงนิออนไลน์มผีลมาจากความเชื่อในเรื่องความปลอดภยั โดยความ
เชื่อมัน่เป็นสิง่ส าคญัในการซือ้สนิคา้ออนไลน์เพราะว่ารปูแบบการซือ้ขายทีเ่ฉพาะและสภาพแวดลอ้มการซือ้ของเสมอืน
จรงิ ไม่สามารถจบัต้องสนิค้าหรอืเหน็สนิค้าตัวจรงิได้ ผู้บรโิภคจะรูส้กึว่าไม่แน่ใจในความเสีย่งที่สูงมากส าหรบัการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าทางออนไลน์ นอกจากนี้งานวิจยัของ Kim et al. (2009) ยงัพบว่าความเชื่อมัน่ของบรกิารถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการใช ้Mobile banking ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H6: ความเชือ่มัน่สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
   

งานวจิยัของ จญิาดา แก้วแทน (2557) แสดงใหเ้หน็ว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลต่อการใช้บรกิารช าระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน โดยผ่านทางกลุ่มเพื่อนหรอืคนรูจ้กั ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H7: การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking 

 
งานวจิยัของ องัครกัษ์  มีวรรณสุขกุล (2553) พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้

ธุรกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
 
H8: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ 

 
งานวจิยัของชลธชิา ศรแีสง (2556) พบว่าการรบัรูถ้งึการใชง้านง่ายของระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์มี

ความสมัพนัธใ์นแง่บวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ของระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้ 
   

H9: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

ความเสีย่งมผีลกระทบเชงิลบต่อทศันคตแิละการใช ้Mobile banking กล่าวคอืยิง่มคีวามเสีย่งในการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่เท่าใดกย็ิง่มทีศันคตต่ิอเรื่องนี้มากขึน้เท่านัน้และความเตม็ใจในการใชง้านกน้็อยลง (Wessels & Drennan, 2010) 
ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  

H10: ความเสีย่งสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าที่ใช้บรกิาร Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 

160 กลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งจดัสร้างขึน้มาจากการค้นควา้ขอ้มูลทางเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบด้วย Liébana-Cabanillas et al, 2015; จุฑารตัน์ เกยีรติรศัมี, 2558; Hanafizadeh 
et al, 2014; นเรศ สุนทร, 2557) การรวบรวมข้อมูลท าผ่านแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยการสร้าง
แบบสอบถามในกูเกลิเอกสาร (Google doc) และกระจายแบบสอบถามไปสู่กลุ่มตวัอย่างผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใช้
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าทดสอบเครื่องมอืทัง้ความตรงและความเทีย่งโดยใช้
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ที่มากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์ในการวัด (Aoki & Downes, 
2003) นอกจากนี้งานวิจัยยังใช้สถิติ Factor analysis เพื่อสกัดปัจจัย และการถดถอยแบบเชิงชัน้ (Hierarchical 
regression) เพื่อหาอทิธพิลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัในกรอบแนวคดิการวจิยั 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทัง้หมด และมเีพยีงบางตวัแปร
เท่านัน้ทีไ่ม่ไดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมกีารกระจายขอ้มลูแบบเบซ้า้ย แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑม์าตรฐานไม่มาก
นัก โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติหรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ้ Skewness ที่
มากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ที่มคี่ามากกว่า 0.70 (Aoki & Downes, 2003) ซึ่งถือว่ามีความ
เชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research และไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยตอ้งมคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถติขิอง
แต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความเช่ือมัน่ (Trust)  
(% of variance = 43.170, Cronbach’s alpha = 0.932) 
TR3 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment มคีวาม
ปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

3.70 0.823 0.918 

TR5 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment เป็นระบบทีม่ี
มาตรฐาน เน่ืองจากมคีวามร่วมมอืกนัของธปท.และผู้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรระดบัสากล 

3.73 0.854 0.884 

TR4 ท่านเชื่อว่าระบบ QR Code Payment ท าใหก้าร
ช าระเงนิของท่านถูกตอ้ง 

3.79 0.794 0.876 

TR2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment จะไม่เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

3.69 0.856 0.847 

TR6 ท่านเชื่อว่าระบบ QR Code Payment มกีารพฒันา
และทดสอบระบบมาเป็นอย่างดแีลว้ ก่อนทีจ่ะถูกน ามาใช้
งาน 

3.87 0.692 0.831 

TR1 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูทีด่ ี

3.80 0.767 0.790 

ปัจจยั 2: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) 
(% of variance = 20.906, Cronbach’s alpha = 0.841) 
SN3 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามคนทีม่ี
อทิธพิลต่อท่าน เช่น ดารานกัรอ้งทีช่ื่นชอบ เป็นตน้ 

2.61 0.939 0.904 

SN2 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามครอบครวั 2.63 1.020 0.885 
SN1 ท่านใชร้ะบบ QR Code Payment ตามเพื่อน 2.80 1.027 0.805 
ปัจจยั 3: ความเส่ียง (Risk)  
(% of variance = 14.027, Cronbach’s alpha = 0.825) 
RI2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มกีารป้องกนัที่
ท าใหบุ้คคลอื่นไม่สามารถขโมยขอ้มลูได ้

3.56 0.798 0.913 

RI4 ท่านคดิว่าการท ารายการผา่นทางระบบ QR Code 
Payment ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการท าธุรกรรมผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื 

3.51 0.718 0.899 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 4: การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(% of variance = 46.172, Cronbach’s alpha = 0.886) 
PT2 ท่านรบัทราบการแจง้ขา่วสารของการใหบ้รกิาร QR 
Code Payment 

3.79 0.825 0.848 

PT1 ท่านเหน็ว่าระบบ QR Code Payment มกีาร
โฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ เช่น ทวี ีวทิยุ 
เวบ็ไซตใ์น อนิเทอรเ์น็ต 

3.93 0.858 0.829 

PT3 ท่านรบัทราบว่าระบบ QR Code Payment มสีทิธิ ์
ลุน้ของรางวลัเมื่อท่านใชบ้รกิาร 

3.20 1.069 0.737 

ปัจจยั 5: การจดัจ าหน่าย (Place)  
(% of variance = 14.921, Cronbach’s alpha = 0.748) 
PL1 ท่านรบัทราบว่าระบบ QR Code Payment มสีทิธิลุ์น้
ของรางวลัเมื่อท่านใชบ้รกิาร 

4.11 0.790 0.897 

PL3 ท่านรบัรูว้่า ระบบ QR Code Payment สามารถ
ลงทะเบยีนผ่านทางสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

3.89 0.836 0.748 

PL2 ท่านสามารถเขา้ถงึระบบ QR Code Payment ได้
ตลอดเวลา ตามสถานทีต่่างๆ 

4.20 0.791 0.582 

ปัจจยั 6: ราคา (Price)  
(% of variance = 12.919, Cronbach’s alpha = 0.868) 
PC3 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มอีตัรา
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมทางการเงนิทีร่ะบุชดัเจน 

3.94 0.866 0.907 

PC2 ท่านคดิว่าอตัราค่าธรรมเนยีมของระบบ QR Code 
Payment มคีวามคุม้ค่า 

3.84 0.846 0.895 

ปัจจยั 7: การรบัรูถ้ึงประโยชน์จากการใช้งาน  
(Perceived usefulness) (% of variance = 64.748, Cronbach’s alpha = 0.888) 
PU2 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ท าใหเ้กดิ
ความสะดวก รวดเรว็และมคีวามถูกตอ้ง 

4.18 0.734 0.863 

PU4 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ในการบรหิารจดัการเงนิสด เช่น ไม่
ตอ้งเสยีเวลาในการน าเงนิสดไปเขา้บญัช ี

4.18 0.765 0.846 

PU3 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยท าใหล้ด
ตน้ทุนของการใชเ้งนิสด 

4.14 0.714 0.797 

PU6 ท่านเหน็ว่าระบบ QR Code Payment มกีาร
ประมวลผลการใชง้านทีร่วดเรว็ 

4.07 0.817 0.789 
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ของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

PU1 ท่านรูส้กึว่าระบบ QR Code Payment ช่วยเพิม่ช่อง
ทางการช าระเงนิ  

4.34 0.672 0.769 

PU5 ท่านรบัรูว้่าระบบ QR Code Payment สามารถท า
ธุรกรรมไดห้ลากหลาย เช่น การโอนเงนิ การช าระเงนิดว้ย
บตัรเครดติผ่าน QR Code 

3.91 0.874 0.760 

ปัจจยั 8: การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน  
(Perceived ease of use) (% of variance = 78.834, Cronbach’s alpha = 0.864) 
PEOU2 ท่านคดิว่าระบบ QR Code Payment มขีัน้ตอน
วธิกีารใชท้ีม่คีวามชดัเจน 

3.84 0.726 0.905 

PEOU3 ท่านคดิว่าท่านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใช้
ระบบ QR Code Payment ทีส่ามารถใชง้านกบัโมบาย
แบงกก์ิง้ของทุกธนาคารได ้

3.88 0.759 0.896 

PEOU1 ท่านคดิว่าสามารถทีจ่ะเรยีนรูก้ารใชร้ะบบ QR 
Code Payment ดว้ยตวัท่านเองได ้

4.09 0.658 0.861 

ปัจจยั 9: ความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผา่น Mobile banking 
(% of variance = 75.061, Cronbach’s alpha = 0.828) 
QR2 ท่านจะแนะน าบรกิาร QR Code Payment กบัผูอ้ื่น 3.81 0.810 0.918 
QR1 ท่านจะใชบ้รกิาร QR Code Payment เพื่อช าระเงนิ 
ในอนาคตอนัใกลน้ี้   

4.11 0.809 0.855 

QR3 ทุกครัง้ทีท่่านตอ้งช าระเงนิ ท่าจะช าระเงนิดว้ย
บรกิาร QR Code Payment เสมอ 

3.48 0.918 0.824 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา รายได ้จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 160 คน พบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.30 
โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.90 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 55.60 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รายไดต่้อเดอืน 
20,000-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.90   

จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ  QR code payment ผ่าน 
Mobile banking จ านวน 60 คน สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารกสกิรไทย คดิเป็นรอ้ยละ 30.60 มคีวามถีใ่นการใช้
บรกิารน้อยกว่า 2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 49.40 และเลอืกใชบ้รกิารตามตลาดนัดหรอืรา้นคา้ทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 
49.40 มจี านวนการใชจ้่ายต่อครัง้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.40 ส่วนใหญ่มสีาเหตุการใชบ้รกิาร
เน่ืองมาจากไม่จ าเป็นตอ้งพกเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 54.40 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชงิชัน้ โดยใชค้่า 

p-value < 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิซึง่สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้  
5.4.1 การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั  
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทีค่่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.696 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั 
รอ้ยละ 48 (R2 = 0.485) ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านสนับสนุนสมมตฐิานการ
วจิยัที่ 9 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมีทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบั Davis 
(1989) ทีร่ะบุว่า การรบัรูค้วามสะดวกในการใชง้านจะส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์โดยตรง กล่าวคอื ยิง่ใชเ้ทคโนโลยไีด้
ง่ายเท่าไหร่ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลยจีะเพิม่มากขึน้ 

 5.4.2 ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 
 ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา การจดัจ าหน่ายและการสง่เสรมิการตลาด การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความเชื่อมัน่ การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบัและการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานส่งอทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่งมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 56 
(R2 = 0.565) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.2.1 การส่งเสรมิการตลาด ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการตลาดสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.140 อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติิที่ระดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การส่งเสรมิการตลาดสนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่  1 ที่กล่าวว่า 
การสง่เสรมิการตลาดสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking  โดยอาจ
มสีาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างรบัรูข้า่วสารการประชาสมัพนัธ ์การจดัท าโปรโมชัน่ทีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
โดยจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler and Armstrong (2014); Smutkupt et al. 
(2010) และ Krueger et al. (2003) ที่ระบุว่าการส่งเสริมการตลาดเกิดการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสนิค้าโดยเฉพาะ
เนื้อหาโฆษณาและองค์ประกอบการสื่อสารกระชบัในการส่งเสรมิการขายด้วยการให้ความส าคญักบัการสื่อสารกบั
ผูบ้รโิภค     

5.4.2.2 การจดัจ าหน่าย ผลทางสถิตแิสดงให้เหน็ว่า การจดัจ าหน่ายส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้
บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.034 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การจดัจ าหน่ายไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 2 ที่กล่าวว่า การจดั
จ าหน่ายส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mehrad & Mohammadi (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย ไม่มนีัยส าคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าสถานที ่ไม่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ซึง่
ตรงข้ามกบังานวิจยัของ Kushwaha & Agrawal (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7P ของธุรกิจ
ธนาคารในประเทศอนิเดยี ซึง่ผลการวจิยัพบว่าการจดัจ าหน่ายสง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 

5.4.2.3 ราคา ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ราคาไม่มีอทิธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code 
payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.244 ไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการ
วเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัราคาไม่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 3 ที่กล่าวว่า ราคา
ส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึง่สอดคลอ้งกบั Martin et al. 
(2007) ระบุว่าราคาเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างมากทีน่ าไปสูค่วามพงึพอใจ นัน่หมายความว่าราคามผีลกระทบเชงิบวก 
ถา้ผูใ้หบ้รกิารคดิราคาสงูกว่าผูบ้รโิภคมากขึน้จะเปลีย่นไปใชแ้บรนดอ์ื่น (Herrmann et al., 2007) นอกจากนี้วจิยัของ 
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จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ทีพ่บว่าปัจจยัดา้นราคาสง่ผลทางบวกต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

5.4.2.4 การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ผลทางสถิตแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานส่งผล
ทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 
0.376 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์สนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR 
code payment ผ่าน Mobile banking เน่ืองจากค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Arvidsson (2014) ทีร่ะบุว่า ความง่ายในการใชง้านเป็นปัจจยั
ส าคญัทีม่ผีลต่อการช าระเงนิผ่านมอืถอื นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภนิาร ีสจุนิตะเดชา (2557) ทีร่ะบุว่า 
การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูค้วามง่ายในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ทีเ่พยีงพอ ย่อมสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้เพิม่สงูมากยิง่ขึน้ 

5.4.2.5 การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งอทิธพิลทางตรง
ต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.305 อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่5 
ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ได้รบัส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมีเครื่องหมายบวก ซึ่งมทีิศทางเดยีวกนักบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว้ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thayer (2012) ที่ระบุว่า การรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค
ต่อการใชเ้ทคโนโลย ีQR code 

5.4.2.6 ความเชื่อมัน่ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อมัน่ไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 
QR Code Payment ผ่าน Mobile Banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.086 ซึง่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเชื่อมัน่ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ที่กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ส่งผล
ทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมี
เครื่องหมายลบ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไวม้สีาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างยงัไม่มัน่ใจในระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานการใช้งานที่มากพอ ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hosein (2009) ที่ระบุว่า 
ความเชื่อมัน่มอีทิธพิลอย่างมากต่อความเตม็ใจของผูใ้ชใ้นการเขา้ร่วมการแลกเปลีย่นเงนิออนไลน์ 

5.4.2.7 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อ
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.066 ซึง่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยั
ที ่7 ทีก่ล่าวว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile 
banking ซึง่ผลการวจิยัขดัแยง้กบังานวจิยัของจญิาดา แกว้แทน (2557) ทีร่ะบุว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลต่อการ
ใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน 

5.4.3 ความเชื่อมัน่ 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและความเสีย่งสง่อทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ ซึง่มคีวามผนัแปร

ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 6.2 (R2 = 0.062)  รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 
5.4.3.1 ความเสี่ยง ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงไม่ส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ที่ค่าสมัประสิทธิ ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.205 ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ความเสีย่งส่งผลทางบวก
ต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัที่ 10 ที่กล่าวว่า ความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งมี
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานการวจิยัที่ตัง้ไว ้โดยอาจมสีาเหตุมาจากการช าระเงนิในรูปแบบ QR code payment 
จ านวนเงนิไม่ไดม้มีลูค่าทีส่งูมากและลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ทีอ่ยู่ในกลุ่ม GEN Y จงึไม่ไดส้นใจในเรื่องความ
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เสีย่งเป็นหลกั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั Lee (2009) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูถ้งึความเสีย่งในธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต ความเสีย่ง
ด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงทางสงัคม ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านเวลาและความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภยัซึง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะของความเสีย่งต่อการท าธุรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ 

5.4.3.2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.106 แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมัน่ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 8 ที่กล่าวว่า การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกกบัความเชือ่มัน่ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้โดยอาจมสีาเหตุมา
จาก เพื่อน ครอบครวั หรือกลุ่มอ้างอิงต่างๆ มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ Shuhaiber (2016) 
ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารมอีทิธพิลอย่างมากต่อความไวว้างใจในการช าระเงนิ แต่ทัง้นี้ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารในดา้นลบ 
ท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ไวว้างใจในบรกิาร ดงันัน้ ชื่อเสยีงของผูใ้หบ้รกิารในดา้นลบย่อมท าใหผู้ใ้ชง้านไม่ไวใ้จในการช าระเงนิ 

จากการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชงิซอ้นแลว้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าค่าทางสถติทิีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์า
อทิธพิลทางอ้อมของปัจจยัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) ผ่านทางปัจจยัการรบัรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived usefulness) ที่มีผลต่อปัจจัยความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน 
Mobile banking ซึ่งผลที่ได้จากการวเิคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปัจจยัการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
ease of use) ผ่านทางปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Perceived usefulness) ทีม่ผีลต่อปัจจยัความตัง้ใจในการใช้
บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตารางที่ 2 แสดงค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวม ของคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั 
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 
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ความเชือ่ม ัน่ 0.062 ทางตรง 0.205* 0.106 - - - - - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - 
โดยรวม 0.205* 0.106 - - - - - - 

การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั 0.485 ทางตรง - - - - 0.696* - - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - 
โดยรวม - - - - 0.696* - - - 

ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 
QR code payment ผ่าน 
Mobile banking 

0.565 ทางตรง - 0.066 -0.086 0.305* 0.376* 0.244 -0.034 0.140* 
ทางออ้ม - - - - 0.212* - - - 
โดยรวม - 0.066 -0.086 0.305* 0.588* 0.244 -0.034 0.140* 

*p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวิจยันี้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้วยการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ทฤษฎีต่างๆ ประกอบด้วย ทฤษฏแีละ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM) และแนวคดิเกี่ยวกบัความเสีย่งและ
ความเชื่อมัน่ รวมทัง้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตถูกน ามาใช้ในการจัดสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่ออธิบาย
ความสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking แบบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกสถ์ูกกระจายไปยงักลุ่มตวัอย่างและตอบกลบัจ านวน 200 ชุด แต่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการน ามาวเิคราะหท์างสถติมิี
จ านวน 160 ชุด เนื่องจากข้อค าถามได้ถูกพิจารณาตัดออก โดยคดักรองเลือกประชาชนที่เคยใช้บรกิาร QR code 
payment และพิจารณาตัดออกตามการวเิคราะห์สถิติเบื้องต้น จากนัน้น าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการ
ถดถอยเชงิชัน้  

การศึกษาพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และการสง่เสรมิ
การตลาด ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile 
banking โดยการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ประกอบดว้ย การใชง้านไดด้ว้ยตวัเอง รวมทัง้การรูข้ ัน้ตอนการใชง้าน 
และการไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Arvidsson (2014)   

(2) การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัมีผลต่อการใช้บรกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking โดยการรบัรู้
ประโยชน์ที่ไดร้บั ประกอบดว้ย ความสะดวกในการใช้งาน การประมวลผลทีร่วดเรว็ ลดต้นทุนของการใชเ้งนิสด การ
บรหิารจดัการเงนิสด เช่น ไม่ต้องเสยีเวลาในการน าเงนิสดไปเขา้บญัช ีความหลากหลายของบรกิาร ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Thayer (2012) 

(3) การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking ซึ่ง
สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยของ Klein (2014) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด ช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจใน
ผลติภณัฑไ์ด ้ดว้ยการน าเสนอผลติภณัฑ์ทีดู่ทนัสมยั ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจในผลติภณัฑ ์หรอืการน าของรางวลั
หรอืสว่นลดมาใชใ้นการจงูใจ เพื่อใหล้กูคา้ไดท้ดลองใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว 

(4) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ยิง่ใชเ้ทคโนโลยไีดง้่ายเท่าไร
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลยจีะเพิม่มากขึน้และพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมผีลทางออ้มผ่าน
ทางปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัดว้ย ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Davis (1989) 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคทฤษฎี 

งานวจิยันี้ไดอ้า้งองิทฤษฎ ีประกอบดว้ย ทฤษฏแีละแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด ทฤษฎกีารกระท าตามหลกั
เหตุและผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology acceptance 
model หรอื TAM) และแนวคดิความเสีย่งและความเชื่อมัน่ไดผ้ลดงันี้  

(1) ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ไม่สนับสนุนทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผลที่กล่าวว่า การคล้อยตามก ลุ่มอ้างอิง
สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร QR code payment ดงันัน้การทีจ่ะน าทฤษฎดีงักล่าวมาอธบิายควรน ามาใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
การทีปั่จจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่ส่งผลต่อการใชบ้รกิารอาจเป็นเพราะงานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะกลุ่มกไ็ด ้  
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(2) ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ยนืยนัแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยทีีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและการรบัรู้
ถงึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร QR code payment ผ่าน Mobile banking 

นอกจากนี้งานวจิยัยงัแสดงให้เหน็ว่าปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร QR 
code payment ซึง่เป็นปัจจยัทีง่านวจิยันี้เพิม่เขา้มาในกรอบแนวคดิวจิยัเพื่อใหส้ามารถอธบิายปรากฏการณ์ไดม้ากขึน้ 
6.3 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคปฏิบติั 

จากผลการวิจยันี้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึง
ผูบ้รโิภคและเป็นแนวทางในการก าหนดพฤตกิรรม ปัจจยัในการสนบัสนุนประชาชนใหเ้ขา้สูยุ่คสงัคมทีไ่รเ้งนิสด รวมทัง้
น าไปประยุกตใ์ชใ้นกลุ่มธุรกจิการเงนิการธนาคาร ดงันี้ 

(1) องคก์รหรอืสถาบนัการเงนิผูใ้หบ้รกิาร QR code payment ต้องส่งเสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความง่ายในการ
ใชง้านทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร QR code payment เช่น สรา้งการรบัรูข้ ัน้ตอนและวธิกีารใชง้านใหผู้ใ้ชอ้ย่างทัว่ถงึ
และครบถว้นของขอ้มลู เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชเ้กดิขอ้ผดิพลาดระหว่างการใชง้านจนน าไปสูค่วามเสยีหายในอนาคต 

(2) องคก์รหรอืสถาบนัการเงนิผูใ้หบ้รกิาร QR code payment ตอ้งมกีารสรา้งการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ในการ
ใชบ้รกิาร QR code payment ของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ความสะดวกทีไ่ดร้บั ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 
6.4 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลการวจิยันี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ
ดงักล่าวมเีพยีงรอ้ยละ 3.40 เท่านัน้ กลุ่มคนเหล่านี้อาจมคีวามรู้เกี่ยวกบั Mobile banking และ QR code ทีแ่ตกต่าง
จากกลุ่มผูใ้ชท้ีเ่ป็นวยัรุ่นและวยัท างานระดบัตน้ นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชนถงึรอ้ยละ 70.30 
ดงันัน้ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงขอ้มูลของผู้บรโิภคที่
หลากหลาย 

จากการผลการวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัความเชื่อมัน่ 
ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และปัจจยัดา้นความเสีย่ง ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้งานวจิยัครัง้ต่อไป 
อาจพจิารณาจดัท าวจิยัเพื่อคน้หาสาเหตุเชงิลกึถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิาร QR code payment 
ผ่าน Mobile banking 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยันี้จ ัดท าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ซ ้าโดยประยุกต์ทฤษฎี
แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นคุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล คุณภาพการ
บรกิาร ความพงึพอใจ รวมถงึเพิม่เตมิปัจจยัทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์องคก์ร ความมัน่คงของระบบและความภกัดี
ของลกูคา้ต่อองคก์ร กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาคอื ผูท้ีใ่ชง้านโมบายแบงกก์ิง้อยู่ในปัจจุบนัและผูท้ีเ่คยใชง้านโมบายแบงกก์ิง้
แต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้จ านวน 200 ตวัอย่าง การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชก้ารเกบ็แบบสอบถามออนไลน์ผลการวจิยัระบุว่า
ความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงก์กิง้ซ ้าแปรผนัตามความพงึพอใจของลูกคา้ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นความมัน่คงของ
ระบบ ภาพลกัษณ์และคุณภาพข้อมูล ตามล าดับ ในงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
ผูบ้รหิารและผูพ้ฒันาโมบายแบงกก์ิง้เขา้ใจและตระหนกัถงึปัจจยัส าคญัเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงโมบายแบงกก์ิง้ให้
ลกูคา้ใชแ้ละกลบัมาใขง้านโมบายแบงกก์ิง้ของธนาคารซ ้าในอนาคต 
 
ค าส าคญั: โมบายแบงกก์ิง้ ภาพลกัษณ์องคก์ร คุณภาพของระบบ ความตัง้ใจใชง้านซ ้า 
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Abstract  

This research studies factors influencing continuance intention to use mobile banking, based on the IS 
Success model, consisting of system quality, information quality, service quality, & satisfaction. Additional 
factors are corporate image, security, & customer loyalty. Respondents are two hundred people who are 
using mobile banking or people who have ever used m-banking, but currently do not use mobile banking. 
Data are collected using online questionnaires. Results show that the continuance intention is affected by 
satisfaction, which are influenced by corporate Image, information quality, & security respectively. This study 
provides suggestions for entrepreneurs, banking managers & m-banking developers to understand realize the 
important factors which should be applied to improve m-banking for customers' usage continuance. 
 
Keywords: Mobile banking, Corporate image, System quality, Continuance usage intention 
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1.  บทน า 
1.1 เหตผุลและความจ าเป็นในการจดัท าวิจยั 

ปัจจุบนัการแขง่ขนัทางธุรกจิถอืเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ธุรกจิต่างๆ จงึต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะเศรษฐกจิและ
ความต้องการของลูกคา้ เช่นเดยีวกบัธุรกจิประเภทธนาคารทีต่้องอาศยักลยุทธต่์างๆ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการ
แข่งขนั และรกัษาฐานลูกค้า ทัง้นี้กลยุทธ์ที่ธนาคารทุกแห่งใหค้วามส าคญัและเป็นกุญแจสู่ความส าเรจ็คอืการบรกิาร 
(Positioning Magazine, 2004) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยที าให้การบรกิารในปัจจุบนั แตกต่างจากอดตีมากขึ้น 
อุปกรณ์เคลื่อนที ่เช่น สมารต์โฟน แทบ็เลต็ไดร้บัความนิยม การบรกิารของทางธนาคารจงึถูกพฒันาใหร้องรบัอุปกรณ์
ดงักล่าวจากเดมิทีลู่กคา้ต้องไปท าธุรกรรมทางการเงนิที่สาขาลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิไดด้ว้ยตนเองผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนทีท่ีเ่รยีกว่า โมบายแบงกก์ิง้ (Mobile banking หรอื M-banking) ซึง่มคีวามสะดวกและรวดเรว็มากกว่า 
โมบายแบงก์กิง้เป็นการใชอุ้ปกรณ์เคลื่อนที่ในการเขา้ถึงบรกิารของทางธนาคาร เช่น การตรวจสอบยอดเงนิในบัญช ี
การโอนเงนิ และการช าระค่าบรกิารต่างๆ เป็นต้น โดยอาศยัเทคโนโลยขีองผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละ
เครอืขา่ยไรส้าย (Huili & Zhong, 2011) ปัจจุบนัพบว่ามผีูใ้ชง้านโมบายแบงกก์ิง้ทัว่โลกกว่า 8 พนัลา้นคนและคาดว่าจะ
เพิม่ขึน้ในปี ค.ศ. 2019 เป็น 1.8 หมื่นลา้นคนคดิเป็นรอ้ยละ 119 (Kpmg, 2015) ส าหรบัประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มี
บญัชผีู้ใชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้กว่า 6.2 ลา้นบญัชเีพิม่ขึน้กว่าปีก่อนถงึ 5 ลา้นบญัชหีรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81 ทัง้นี้หาก
แบ่งสดัส่วนความนิยมการใช้งานโมบายแบงก์กิง้ของแต่ละธนาคารในประเทศไทยจะพบว่า ธนาคารกสกิรไทยไดร้บั
ความนิยมสงูสุดรอ้ยละ 24 ธนาคารไทยพาณิชยร์อ้ยละ 22 ธนาคารกรุงเทพรอ้ยละ 15 ธนาคารกรุงศรอียุธยารอ้ยละ 7 
ตามล าดบั สาเหตุหลกัทีล่กูคา้ใชง้านโมบายแบงกก์ิง้คอื มองว่าใชง้านง่ายและสะดวกรอ้ยละ 26 ในทางกลบักนั ลกูคา้ที่
ไม่ใชง้านโมบายแบงกก์ิง้เน่ืองจากมคีวามกงัวลในเรื่องความมัน่คงและภาวะสว่นตวัรอ้ยละ 36 (Marketingoops, 2014) 

แมว้่าผลส ารวจทางสถติริะบุว่า แนวโน้มการใชง้านโมบายแบงกก์ิง้และการแขง่ขนัทางการตลาดของธนาคารเพิม่
สูงขึ้น นักวิเคราะห์ทางการตลาดยอมรบัว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีด้านนี้จะก้าวไปอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกนัเพราะ
ธนาคารทุกแห่งมเีงนิลงทุนมากพอทีจ่ะลงทุนและพฒันาเทคโนโลยไีด ้ท าใหโ้มบายแบงก์กิง้ของแต่ละธนาคารดูไม่มี
ความแตกต่างกนั ภาพลกัษณ์ทีแ่ขง็แกร่งของธนาคารจงึเป็นสว่นทีส่ าคญัทีช่่วยสรา้งความแตกต่างและความเชื่อมัน่ใน
บริการแก่ลูกค้าได้ (Positioning Magazine, 2004) การตัดสนิใจใช้ระบบสารสนเทศซ ้า (IS users’ continuance) มี
ความคล้ายคลงึกบัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ซ ้าของผู้บรโิภค (Consumers’ repurchase) เพราะการตดัสนิใจทัง้สอง
แบบไดร้บัอทิธพิลมาจากการใชร้ะบบสารสนเทศหรอืผลติภณัฑใ์นครัง้แรก และประสบการณ์นัน้น าไปสูก่ารยอ้นกลบัไป
ตดัสนิใจเช่นเดมิแบบในตอนแรก (Bhattacherjee, 2001) การใชง้านระบบสารสนเทศซ ้าจงึมบีทบาทส าคญัท าใหธุ้รกจิ
ทีป่ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์บบธุรกจิสู่ผูบ้รโิภค (Business-to-consumer หรอื B2C) เช่น ธุรกจิผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต ผูค้า้ปลกีออนไลน์ การธนาคารออนไลน์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยอ์อนไลน์ เป็นต้น สามารถอยู่รอดได ้
กล่าวคอื เน่ืองจากการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระเภทนี้ต้องอาศยัจ านวนสมาชกิใหม่และสมาชกิเดมิเพื่อสรา้งสว่นแบ่ง
ทางการตลาดและผลก าไร แต่การแสวงหาลกูคา้ใหม่จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายหรอืตน้ทุนมากกว่าการรกัษาลกูคา้เดมิทีม่อียู่
เช่น ต้นทุนในการหาลูกคา้ใหม่ ตน้ทุนในการจดัการบญัชลีูกคา้ใหม่ เป็นต้น (Parthasarathy & Bhattacherjee, 1998) 
การใช้งานระบบสารสนเทศซ ้าที่เกิดจากฐานลูกค้าเดิมจึงเป็นสิง่ที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ (Bhattacherjee, 
2001) 

การทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้ายงัมจี านวนไม่มากนัก 
เช่น งานวจิยัของ Ravindran (2012) ทีศ่กึษาปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้า
ในบรบิทของประเทศอนิเดยี ผลวจิยัระบุว่าการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารมอีทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจใชง้านโมบาย
แบงกก์ิง้ซ ้า ขณะทีค่วามพงึพอใจและการรบัรูค้วามเสีย่งของลกูคา้มอีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงก์
กิง้ซ ้า อย่างไรกต็ามงานวจิยัดงักล่าวศกึษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพเพยีงปัจจยัเดยีวคอืการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร แต่
ยงัขาดการศกึษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพอื่นๆ อาท ิคุณภาพระบบ งานวจิยันี้จงึท าการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ
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ตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกก์ิ้งซ ้า เนื่องจากเป็นสิง่ทีห่ลายองคก์รใหค้วามสนใจโดยพจิารณาปัจจยัทางดา้นคุณภาพจาก
ทฤษฎีแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS success model) (Delone & McLean, 2003) ได้แก่ ปัจจยั
ทางดา้นคุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล คุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจมาประยุกต์ใหค้รอบคลุมคุณภาพทุกดา้น
ของโมบายแบงกก์ิง้ร่วมกบัการพจิารณาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ซึง่มสีว่นส าคญัเพราะเป็นปัจจยัทีท่ าให้เกดิความ
ภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอองคก์ร (Onyancha, 2013) ภาพลกัษณ์องคก์รเปรยีบเสมอืนภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของลูกคา้ ซึ่ง
ยงัหมายรวมถงึการบรกิาร การจดัการขององคก์ร ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีอ่งคก์รจดัท าขึน้มาดว้ย (วริชั ลภริตันกุล, 
2540) และปัจจยัดา้นความมัน่คง  
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้า ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นคุณภาพ (ไดแ้ก่ คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มลู และคุณภาพการบรกิาร) ความมัน่คงของระบบ ภาพลกัษณ์
องคก์ร ความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร ความพงึพอใจของลกูคา้และความภกัดขีองลกูคา้ 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  โมบายแบงกก้ิ์ง 

โมบายแบงกก์ิง้เป็นการท าธุรกรรมของธนาคารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีซ่ึง่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งลงทะเบยีนกบัธนาคารเพื่อ
ใชบ้รกิารทางการเงนิต่างๆเช่น การโอนเงนิระหว่างบญัชธีนาคาร การตรวจสอบยอดบญัช ีการซือ้ขายตราสาร/กองทุน
และการตัง้ระบบแจง้เตือนอตัโนมตัริวมถึงการช าระค่าบรกิารต่างๆทัง้นี้โมบายแบงกก์ิ้งถือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronics banking) ปัจจุบนัมธีนาคารหลกัในประเทศไทยทีเ่ปิดช่องทางการท าธุรกรรมของธนาคาร
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีโ่ดยอยู่ในรปูแบบโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนทีห่รอืแอพ (Apps) ซึง่เปิดใหด้าวน์โหลดได้
ทัง้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบตัิการไอโอเอส (iOS) ดังแสดงสรุปโมบายแบงก์กิ้ง และ
บรกิารของแต่ละธนาคาร ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 สรุปการบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ของแต่ละธนาคาร 

โมบาย 
แบงคก้ิ์ง 

 
การบริการ 

       

ตรวจสอบ
ยอดเงนิและ
ความ
เคลื่อนไหวใน
บญัช ี

       

โอนเงนิภายใน
ธนาคาร        

โอนเงนิต่าง
ธนาคาร        
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ตารางที ่1 สรุปการบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ของแต่ละธนาคาร (ต่อ) 
โมบาย 

แบงคก้ิ์ง 
 
การบริการ 

       

ช าระ
ค่าใชจ้่าย        

ช าระค่าบรกิาร
โทรศพัท ์        

ช าระค่าใชจ้่าย
บตัรเครดติ 

       

ช าระค่าใชจ้่าย
ผ่านการ Scan        

จดัการขอ้มลู
สว่นตวั        

สทิธพิเิศษและ
โปรโมชัน่        

ส ารวจสาขา
และตู ้ ATM ที่
อยู่ใกลเ้คยีง 

       

 
2.2  ทฤษฎีแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 

แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศถูกออกแบบและพฒันาโดย Delone and McLean (2003) เพื่อใช้
ประเมินประสทิธผิลและความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ แบบจ าลองประกอบไปด้วยปัจจยัส าคญั 7 ปัจจยั ได้แก่ 
คุณภาพระบบ (System quality) คุณภาพขอ้มูล (Information quality) คุณภาพการบรกิาร (Service quality) การใช้
งาน (Use) ความต้องการใช้งานระบบ (Intention to use) ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ (User satisfaction) และ
ประโยชน์ของระบบโดยรวม (Net benefits) คุณภาพระบบหมายถงึ ประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศในแง่ของความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ความง่ายในการใช้งาน (Usability) เวลาในการตอบสนอง (Response time) ความสามารถใน
การปรบัตัว (Adaptability) สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย (Portability) คุณภาพ
ขอ้มูลเป็นลกัษณะของขอ้มูลทีส่่งออกมาโดยระบบสารสนเทศ ขอ้มูลควรมคีวามสมบูรณ์และถูกต้อง (Completeness) 
เขา้ใจง่าย (Ease of understanding) มลีกัษณะเฉพาะบุคคล (Personalization) มคีวามสมัพนัธก์นั (Relevance) และมี
ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) คุณภาพการบริการหมายถึง การบริการให้กับผู้ใช้ระบบซึ่งจะถูกวัด
ประสทิธิภาพด้วยการตอบสนอง (Responsiveness) การรบัประกนั (Assurance) ความเอาใจใส่ที่ถูกสนับสนุนโดย
องค์กร (Empathy) ทัง้ 3 ปัจจยันี้ มคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการใชง้านระบบซึง่หมายถงึ ความคาดหวงัของการใช้
งานระบบสารสนเทศและความพงึพอใจของผูใ้ชค้อื การยอมรบัและพอใจกบัระบบสารสนเทศท าใหเ้กดิการใชง้านระบบ 
สง่ผลต่อประโยชน์โดยรวมของระบบสารสนเทศ 
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3.  กรอบแนวคิดวิจยัและสมมติฐานการวิจยั  
จากการศกึษาทฤษฏแีละทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบความสมัพนัธข์องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใช้

งานโมบายแบงกก์ิง้ซ ้า ดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ภาพลกัษณ์องคก์ร หมายถงึ ภาพรวมของความเชื่อ ความคดิและความประทบัใจทีลู่กคา้มต่ีอองค์กร (Dowling, 

2004; Kotler et al., 1993; Nguyen et al., 2013; Pope et al., 2009) ซึง่เป็นผลจากประสบการณ์การบรโิภคหรอืการ
ซื้อสนิค้าของลูกค้าหรือการรบัรู้ข้อมูลจากภายนอกโดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอง ค์กร 
(Andreassen & Lindestad, 1998; Nguyen et al., 2013) ความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร (Customer loyalty) คือ 
ความผูกพนัลกึซึง้ของลูกค้าในผลติภณัฑ์ การบรกิาร ตราสนิค้า (brand) หรอืองค์กร ซึง่จะท าใหลู้กค้าซื้อผลติภณัฑ์
หรอืการบรกิารเดมิต่อเนื่องในอนาคต (Oliver, 1999; Wang, 2010) Onyancha (2013) ระบุว่าภาพลกัษณ์ของธนาคาร
มีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับ Wang (2010) ที่ระบุว่า
ภาพลกัษณ์องค์กรมีอิทธพิลต่อความภักดีของลูกค้าสอดคล้องกบั Andreassen and Lindestad (1988) ที่ได้ศึกษา
ผลกระทบในเรื่องภาพลกัษณ์ขององคก์ร ความพงึพอใจและความภกัดขีองลกูคา้ภายใต้ระดบัความเชีย่วชาญดา้นการ
บรกิารที่แตกต่างกนั พบว่าภาพลกัษณ์องคก์รมอีทิธพิลอย่างมากกบัความภกัดโีดยมอีทิธพิลมากกว่าความพงึพอใจ
ของลูกค้า งานวจิยัของ Wang and Chaipoopirutana (2014) ที่ศกึษาคุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์องคก์ร  ความ
พึงพอใจ คุณค่าและความภักดีของลูกค้าต่อธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศจีนพบว่าภาพลกัษณ์ของธนาคารมี
ความสมัพนัธแ์ละมผีลเชงิบวกต่อความภกัดต่ีอธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศจนี ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ว่า 

 
H1: ภาพลกัษณ์องคก์รมผีลในเชงิบวกต่อความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร 
 
งานวจิยัของ Onyancha (2013) ซึง่ศกึษาผลกระทบของภาพลกัษณ์ธนาคารต่อความพงึพอใจและความภกัดขีอง

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเคนย่า ไดอ้ธบิายถงึภาพลกัษณ์ของธนาคารทีม่บีทบาทส าคญักบัลูกคา้มาก เนื่องจากใน
การซื้อผลติภณัฑ์หรอืการบรกิาร ลูกค้าไม่ได้สนใจเพยีงแต่ตวัผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารเท่านัน้ แต่สนใจภาพลกัษณ์



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 70 

 

ของตราสินค้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  งานวิจัยยังได้ระบุว่าภาพลักษณ์ของธนาคารมี
ความสมัพนัธ์และส่งผลในเชงิบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยส าคญังานวจิยัของ Roche (2014) ศกึษา
คุณภาพของการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้และภาพลกัษณ์องคก์รทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ของธนาคาร
ในประเทศศรลีงักาพบว่า ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นปัจจยัส าคญัต่อความพงึพอใจของลกูคา้ โดยมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวก
ต่อความพงึพอใจของลูกคา้อนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิ้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Lii, 2009) ที่ระบุว่าภาพลกัษณ์องคก์รมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและแนะน าว่าธนาคารต้องสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหแ้ขง็แกร่งเพื่อสง่มอบความพงึพอใจและความน่าเชื่อถอืไปยงัลกูคา้ทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ตแบงก์
กิง้ของทางธนาคาร ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: ภาพลกัษณ์องคก์รมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการใชง้านโมบายแบงกก์ิ้ง 

 
ทฤษฎแีบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศระบุว่า คุณภาพระบบของสารสนเทศมบีทบาทส าคญัและเป็น

ปัจจยัทีใ่ชก้ าหนดความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ (Delone & McLean, 2003) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
(Veeraraghavan, 2014) ซึ่งใช้ทฤษฎีแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศศึกษาคุณภาพในบริบทของ
อนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพระบบของอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิ้งมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกค้า
อนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Koo et al. (2013) ทีศ่กึษาการบรกิารโมบายแบงกก์ิง้และอนิเทอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งโดยประยุกต์แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศพบว่าคุณภาพระบบมีความเกี่ยวขอ้งกบัความพงึ
พอใจของผูใ้ชอ้ย่างมนียัส าคญั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้ว่า 

 
H3: คุณภาพระบบมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการใชง้านโมบายแบงกก์ิ้ง 
 
แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศไดก้ าหนดใหคุ้ณภาพของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ ถูกวดัดว้ยปัจจยั

ได้แก่ ความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล ความเข้าใจง่ายของข้อมูล ความเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลของข้อมูล 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู และความเหมาะสมดา้นเวลาของขอ้มูล (Delone & McLean, 2003) โดยมงีานวจิยัทีน่ าทฤษฎี
ดงักล่าวไปประยุกตใ์นบรบิททีแ่ตกต่างกนั งานวจิยัของ Koo et al. (2013) ระบุว่าคุณภาพขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Veeraraghavan (2014) ซึง่ระบุว่าความพงึพอใจ
ถูกก าหนดดว้ยคุณภาพขอ้มลูเช่นเดยีวกนั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: คุณภาพขอ้มลูมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการใชง้านโมบายแบงกก์ิ้ง 

 
ทฤษฎีแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศระบุถงึคุณภาพการบรกิารว่ามบีทบาทส าคญัในการก าหนด

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean, 2003) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Jing and Yoo 
(2013) ทีพ่บว่าคุณภาพการบรกิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้านอเิลก็ทรอนิกสแ์บงกก์ิง้ในประเทศจนี 
และพบในบรบิทของการซือ้สนิคา้ออนไลน์เช่นเดยีวกนัว่า คุณภาพการบรกิารทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและ
ความเชีย่วชาญของพนกังานหรอืผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารเวบ็ไซต ์รวมถงึตวัเวบ็ไซตเ์องซึง่ควรถูกออกแบบ
ใหล้กูคา้สามารถจดจ าไดม้อีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้อย่างมนียัส าคญั (Chen & Cheng, 2009) ดัง้นัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: คุณภาพการบรกิารมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการใชง้านโมบายแบงกก์ิ้ง 
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งานวจิยัของ Kim et al. (2011) ได้ศกึษาผลกระทบการรบัรู้ความเชื่อมัน่ต่อเวบ็ไซต์การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิสก ์
กรณีศึกษาสนิค้าและการบรกิารการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลใีต้พบว่า ความมัน่คงซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งในแง่ การ
รบัประกนัว่าขอ้มลูไดถู้กเกบ็เป็นความลบัและไดร้บัการปกป้อง รวมถงึไม่มคีวามเสีย่งในการช าระค่าบรกิารของลกูคา้มี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความเชื่อมัน่และความพงึพอใจของลูกค้าอย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chang and 
Chen (2009) ที่ศึกษาการรบัรู้คุณภาพของส่วนต่อประสานผู้ใช้ ความมัน่คงและความภักดีในบรบิทการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไต้หวนัพบว่า การรบัรูค้วามมัน่คงมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลูกคา้ นอกจากนี้ 
ความมัน่คงมีอิทธพิลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าในบรบิทของอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งเช่นเดียวกนั (Roche, 
2014) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H6:  ความมัน่คงมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการใชง้านโมบายแบงกก์ิ้ง 

 
Hellier et al. (2003) อธิบายความหมายของความตัง้ใจใช้งานซ ้าหรือความตัง้ใจสัง่ซื้อซ ้าซึ่งมีความหมาย

สอดคลอ้งกนัระบุว่าเป็นการตดัสนิใจสว่นบุคคลในการซือ้ผลติภณัฑห์รอืใชบ้รกิารซ ้า ขณะทีค่วามหมายของความภกัดี 
คอื ความผูกพนัของลูกคา้ต่อผลติภณัฑ ์การบรกิาร ตราสนิคา้ หรอืองคก์รซึง่จะท าใหล้กูคา้ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑห์รอื
บรกิารซ ้าในอนาคต (Oliver, 1999; Wang, 2010) ความภกัดจีงึท าให้ลูกคา้มโีอกาสทีจ่ะกลบัมาซื้อผลติภณัฑ์หรอืใช้
บรกิารซ ้า งานวจิยัของ Atchariyachanvanich et al. (2007) ไดศ้กึษาการซือ้ผลติภณัฑ์ซ ้าของผูซ้ื้อสนิคา้ออนไลน์ใน
ประเทศญี่ปุ่ นพบว่าปัจจยัดา้นความพงึพอใจมอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑซ์ ้ามากทสีุด ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ ความ
ภกัดขีองลูกคา้และการรบัรูส้ ิง่จงูใจ มอีทิธพิลรองลงมาตามล าดบังานวจิยัของ Curtis et al. (2011) ไดศ้กึษาความภกัดี
ของลูกค้า การซื้อซ ้าและความพึงพอใจพบว่าความภักดีของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการซื้อซ ้าของลูกค้า  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Shahrokh et al. (2013) ที่ระบุว่า ความภกัดขีองลูกค้ามอีทิธพิลเชงิบวกต่อการซื้อซ ้าของลูกค้าในการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสด์งันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H7: ความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์รมผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกิ้งซ ้าของลกูคา้ 

 
งานวจิยัของ Ravindran (2012) ศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความตัง้ใจใช้งานซ ้าในบรบิทของโมบาย

แบงก์กิ้งในประเทศอินเดียพบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งานซ ้าของลูกค้าโมบาย    
แบงก์กิ้ง สอดคล้องกับงานวิจยัของ  Chong (2013) ที่ศึกษาการใช้งานซ ้าในบริบทของการพาณิชย์เคลื่อนที่ (M-
commerce) กล่าวว่า หากลกูคา้มองว่าโมบายคอมเมริซ์ไมส่ามารถท าใหพ้วกเขาไวใ้จและพงึพอใจ ลกูคา้สว่นมากเลอืก
ทีจ่ะไม่ใชง้านต่อไป ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจงึมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนความตัง้ใจในการใชง้านซ ้างานวจิยั
ของ Lee (2010) ได้ระบุถึงความพึงพอใจว่า มบีทบาทส าคญัและมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใช้งานซ ้าของผู้ใช้     
อเีลริ์นนิ่ง (E-learning) นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัอื่นๆ ที่สนับสนุนความส าคญัของปัจจยัด้านความพงึพอใจที่มีผลต่อ
ความตัง้ใจในการใช้งานซ ้าในบริบทที่ แตกต่างกัน เช่น บริบทการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Hsu & Chiu, 2004)  
เทคโนโลยกีารบรกิารตนเอง (Self-service technologies) (Chen et al., 2009) และธุรกจิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์
แบบธุรกจิสูผู่บ้รโิภค (Bhattacherjee, 2001) เป็นตน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H8: ความพงึพอใจของลกูคา้มผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกก์ิ้งซ ้าของลกูคา้ 
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4.  วิธีการวิจยั  
งานวจิยันี้ประชากรทีท่ าการศกึษาคอื ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ในการใช้

งานโมบายแบงกก์ิง้หรอืใชง้านโมบายแบงกก์ิง้อยู่ในปัจจุบนั โดยเลอืกแอพของธนาคารทีใ่ชง้านเป็นประจ าหรอืเคยใช้
เป็นประจ ามาใชใ้นการตอบแบบสอบถามงานวจิยัเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ (Online questionnaire) จ านวน 200 ชุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อค าถาม
เกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ส่วนที ่2 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชง้านโมบายแบงก์
กิง้ สว่นที ่3 ขอ้ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัการใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้า ทีใ่ชม้าตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ตวัอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร (CO1-CO5) เช่น “ฉันรูส้กึว่า ธนาคารผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้
ทีฉ่นัใชง้านอยู่มชีื่อเสยีงทีด่”ี “ฉนัรูส้กึว่า ธนาคารผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ทีฉ่ันใชง้านอยู่มคีวามน่าเชื่อถอื” ดดัแปลง
จาก Lii (2009); Wang (2010); Nguyen et al. (2013) ตัวอย่างค าถามส าหรบัคุณภาพระบบ (SQ1-SQ5) เช่น “ฉัน
รูส้กึว่า โมบายแบงคก์ิ้งสามารถท างานไดอ้ย่างถูกต้อง” “ฉันรูส้กึว่า โมบายแบงคก์ิ้งมเีสถยีรภาพและพรอ้มใช้งานอยู่
เสมอ” ดดัแปลงจาก Delone & Mclean (2003) และ Li (2014) ตวัอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัคุณภาพขอ้มลู (IQ1-IQ5) 
เช่น “ฉันรู้สกึว่า ข้อมูลที่อยู่ในโมบายแบงค์กิ้งมคีวามกระชบัเขา้ใจง่าย ” “ฉันรู้สกึว่า ขอ้มูลที่อยู่ในโมบายแบงค์กิ้งมี
ความสมบูรณ์” ดดัแปลงจาก Delone & Mclean (2003) และ Li (2014) ตัวอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัคุณภาพการ
บรกิาร (SEQ1-SEQ5) เช่น “ฉันรูส้กึว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแอพพลเิคชัน่สามารถให้บรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็” “ฉันรู้สกึว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแอพพลิเคชัน่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวแอพพลิเคชัน่ ” ดดัแปลงจาก Parasuraman et al. 
(1985) และ Li (2014) ตัวอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัด้านความมัน่คงของระบบ (SE1-SE5) เช่น “ฉันรู้สกึกลวั หาก
ขอ้มูลส่วนตวัของฉันถูกบุคคลอื่นๆ บุกรุกหรอืสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของฉันได้” “ฉันรูส้กึกลวั หากขอ้มูลที่ฉันส่งผ่าน
ไม่ไดร้บัการป้องกนัจากโมบายแบงคก์ิง้ เช่น ขอ้มลูการโอนเงนิ ขอ้มลูเลขบญัช ีเป็นตน้” ดดัแปลงจาก Veeraraghavan 
(2014) และ Li (2014) ตวัอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัความภกัดขีองลูกคา้ (CL1-CL5) เช่น “ฉันรูส้กึว่า ฉนัจะแนะน าโม
บายแบงคก์ิง้ทีฉ่นัใชง้านอยู่ใหก้บัผูอ้ื่น” “ฉนัรูส้กึว่า ฉันจะสนบัสนุนโมบายแบงคก์ิง้ทีฉ่นัใชง้านอยู่ใหก้บัผูอ้ื่น” ดดัแปลง
จาก Atchariyachanvanich et al. (2007); Wang (2010); Lin & Wang (2006) ตวัอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัความพงึ
พอใจของลูกคา้ (SA1-SA5) เช่น “ฉันรูส้กึว่า ฉันยนิดทีีไ่ดใ้ชง้านโมบายแบงคก์ิง้” “ฉันรูส้กึว่า ฉันตดัสนิใจถูกต้องทีไ่ด้
ใชง้านโมบายแบงคก์ิง้” ดดัแปลงจาก Bhattacherjee (2001) ตวัอย่างค าถามส าหรบัปัจจยัความตัง้ใจในการใชง้านซ ้า 
(CI1-CI5) เช่น “ฉันมคีวามคดิทีว่่า ฉันจะใชง้านโมบายแบงค์กิง้ต่อไปมากกว่าจะไม่ใชต่้อ” “ฉันมคีวามต้องการใชง้าน 
โมบายแบงคก์ิง้ต่อไป” ดดัแปลงจาก Bhattacherjee (2001) 

แบบสอบถามดงักล่าวได้ทดสอบความเที่ยงเชงิโครงสร้าง (Construct validity) ด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) ซึง่ต้องมนี ้าหนักขององคป์ระกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 จงึถอืว่าอยู่ในเกณฑ ์แยกไดเ้ป็น
ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์องคก์ร ความมัน่คง ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ ความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร และความตัง้ใจใชง้านซ ้า การทดสอบความเชอืถอืได ้(Reliability) โดยใชก้าร
วิเคราะห์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) โดยต้องมีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะถือว่ายอมรับ (ศรีเพ็ญ        
ทรพัยม์นชยั และคณะ, 2555) พบว่าปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มลู คุณภาพการบรกิาร ความ
มัน่คง ความพึงพอใจของลูกค้า ความภักดขีองลูกค้าต่อองค์กร ความตัง้ใจใช้งานซ ้ามคี่าครอนบาซแอลฟาเท่ากบั 
0.894, 0.880, 0.892, 0.915, 0.891, 0.919, 0.864, 0.940 ตามล าดบัซึ่งผ่านเกณฑ์ทัง้หมด และขอ้มูลแบบสอบถาม 
200 ชุดพบว่าไม่มขีอ้มลูขาดหาย 
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5.  ผลการวิจยั 
ผลส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มผูใ้ชเ้ป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ซึง่ช่วงอายุ

ทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุคอืช่วงอาย ุ26-33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ระดบัการศกึษาสงูสดุคอืปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ย
ละ 83.5 โดยประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
30,000 มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 53.5  

ผลส ารวจพฤติกรรมการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งพบว่า ผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งอยู่ปัจจุบันมากที่สุดรวมเป็น
ระยะเวลาการใชง้านตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัมากกว่า 12 เดอืนหรอื 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 โมบายแบงก์กิง้ทีไ่ด้รบั
ความนิยมมากทีส่ดุคอื เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั คดิเป็นรอ้ยละ 60 ส่วนอนัดบัสองทีม่คีนใชง้านรองลงมาคอืเอสซบี ีอซีี ่
คดิเป็นรอ้ยละ 19 ขณะทีผู่ใ้ชเ้ลอืกใชง้านการท ารายการโอนเงนิมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 และความตอ้งการบรกิาร
เสรมิที่นอกเหนือจากบรกิารเดมิของผู้ใช้พบว่า การตรวจสอบสทิธพิิเศษเป็นรายการที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดรอ้ยละ 
25.9 ทัง้นี้ผลส ารวจยงัระบุถงึภาพลกัษณ์ของธนาคารกสกิรไทยดทีีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 69 สิง่ทีส่ะทอ้นภาพลกัษณ์ไดด้ี
ทีส่ดุคอื คุณภาพการบรกิาร รองลงมาคอื เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 และรอ้ยละ 29 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์องคก์ร คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มลู คุณภาพการบรกิาร

และความมัน่คงของระบบกบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
ตวัแปร B SE B Beta 

1 (Constant) 
Mean_CO 
Mean_SQ 
Mean_IQ 
Mean_SEQ 
Mean_SE 

0.329 
0.272 
0.108 
0.233 
0.086 
0.249 

0.260 
0.073 
0.058 
0.069 
0.056 
0.044 

 
0.254* 
0.122 
0.250* 
0.097 
0.284* 

Dependent variable: Mean_SA 
R= 0.742, R square = 0.550, Adjust R Square = 0.538, * = p < 0.05  

 
ผลการวเิคราะห์การถดถอยซึ่งมเีกณฑ์ในการพจิารณาที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 หรอืค่า p-value น้อยกว่า 

0.05 เป็นตวัก าหนดนัยส าคญั ได้แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์
องคก์ร คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล คุณภาพการบรกิารและความมัน่คงของระบบกบัความพงึพอใจของลูกคา้พบว่า
ตัวแปรอิสระภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพการบริการและความมัน่คงของระบบมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามความพงึพอใจของลกูคา้ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยมคี่า R = 0.742 และค่า R-Square 
= 0.550 ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่าตวัแปรอสิระสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามได้รอ้ยละ 55 และเมื่อ
พจิารณาตวัแปรอสิระดงักล่าวพบว่า มตีวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม p-value น้อยกว่า 0.05 ทัง้สิน้ 3 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์องคก์ร (p = 0.000) คุณภาพขอ้มูล (p = 0.001) ความมัน่คงของระบบ (p = 0.000) สว่นตวั
แปรคุณภาพระบบ (p = 0.063) และคุณภาพการบริการ (p = 0.125) ไม่มีความสมัพันธ์อย่างมีนัยส าคญักบัความ     
พงึพอใจของลกูคา้ โดยหากเรยีงล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่อตวัแปรตามความพงึพอใจของลกูคา้พบว่า ความมัน่คง
ของระบบมีความส าคญัมากที่สุด (Beta = 0.284) ในขณะที่ภาพลกัษณ์องค์กร (Beta = 0.254) และคุณภาพข้อมูล 
(Beta = 0.250) มคีวามส าคญัรองลงมาตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่3 จงึยอมรบัสมมติฐานที่ 2 ภาพลกัษณ์องคก์ร
สง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลูกคา้ สมมตฐิานที่ 4 คุณภาพขอ้มูลส่งผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลูกคา้และ
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สมมตฐิานที ่6 ความมัน่คงของระบบสง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้และปฏเิสธสมมตฐิานที ่3 คุณภาพระบบ
สง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ และสมมตฐิานที ่5 คุณภาพระบบสง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์องค์กรกบัความภกัดขีองลูกค้าต่อองค์กรพบว่า  ตวัแปรอสิระ 
ภาพลกัษณ์องคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามความภกัดขีองลกูคา้ต่องคก์รทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยมคี่า R = 
0.461 และค่า R-Square = 0.212 โดยตัวแปรอสิระสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามได้ร้อยละ 21.2 
และเมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระดงักล่าวพบว่าภาพลกัษณ์องคก์รมคี่า p เท่ากบั 0.000 แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามสมัพนัธก์บั
ตวัแปรตามความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์รอย่างมนียัส าคญั ดงัแสดงในตารางที ่4 จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 ภาพลกัษณ์
องคก์รสง่ผลเชงิบวกต่อความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์องคก์รกบัความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร 
ตวัแปร B SE B Beta 

1 (Constant) 
Mean_CO 

1.750 
0.547 

0.316 
0.075 

 
0.461* 

Dependent variable: Mean_CL 
R= 0.461, R square = 0.212, Adjust R Square = 0.208, * = p < 0.05  

 
ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์รและความพงึพอใจของลกูคา้กบัความตัง้ใจใช้

งานซ ้าพบว่าตัวแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตามที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยมีค่า R = 0.817 และค่า R-
Square = 0.668 และเมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระดงักล่าวพบว่าความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามความตัง้ใจ
ใช้งานซ ้าอย่างมนีัยส าคญั (p = 0.000) และมคีวามส าคญัมากจากค่า Beta = 0.778 แต่ตวัแปรอสิระความภกัดขีอง
ลกูคา้ต่อองคก์รไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัตวัแปรตามความตัง้ใจใชง้านซ ้า (p = 0.289) ดงัแสดงในตารางที ่
5 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที่ 7 ความภกัดขีองลูกคา้สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านซ ้าและยอมรบัสมมตฐิานที่ 8 
ความพงึพอใจของลกูคา้สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านซ ้า ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดขีองลกูคา้ต่อองคก์ร  

และความพงึพอใจของลกูคา้กบัความตัง้ใจในการใชง้านซ ้า 
ตวัแปร B SE B Beta 

1 (Constant) 
Mean_CL 
Mean_SA 

0.550 
0.057 
0.848 

0.198 
0.053 
0.059 

 
0.057 
0.778* 

Dependent variable: Mean_CI 
R= 0.817, R square = 0.668, Adjust R Square = 0.664, * = p < 0.05  
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพข้อมูล ความมัน่คงของระบบ มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ โดยความมัน่คงของระบบเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุเพราะเป็นมุมมองที่
เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คง ความลบัและภาวะส่วนตวัในการใชง้านหรอืการท าธุรกรรมทางการเงนิของโมบายแบงก์กิ้ง  
ภาพลกัษณ์ขององค์กรและคุณภาพขอ้มูลมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกค้ารองลงมาตามล าดบั นอกจากนี้
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พบว่าภาพลกัษณ์ขององคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองลูกคา้ต่อองคก์รซึง่สะทอ้นถงึบทบาทส าคญัของทัง้สอง
ปัจจยั ในทางตรงขา้มงานวจิยันี้พบว่า ปัจจยัทัง้คุณภาพระบบและคุณภาพการบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจของลูกค้า โดยอาจเกิดจากความแตกต่างของความคิดคนในประเทศก าลังพัฒนากบัประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เน่ืองจากในประเทศก าลงัพฒันาคุณภาพระบบไม่ไดถู้กสนใจจากลูกคา้มากนัก เพราะระบบยงัไม่พรอ้มและการแข่งขนั
กนัของผูใ้หบ้รกิารมน้ีอยแตกต่างกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ สว่นคุณภาพการบรกิารทีไ่ม่มนียัส าคญัอาจเกดิจากแนวคดิ
ของผูใ้ชท้ีไ่ม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณภาพการบรกิารมากกว่ามติขิองคุณภาพอื่นๆ ทัง้นี้งานวจิยัพบว่าความภกัดีของ
ลกูคา้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชง้านซ ้า ตรงขา้มกบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใช้
งานซ ้า สะทอ้นใหเ้หน็ว่า หากท าใหล้กูคา้พงึพอใจ ลกูคา้มสีทิธทิีจ่ะกลบัมาใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้าอกีในอนาคต 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฏีและปฏิบติั 

งานวจิยันี้สามารถน าไปประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์ทัง้ทางทฤษฎแีละทางปฎบิตัสิ าหรบัประโยชน์ทางทฤษฎ ีการท า
ความเขา้ใจความตัง้ใจใชง้านโมบายแบงกก์ิง้ซ ้าโดยการน าเอาทฤษฎแีบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศของ 
Delone & Mclean (2003) มาพฒันากรอบแนวคดิวจิยัและขยายขอบเขตความเขา้ใจโดยน าปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร 
ความมัน่คงของระบบ ความภักดีของลูกค้าต่อองค์กรจากงานวิจยัที่เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาเพิ่มเติม ท าให้เกิด
แบบจ าลองทีใ่ชอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและสามารถน าไปประยุกต์เป็นกรอบวจิยัใหม่ในการศกึษางานวจิยั
ในบรบิทอื่นได ้

ส าหรบัประโยชน์ทางปฎิบตัิงานวิจยัเสนอแนะให้ผู้บริหารธนาคารและผู้พฒันาเทคโนโลยีโมบายแบงก์กิ้งได้
ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยให้ความส าคญักบัความมัน่คงของระบบ ภาพลกัษณ์องค์กรหรือ
ภาพลกัษณ์ธนาคารและคุณภาพของโมบายแบงกก์ิง้โดยเฉพาะคุณภาพขอ้มลูเป็นส าคญั โดยความมัน่คงของระบบเป็น
เรื่องเกีย่วกบัความมัน่คงของการเชื่อมโยงระบบและขอ้มูลไดแ้ก่ ภาวะส่วนตวัของขอ้มูล การป้องกนัขอ้มลู การถูกบุก
รุกจากผูไ้ม่หวงัด ีเช่น แฮกเกอร์ ผลกระทบจากไวรสัหรอืมลัแวร ์รวมถงึการสญูหายของขอ้มูล ส าหรบัภาพลกัษณ์มี
ความเชื่อมโยงกบัชื่อเสยีงของธนาคาร ความน่าเชื่อถอื ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และผลส าเรจ็จากการด าเนินการทาง
ธุรกจิซึง่แต่ละธนาคารมสีิง่เหล่านี้แตกต่างกนัเป็นตวัสะทอ้นภาพลกัษณ์ สิง่ทีท่ าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีธ่นาคารควรสนใจ
คอื การบรกิารทีม่คีุณภาพเทคโนโลยรีวมถงึนวตักรรมใหม่และโปรโมชัน่ทางการเงนิตามล าดบั ในสว่นของภาพลกัษณ์
กบัเทคโนโลยีโดยเฉพาะโมบายแบงก์กิ้งมีความสมัพนัธ์กนั ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งระบุว่า คน
ส่วนมากนิยมใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งที่เชื่อว่าภาพลกัษณ์ของธนาคารนัน้ๆ  ดี ขณะที่คุณภาพข้อมูลแม้ว่าจะมี
ความส าคญัรองลงมาจากความมัน่คงของระบบและภาพลกัษณ์องค์กรแต่ก็มีบทบาทต่อความพึงพอใจของลูกค้า
เช่นเดยีวกนัขอ้มูลที่โมบายแบงก์กิ้งแสดงออกมา เช่น ขอ้มูลยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีขอ้มูลประวตัิการท าธุรกรรม
ทางการเงนิของธนาคาร เป็นตน้ ตอ้งมคีวามถูกต้อง สมบรูณ์ ชดัเจนกระชบัเขา้ใจง่ายมคีวามทนัสมัย และเป็นปัจจุบนั 
ความพึงพอใจมีความส าคญัอย่างยิ่งกบัความตัง้ใจใช้งานซ ้า ตรงกนัข้ามกบัความภักดีของลูกค้าต่อองค์กรที่ไม่มี
ความสมัพนัธท์างตรงกบัความตัง้ใจใชง้านซ ้า ธนาคารจงึควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้โดย
อาศยัปัจจยัความมัน่คงของระบบ คุณภาพขอ้มลูของโมบายแบงกก์ิง้และภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากข้อมูลทัว่ไปและลกัษณะพฤติกรรมการใช้โมบายแบงก์กิ้งของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ธนาคารควรให้
ความส าคญักบัการก าหนดกลยุทธแ์ละทศิทางของโมบายแบงกก์ิง้โดยเน้นกลุ่มผูใ้ชท้ีเ่ป็นพนกังานบรษิทัซึง่มรีายไดอ้ยู่
ระหว่าง 10,000 ถงึ 30,000 บาทต่อเดอืน ซึง่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ กจิกรรมที่มผีูใ้ชบ้รกิาร
โมบายแบงกก์ิง้โดยทัว่ไป เช่น การโอนเงนิระหว่างบญัชภีายในธนาคารและต่างธนาคาร การดยูอดเงนิคงเหลอืในบญัชี
การช าระสนิคา้หรอืบริการต่างๆ การดูประวตักิารท ารายการทางการเงนิ การตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น โม
บายแบงก์กิ้งจึงควรรองรบัทุกการท าธุรกรรมต่างๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดี ส่วนบรกิารเสริมที่ผู้ใช้สนใจ เช่น การ
ตรวจสอบสทิธพิเิศษต่างๆ ของธนาคาร การช าระสนิค้าหรอืการบรกิารผ่าน QR Code การจดัการขอ้มูลส่วนตวั การ
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ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้บรกิารผ่านทางช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง การเข้าถึงการลงทุนต่างๆ  ของธนาคารเช่น 
กองทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ซึง่หากพฒันาให้โมบายแบงกก์ิ้งสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวเพิม่เติมไดจ้ะช่วยใหผู้้ใช้มี
แนวโน้มทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ซ ้าอกี ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจศกึษาปัจจยัเหล่านี้ในเชงิลกึต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
และเปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยใช้งาน และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาก่อน ผลการวจิยัชีว้่า ปัจจยัสว่นบุคคล (ประโยชน์สมัพทัธ ์
การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล และการขาดทกัษะของนักพฒันา) ปัจจยัด้านงานและเทคโนโลย ี(ความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลย ีความสอดคล้องกบัผู้ใชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน) และปัจจยัด้านองค์กร (การ
สนับสนุนจากผูบ้รหิาร) มผีลกระทบต่อความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ินอกจากนี้ ปัจจยั
กลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใช ้และกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัใิห้ความส าคญัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ประโยชน์สมัพทัธ์ ความสอดคล้องกบัผูใ้ชง้าน โดยการขาดทกัษะของนักพฒันา เป็นปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อความตัง้ใจใน
การใชง้านของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม 
 
ค าส าคญั: การพฒันาซอฟตแ์วร ์การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม ทฤษฎคีวาม

เหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ี
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Abstract 

The objective of this research is to study factors influencing acceptance the intention to use automated 
software testing tools and compared the importance to the different factors between 2 groups: people who 
had used and those who never had an experience using automated software testing tools. The research 
result indicated that Individual factor (Relative advantage, Personal innovativeness, Lack of developer skills), 
Task and technology factor (Task-technology fit, Compatibility with user, Complexity of use) and Organization 
factor (Executive support) influence on the intention to use automated software testing tools. In addition, the 
factors of the two groups gave different emphasis including: Relative advantage, Compatibility with user. 
However, Lack of developers skills factor did not influence on the intention to use of these group. 

 
Keywords: Software development, Automated software testing, Diffusion of innovations theory, Task-

Technology fit theory 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากความ

ตอ้งการซอฟต์แวรม์แีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ผลส ารวจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556-
2557 พบว่า ซอฟต์แวร์มมีูลค่าการผลติกว่า 40,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 22.2 จ าแนกเป็น
ซอฟต์แวร์ส าเรจ็รูป ที่มมีูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท และบรกิารซอฟต์แวร์ ที่มีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท 
การทดสอบซอฟต์แวร์มีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นขัน้การค้นหา
ขอ้ผดิพลาด (Errors) และระบุถงึสาเหตุของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ท าใหซ้อฟตแ์วรท์ างานไดต้รงตามความตอ้งการ และ
มีประสทิธิภาพ ซึ่งการทดสอบซอฟต์แวร์โดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการทดสอบ คือ การ
ทดสอบดว้ยมอื (Manual testing) และการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ(Automated testing) (Kaur & Gupta, 2013)  

การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิปีระโยชน์ และขอ้ดหีลายประการ เช่น รวดเรว็กว่าการทดสอบดว้ยมอื ลดตน้ทุน
ดา้นทรพัยากรบุคคล ท าซ ้าไดง้่าย น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู (Sharma, 2014) นอกจากนี้ จากการ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไม่เป็นทางการ ที่มีสทิธิใ์นการตัดสนิใจน าการทดสอบ
ซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้ในโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 13 ราย พบว่า ผู้ถูกสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ รบัรูถ้งึประโยชน์ของการ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ แต่ยงัไม่น าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิมาใชง้าน โดยสาเหตุหลกัที่ไม่น าการทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิาใช ้ไดแ้ก่ การขาดทกัษะของบุคลากร ระยะเวลาในการทดสอบไม่เพยีงพอทีจ่ะน าเครื่องมอืใหม่ๆ 
มาใชง้าน และความไม่เชื่อมัน่ในการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตของ Leitner et al. (2007) ที่ศกึษาถึงแนวทางในการบูรณาการการทดสอบดว้ยมอื
กบัการทดสอบแบบอตัโนมตั ิและกล่าวถึงอุปสรรคส าคญัต่อการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้งานคอื การ
ทดสอบแบบอตัโนมตัยิงัไม่สามารถทดแทนการทดสอบดว้ยมอืไดท้ัง้หมด โดยเฉพาะการทดสอบทีม่คีวามซบัซอ้นมาก 
และการทดสอบกรณีที่นอกเหนือความคาดหมาย และงานวิจัยของ Rafi et al. (2012) ที่ศึกษาถึงประโยชน์และ
ขอ้จ ากดัของการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิพบว่า ขอ้จ ากดัของการน าการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้คอื ไม่
สามารถใชท้ดแทนการทดสอบดว้ยมอืได ้ตน้ทุนของเครื่องมอื และบุคลากรสงู บุคลากรตอ้งมทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอื
สงู ใชเ้วลาในการวางโครงสรา้งการท างานมาก และความยากในการบ ารุงรกัษา 

งานวิจัยในอดีตของ Causevic et al. (2011) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ เป็นข้อจ ากัดในการยอมรับ  Test-Driven 
Development พบว่า ประสบการณ์ และความรูเ้กีย่วกบัการใช้งานของนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่ไม่เพยีงพอ จะส่งผลให้
เกดิการไม่ยอมรบัการใชง้าน งานวจิยัของ Ramler and Wolfmaier (2006) ทีท่ าการศกึษาความแตกต่างระหว่างการ
ทดสอบแบบดัง้เดมิและการทดสอบแบบอตัโนมตั ิในมุมมองดา้นเศรษฐกจิและตน้ทุนพบว่า การทดสอบทัง้สองรปูแบบ
มคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีต่่างกนั อย่างไรกด็ ีงานวจิยัในอดตีมกัมุ่งเน้นศกึษาปัจจยัดา้นการใชง้าน และมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงัขาดการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการยอมรบัการใช้งานเครื่องมือ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างผูท้ีเ่คยใชง้าน และผูท้ีไ่ม่เคยใชง้าน
การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประโยชน์สมัพทัธ ์การยอมรบันวตักรรม
ส่วนบุคคล และการขาดทกัษะของนักพฒันา ปัจจยัด้านงานและเทคโนโลยี ได้แก่ ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งาน และความซบัซ้อนในการใช้งาน ปัจจยัด้านองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร ทีม่ต่ีอความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิระหว่างกลุ่มผูท้ีเ่คยใช้และกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชค้รื่อง
มอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการน าการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้น าไปเป็นแนวทาง
สง่เสรมิการใชง้านเครื่องมอืดงักล่าว รวมทัง้น าผลจากงานวจิยัไปใชเ้ป็นกรณีศกึษาต่อไปในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวงชีพการพฒันาซอฟตแ์วร ์

วงชพีการพฒันาซอฟต์แวรค์อื กระบวนการพืน้ฐานในการพฒันาซอฟต์แวร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ทีท่ างาน
ต่อเนื่องกนั ได้แก่ (1) การรวบรวมความต้องการ (gathering requirements) ที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง หรอืความต้องการเกี่ยวกบัระบบที่จะพฒันาขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ (2) การวเิคราะห์และออกแบบ 
(Analysis and design) ทีเ่ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้การรวบรวมความตอ้งการ เพื่อน ามาออกแบบระบบทีต่รง
กบัความตอ้งการ (3) การท าใหเ้กดิผล (Implementation) ทีเ่ป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิผลลพัธต์ามทีไ่ดอ้อกแบบไว้
ในขัน้การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 4) การทดสอบ (Testing) ทีเ่ป็นการทดสอบระบบหลงัจากทีซ่อฟตแ์วรถ์ูกพฒันาเสรจ็
สิน้เพื่อตรวจสอบว่า ระบบทีพ่ฒันาขึน้ท างานไดถู้กตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ (Ragunath et al., 2010) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการทดสอบซอฟตแ์วร ์

การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในขัน้ตอนของวงชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นกระบวนเพื่อการค้นหา
ขอ้ผดิพลาดทีม่อียู่ในระบบ และระบุถงึสาเหตุของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ความซบัซอ้นของระบบเป็นปัจจยัส าคญั ทีม่ผีล
ต่อความสมบูรณ์ของการทดสอบซอฟต์แวร ์โดยระบบทีม่คีวามซบัซอ้นมากจะส่งผลใหค้วามสมบูรณ์ของการทดสอบ
ระบบทัง้หมดลดน้อยลง  วัต ถุประสงค์หลักของการทดสอบซอฟต์แวร์มี  4 ประการ ได้แก่  (1) การสาธิต 
(Demonstration) เป็นการแสดงว่า ระบบสามารถใช้งาน  ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  (2) การตรวจหา 
(Detection) เป็นการคน้หาขอ้บกพร่องของระบบ (3) การป้องกนั (Prevention) เป็นการน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
ไปใช้เพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต (4) การเพิม่คุณภาพ (Improving quality) เป็นการช่วยเพิ่ม
คุณภาพ และลดปรมิาณขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได ้หากท าการทดสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ (Tuteja & Dubey, 2012)  

การทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิเป็นการทดสอบโดยการใช้บท(ค าสัง่) (Script) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาบน
เครื่องมอื (Tools) ส าหรบัด าเนินงาน (Run) ค าสัง่นัน้ๆ การทดสอบแบบอตัโนมตัิจะเขา้มาแก้ปัญหาต่างๆ ของการ
ทดสอบดว้ยมอื ((Kaur & Gupta, 2013) ประโยชน์และขอ้ดขีองการทดสอบแบบอตัโนมตัมิหีลายประการ ไดแ้ก่ ความ
รวดเรว็ ประหยดัตน้ทุนดา้นทรพัยากรบุคคล ท าซ ้าและน าบท (ค าสัง่) กลบัมาใชใ้หม่ไดง้่าย เป็นตน้ (Sharma, 2014) 
2.3 ทฤษฎีการแพรก่ระจายนวตักรรม 

Rogers (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of innovations) โดยได้กล่าวว่า การ
แพร่กระจายนวตักรรมคอื กระบวนการทีน่วตักรรมจะถูกสือ่สารออกไปผ่านช่องทางการสือ่สารในช่วงเวลาหนึ่ง ระหว่าง
สมาชิกในระบบสงัคม (Social system) จนเป็นผลให้เกิดการยอมรบันวตักรรมเหล่านัน้ ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการ
ยอมรบันวตักรรม ได้แก่ (1) ประโยชน์สมัพทัธ ์(Relative advantages) (2) ความสอดคลอ้ง (Compatibility) (3) การ
ทดลองใชไ้ด ้(Trialability) (4) การสงัเกตเหน็ได ้(Observability) และ (5) ความซบัซอ้น (Complexity) 

Rogers ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรบันวตักรรมของสมาชิกในระบบสงัคมที่มีลกัษณะการยอมรบันวตักรรมที่
แตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่มสมาชกิในระบบสงัคมตามลกัษณะของการยอมรบันวตักรรม ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม
ผูส้รา้งนวตักรรม (Innovators) คอื กลุ่มบุคคลทีม่ลีกัษณะชอบการคดิคน้สิง่ต่างๆ และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ (2) กลุ่มผู้
ยอมรบันวตักรรมระยะต้น (Early adopters) คอื กลุ่มบุคคลทีม่ลีกัษณะชอบทดลอง และเริม่ใชง้านนวตักรรมตัง้แต่รบัรู้
ว่ามนีวตักรรมนัน้ๆ เกดิขึน้ (3) กลุ่มผู้ยอมรบันวตักรรมระยะกลาง (Early majority) คอื กลุ่มบุคคลที่ยอมรบัหรอืใช้
นวตักรรม กต่็อเมื่อไดร้บัรูถ้งึประโยชน์ของนวตักรรม (4) กลุ่มผูย้อมรบันวตักรรมระยะปลาย (Late majority) คอื กลุ่ม
บุคคลทีย่อมรบัหรอืใชน้วตักรรม กต่็อเมื่อมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ หรอืถูกกดดนัใหใ้ช้ (5) กลุ่มผูล้า้หลงั (Laggards) 
คอื กลุ่มบุคคลทีย่อมรบัหรอืใชน้วตักรรม กต่็อเมื่อไดเ้หน็พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรม หรอืการบอกต่อจากคนรอบ
ขา้ง 
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2.4 ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี 
Goodhue and Thompson (1995) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของประสิทธิภาพส่วนบุคคล 

(Performance impacts) ต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Utilization) ในกรณีที่ความสามารถของ
เทคโนโลยมีคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของงานของผูใ้ชง้าน โดยแบบจ าลองของทฤษฎคีวามเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยี (Task-technology fit) ที่ส่งผลต่อปัจจัย
ประสทิธภิาพส่วนบุคคล และปัจจยัการน าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปัจจยัความเหมาะสมของงานและ
เทคโนโลยไีด้รบัอทิธพิลจากปัจจยัคุณลกัษณะของงาน (Task characteristics) และปัจจยัคุณลกัษณะของเทคโนโลย ี
(Technology characteristics) ทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั ในทางตรงกนัขา้ม หากปัจจยัคุณลกัษณะของงาน
และปัจจยัคุณลกัษณะของเทคโนโลยไีม่มคีวามสอดคลอ้งกนักจ็ะสง่ผลใหไ้ม่เกดิความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยี
นัน้ๆ 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานงานวิจยั 
จากทฤษฏแีละการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ท าใหไ้ดก้รอบแนวคดิการวจิยัทีป่ระกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัแสดง

ในภาพที ่1  
 

 
 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั  

 
ประโยชน์สมัพทัธ์ หมายถงึ การรบัรูถ้งึประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ในการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช ้

รวมถงึการรบัรูถ้ึงประสทิธภิาพในการท างาน ทีเ่พิม่ขึน้จากการใช้งานเครื่องมอืแบบเดมิ หรอืการทดสอบดว้ยมอื ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ที่เกือ้หนุนกบัการพฒันาซอฟต์แวร์ (Rogers, 2003) งานวจิยัของ Armstrong and Yokum (2001) 
ระบุว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์สมัพทัธข์องระบบผูเ้ชีย่วชาญ ทีว่ดัจากคุณประโยชน์ทีไ่ดจ้ากความถูกตอ้งในการพยากรณ์
ที่เพิ่มขึ้น มีความส าคญัต่อการยอมรบั และความตัง้ใจในการใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  
Karjaluoto et al. (2010) ที่ศึกษาการยอมรบัการท าธุรกรรมผ่านธนาคารเคลื่อนที่ (Mobile banking) ระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ช้งาน และกลุ่มผูท้ี่ไม่ใช้งานพบว่า การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชง้าน ส่งผลให้ผูใ้ช้มทีศันคติทีด่ต่ีอการ
ธนาคารเคลื่อนที ่งานวจิยัของ Yang et al. (2012) สนบัสนุนว่า ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัการ
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บริการช าระเงินเคลื่อนที่ (Mobile payment services) โดยผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในด้านของความ
สะดวกสบาย และประสทิธิภาพจากการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ เมื่อเปรยีบเทียบกบัการช าระเงนิ
แบบเดมิ จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่1 (H1): ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การยอมรบันวตักรรมสว่นบุคคล หมายถงึ การทีบุ่คคลยอมรบัและเตม็ใจทีจ่ะน าการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิา
ใชใ้นขัน้การทดสอบซอฟต์แวร ์รวมถงึเป็นผูท้ีพ่รอ้มจะศกึษาการใช้งานการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและถ่ายทอด
ความรูน้ัน้ออกไปสู่สมาชกิในทมี (Rogers, 2003) งานวจิยัของ Crespo and del Bosque (2008) เกีย่วกบัผลกระทบ
จากการยอมรบันวตักรรมในการซื้อขายสนิค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตพบว่า การยอมรบันวตักรรมของผู้ใช้งานมี
อิทธิพลต่อการใช้งานการซื้อขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blake et al. (2003) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะการยอมรบัเทคโนโลยสีว่นบุคคล มอีทิธพิลเชงิบวก
ต่อการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ของผูใ้ชง้าน การศกึษาบทบาทของการยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลต่อการ
ยอมรบัการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของ Yi et al. (2006) ยังพบว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลต่อการยอมรับ
นวตักรรม มอีทิธพิลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมนัน้ จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่2 (H2): การยอมรบันวตักรรมสว่นบุคคลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การขาดทกัษะของนกัพฒันา คอื การขาดทกัษะ หรอืประสบการณ์ของนกัพฒันา หรอืนกัทดสอบซอฟตแ์วรใ์นการ
ใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและความไม่เขา้ใจในกระบวนงานการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตั ิตัง้แต่ขัน้การศกึษา คน้ควา้ การตดิตัง้ และการใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ (Causevic et al., 2011) งานวจิยั
ของ Janzen and Saiedian (2006) ศกึษาถึงอทิธพิลของ Test-Driven Development ที่มต่ีอการออกแบบซอฟต์แวร์
พบว่า เมื่อนักเขยีนโปรแกรมมทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน จะท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการยอมรบัการใชง้านมาก
ขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากนกัเขยีนโปรแกรมไมม่ทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน จะท าใหแ้รงจงูใจในการยอมรบั
การใช้งานลดลง สอดคล้องกบังานวจิยัของ Causevic et al. (2011) ที่ศกึษาถึงขอ้จ ากดัในการยอมรบั Test-driven 
development พบว่า ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกบัการใช้งานของนักพฒันาที่ไม่เพยีงพอ จะส่งผลให้เกดิการไม่
ยอมรบัการใชง้าน งานวจิยัของ Sirmon and Hitt (2009) ทีศ่กึษาถงึผลกระทบจากการลงทุนดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละ
ดา้นกายภาพของธนาคารพบว่า ทกัษะ การศกึษา ประสบการณ์ และองค์ความรูข้องพนักงาน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ความส าเรจ็ในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่3 (H3): การขาดทกัษะของนกัพฒันามอีทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยหีมายถงึ ความเหมาะสมในการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช ้
รวมถึงความเขา้กนัได้ระหว่างการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิกบัระบบงานที่จะน าการทดสอบอตัโนมตัิมาใช้ โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยีคือ คุณลักษณะของงานและคุณลักษณะของ
เทคโนโลย ี(Goodhue & Thompson, 1995) งานวจิยัของ Awa et al. (2016) พบว่า การรบัรูถ้งึความเขา้กนัไดร้ะหว่าง
ระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ (Enterprise resource planning) และแพลตฟอรม์ทีอ่งคก์รมอียู่ จะส่งผลใหเ้กดิการ
ยอมรบั และความตัง้ใจที่จะน าระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิมาใช้ในองค์กร งานวจิยัของ Ding et al. (2004) ที่
ศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะของการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที ่เปรยีบเทยีบกบัการท าธุรกรรมแบบดัง้เดมิ
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พบว่า ความเหมาะสมระหว่างการใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชง้าน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ทศันคติในการใช้งาน โดยหากผูใ้ชง้านรบัรูว้่า การท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่สอดคล้องกบัความต้องการ และ
รปูแบบการใชง้านจะสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอการใชง้าน งานวจิยัของ Mallat et al. (2006) ทีศ่กึษาการยอมรบัการใช้
บริการจองตัว๋ระบบขนส่งอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า ปัจจัยความเหมาะสมในการใช้งานผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้าน สง่ผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชบ้รกิารดงักล่าว จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่4 (H4): ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยมีอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งานหมายถึง การรบัรูว้่าการใช้งานการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิมคีวามสอดคลอ้งกบั
ค่านิยม ความต้องการ และประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน (Dwivedi et al., 2009) งานวจิยัของ Karahanna et al. (2006) 
พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการใชง้านของผู้ใช้ ส่งผลให้เกดิการยอมรบัและความ
ตัง้ใจในการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Higgins et al. (2007) ที่อธิบายถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนบุคคลของผู้บรหิาร และผู้เชีย่วชาญพบว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยกีบัลกัษณะการท างาน 
ค่านิยม และประสบการณ์ จะส่งผลให้เกดิการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Gillenson 
and Sherrell (2002) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ ในการใช้งานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
commerce) ในส่วนของห้างสรรพสินค้าเสมือน  (Virtual store) พบว่า ความสอดคล้องระหว่างการใช้งาน
หา้งสรรพสนิคา้เสมอืนกบัค่านิยม และความเชื่อทีม่อียู่ จะส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการใชง้านมากขึน้ จงึตัง้สมมตฐิานได้
ว่า 
 

สมมตฐิานที ่5 (H5): ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความซบัซอ้นในการใชง้านหมายถงึ ระดบัของการรบัรูถ้งึความยาก และความพยายามของผูใ้ช ้ในการใชง้านการ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ ทีค่รอบคลุมตัง้แต่การตดิตัง้ระบบ การศกึษาวธิกีารใชง้าน การใชง้านจรงิ รวมถงึภาษาที่
ตอ้งใชใ้นการเขยีนบท (ค าสัง่) และระยะเวลาในการท าใหเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ สามารถใชง้านร่วมกบั
ระบบได้ (Venkatesh & Davis, 2000) งานวิจยัของ Wang et al. (2010) ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยอีารเ์อฟไอดขีองอุตสาหกรรมการผลติพบว่า การรบัรู้ถงึความซบัซอ้นและความยากในการท าความเขา้ใจ 
และการใชง้านฟังกช์ัน่ของอารเ์อฟไอด ีส่งผลใหเ้กดิการต่อต้านเทคโนโลยดีงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tsai et 
al. (2010) ทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัเทคโนโลยอีารเ์อฟไอดขีองอุตสาหกรรมการคา้ปลกีพบว่า  ความ
ซบัซอ้นและความยากในการใชง้าน มอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยอีารเ์อฟไอด ีงานวจิยัของ Sin 
et al. (2009) ที่ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพบว่า ความซบัซอ้นในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัเทคโนโลยดีงักล่าว จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่6 (H6): ความซบัซอ้นในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การสนับสนุนจากผูบ้รหิารหมายถงึ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารในการทีจ่ะน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้
ในองคก์ร และการใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการใชง้านการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิรวมถงึการมอบ
อ านาจในการตัดสนิใจการน าการทดสอบแบบอตัโนมตัิมาใช้งาน (Kuo & Lee, 2011) งานวิจยัของ Lebek  et al. 
(2013) ไดศ้กึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อความตระหนักถงึการรกัษาความมัน่คงของขอ้มลูในองคก์รพบว่า พนกังานทีร่บัรูถ้งึ
แรงกดดนัจากนโยบาย ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน จะปฏบิตัติามนโยบาย ค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คง
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ของขอ้มูลในองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ifinedo (2008) ที่ศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ในการ
ยอมรบัการใชง้านระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู วสิยัทศัน์ของธุรกจิ และ
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก พบว่าปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูช่วยเพิม่ระดบัความส าเรจ็ในการยอมรบั
ระบบเพิม่มากขึน้ การสนับสนุนดงักล่าวมหีลายรูปแบบ เช่น การใหส้ทิธิใ์นการด าเนินการ การก าหนดทศิทาง การให้
ค ามัน่สญัญา เป็นตน้ และงานวจิยัของ Herath and Rao (2009) ทีศ่กึษาถงึพฤตกิรรมการรกัษาความมัน่คงของขอ้มูล
ในองคก์รในแง่ของการลงโทษ ความกดดนั และการรบัรูป้ระสทิธผิล ตามนโยบายการรกัษาความมัน่คงของขอ้มลูพบวา่ 
พนกังานจะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายเมื่อรบัรูว้่า บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย สามารถใหคุ้ณประโยชน์หาก
ปฏบิตัติาม และลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามได ้จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่7 (H7): การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 
4. วิธีการวิจยั  
4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยันี้ใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจที่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืส าหรบัการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานของงานวจิยั ประชากรทีศ่กึษา
คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง ได้แก่ ผู้จดัการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ นักทดสอบ
ซอฟตแ์วร ์และนักเขยีนโปรแกรม ทีป่ระกอบอาชพีอยู่ภายในประเทศไทย และมสีทิธิต์ดัสนิใจน าการทดสอบซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัมิาใชใ้นโครงการ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามวธิขีอง Hair et al. (2010) ทีจ่ะต้องมแีบบสอบถาม
ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูล 5 ฉบบัต่อ 1 ขอ้ค าถาม งานวจิยันี้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 40 ค าถาม จงึค านวณ
กลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 200 ตวัอย่าง แต่เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ และลดความคลาดเคลื่อนของขอ้มูลในการเกบ็ขอ้มูล 
งานวจิยันี้จงึใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 240 ตวัอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มผูท้ี่เคยใช้
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัจิ านวน 120 คน และกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัจิ านวน 
120 คน 
4.2 การจดัสรา้งเครือ่งมือเพื่อการวิจยั และการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นคอื สว่นที ่1 ค าถามคดั
กรอง เพื่อคดัแยกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่2 ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิทีม่มีาตรวดัส าหรบัใชใ้นการวดัระดบั 5 ระดบั (Likert scale) ค าถามดดัแปลงจาก
งาน วิจัย ข อ ง  McBride et al. (2012) ; Rogers (2003) ; Causevic et al. (2011) ; Baleghi-Zadeh et al. (2014) ; 
Karahanna et al. (2006); Miltgen et al. (2013); Venkatesh and Davis (2000; Chang et al. (2008) และ Ifinedo 
(2008) ส่วนที่ 3 ค าถามที่เกี่ยวกบัการท างาน วธิกีารท างาน รูปแบบของโครงการ และการใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัขิองผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่4 เป็นชุดค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัได้ใช้สถิติส าหรบัการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ปัจจยั และอธบิายการจบักลุ่มของตัวแปร (ขอ้ค าถาม) ที่มคีวามสมัพนัธ์ (กลัยา วานิชย์บญัชา , 2555) วเิคราะห์ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบความเทีย่งของเครื่องมอื ดว้ยการใชค่้าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาซที่ไม่น้อยกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์พื้นฐาน (Hair et al., 2010) วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติส าหรบัการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและทดสอบสมมตฐิาน 
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความเท่ียงของเครือ่งมือ 

งานวจิยันี้วเิคราะหปั์จจยัโดยใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation และการหมุน Maximum iterations 
for convergence ที่ค่าเท่ากบั 25 รวมถึงใช้ค่า Eigen value ที่มากกว่า 1 เป็นเกณฑ์ในการตัดสนิ ข้อค าถามทุกข้อ
จะต้องมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบที่มากกว่า 0.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 เพื่อใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมกบังานวจิยั โดยผลการวเิคราะห์
ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที ่1 และท าการประเมนิความเทีย่งของเครื่องมอื ซึง่ผลการประเมนิแสดงใหเ้หน็ว่าทุกปัจจยัมี
ความน่าเชื่อถอื ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด ดงัแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มปัจจยั หลงัการตดัขอ้ค าถามทีไ่มจ่บักลุ่มปัจจยัใดปัจจยัหนึ่ง 

ข้อ
ค าถาม 

ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(Factor loading) 

การยอมรบันวตักรรมส่วน
บคุคล 

ความ
ซบัซ้อน
ในการใช้

งาน 

ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี 

การสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหาร 

PI4 0.826    
PI2 0.824    
PI1 0.804    
PI5 0.798    
PI3 0.785    
COU4  0.880   
COU2  0.831   
COU5  0.762   
COU5  0.762   
COU3  0.733   
COU1  0.662   
TTF1   0.809  
TTF3   0.804  
TTF2   0.782  
TTF4   0.713  
TTF5   0.686  
ES3    0.839 
ES4    0.802 
ES5    0.774 
ES1    0.736 
ES2    0.695 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มปัจจยั หลงัการตดัขอ้ค าถามทีไ่มจ่บักลุ่มปัจจยัใดปัจจยัหนึ่ง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(Factor loading) 

การขาดทกัษะของ
นักพฒันา 

การขาดทกัษะของ
นักพฒันา 

ความสอดคล้องกบั
ผูใ้ช้งาน 

ความตัง้ใจในการ
ใช้งาน 

RA4 0.844    
RA3 0.812    
RA5 0.685    
RA2 0.656    
LD2  0.828   
LD1  0.775   
LD3  0.765   
CWU1   0.809  
CWU2   0.807  
CWU4   0.792  
IU2    0.707 
IU1    0.703 
IU4    0.569 

a.KMO = 0.821 
b. % of Variance = 86.445 
c. Bartlett’s Test: Approx. Chi-Square = 4065.650; df = 528  
 

ตารางที ่2 แสดงผลการประเมนิความเทีย่งของเครื่องมอื 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 240 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.17 และ 45.83 ตามล าดบั ช่วงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดคือ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.33 ระดบัการศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ปรญิญาตรหีรือ
เทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 73.75 มปีระสบการท างานสงูสดุ 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.92 ดา้นขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบงาน
และวธิกีารท างานของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ต าแหน่งงานปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผู้จดัการโครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 52.92 
ต าแหน่งงานในอดตีทีม่ากทีสุ่ดคอื นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์คดิเป็นรอ้ยละ 75.83 ระเบยีบวธิกีารพฒันาซอฟตแ์วรท์ีเ่คยใช้
ของกลุ่มตวัอย่าง มากทีส่ดุคอื Waterfall คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 รองลงมาคอื Agile คดิเป็นรอ้ยละ 31.67 จ านวนสมาชกิ
เฉลี่ยในโครงการส่วนใหญ่คอื 4-8 คน คดิเป็นร้อยละ 67.92 ลกัษณะของโครงการที่เคยด าเนินการของกลุ่มตวัอย่าง 
มากทีสุ่ดคอื Web-based application คดิเป็นรอ้ยละ 95.83 ภาษาทีเ่คยใชใ้นการพฒันาซอฟต์แวรม์ากทีสุ่ด 3 อนัดบั 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาซ 
RA: ประโยชน์สมัพทัธ ์ 0.783 
PI: การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล 0.895 
LD: การขาดทกัษะของนกัพฒันา 0.746 
TTF: ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ี 0.848 
CWU: ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน 0.749 
COU: ความซบัซอ้นในการใชง้าน 0.863 
ES: การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 0.843 
IU: ความตัง้ใจในการใชง้าน 0.839 
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ไดแ้ก่ JAVA C# และ JavaScript คดิเป็นรอ้ยละ 84.58 57.92 และ 56.25 ตามล าดบั ดา้นเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัทิีเ่คยใช ้และ/หรอืสนใจจะใช้มากทีส่ดุคอื Selenium คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมาคอื Cucumber และ Appium 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และ 30 ตามล าดบั 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

การวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่ม (ผู้ที่เคยใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมัติ และผู้ที่ไม่เคยใช้
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ) ร่วมกนัพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า R = 0.722 
และค่า R Square = 0.522 อธบิายได้ว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีแ่สดงถงึอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปร
ตาม รอ้ยละ 52.20 โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

-0.723 
0.147 
0.393 
0.146 
0.288 
0.199 
-0.270 
0.233 

0.558 
0.074 
0.056 
0.070 
0.065 
0.081 
0.052 
0.070 

   
0.099 
0.367 
0.102 
0.222 
0.116 
-0.268 
0.160 

-1.296 
1.987 
7.076 
2.101 
4.399 
2.457 
-5.154 
3.340 

0.196 
0.048* 

0.000*** 
0.037* 

0.000*** 
0.015* 

0.000*** 
0.001** 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

การวเิคราะหข์องกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท้ีไ่ม่เคยใชง้านพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า 
R = 0.569 และค่า R Square = 0.324 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจที่ชีถ้งึอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปร
ตาม รอ้ยละ 32.40 โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน แสดงดงัตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู ของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

0.790 
-0.189 
0.280 
0.072 
0.184 
0.332 
-0.182 
0.244 

0.806 
0.110 
0.081 
0.092 
0.087 
0.115 
0.082 
0.092 

  
-0.145 
0.311 
0.072 
0.170 
0.238 
-0.225 
0.224 

0.980 
-1.727 
3.460 
0.777 
2.107 
2.889 
-2.224 
2.659 

0.329 
0.087 

0.001** 
0.439 

0.037* 
0.005** 
0.028* 

0.009** 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
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การวเิคราะหข์องกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท้ีเ่คยใชง้านพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า R 
= 0.539 และค่า R Square = 0.291 ท าให้สามารถอธบิายไดว้่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีแ่สดงถงึอทิธพิลของตวั
แปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม รอ้ยละ 32.40 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน แสดงดงั
ตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

1.079 
0.228 
0.156 
0.084 
0.206 
0.004 
-0.143 
0.228 

0.790 
0.086 
0.076 
0.101 
0.088 
0.093 
0.064 
0.088 

  
0.224 
0.169 
0.068 
0.203 
0.003 
-0.179 
0.216 

1.366 
2.656 
2.047 
0.833 
2.343 
0.040 
-2.235 
2.597 

0.175 
0.009** 
0.043* 
0.407 

0.021* 
0.968 

0.027* 
0.011* 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

5.4.1 ประโยชน์สมัพทัธ ์ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดพบว่า ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อความ
ตัง้ใจในการใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดบั p-value = 0.048 สอดคล้องกับ
งานวจิยัในอดตีของ Armstrong and Yokum (2001) ทีช่ีว้่า การรบัรูถ้งึประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบของระบบผูเ้ชีย่วชาญ 
มคีวามส าคญัต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบดงักล่าว และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Karjaluoto et al. (2010) ที่
พบว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึน้จากการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ผูใ้ช้งานมทีศันคติที่ดต่ีอการ
ยอมรบัการใช้งาน รวมถึงงานวิจยัของ Yang et al. (2012) ที่ระบุว่า ผู้ใช้งานรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้านความ
สะดวกสบาย และประสทิธิภาพ จากการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่เมื่อเปรยีบเทียบกบัการช าระเงนิ
แบบเดมิ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่มเ่คยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิคีวามแตกต่างกนั โดยประโยชน์สมัพทัธไ์มม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านของกลุ่มตวัอย่างที่
ไม่เคยใช้งาน อย่างมีนัยส าคญั ที่ระดบั p-value = 0.087 แต่ในกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้งานพบว่า ประโยชน์สมัพทัธ์มี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.009 

5.4.2 การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า การยอมรบันวตักรรมส่วน
บุคคลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.000 สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตีของ Crespo and del Bosque (2008) ทีช่ีว้่า พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลต่อการใชง้าน
การซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blake et al. (2003) ทีร่ะบุว่า ลกัษณะ
การยอมรบัเทคโนโลยีส่วนบุคคลมีอทิธิพลเชิงบวกต่อการตัดสนิใจที่จะซื้อขายสนิค้าออนไลน์ของผู้ใช้งาน รวมถึง
งานวิจัยของ Yi et al. (2006) ที่พบว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลต่อการยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมนัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างที่
เคยใช้งานเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมคีวามสอดคล้องกนั โดยพบว่า การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.001 และ 0.043 ตามล าดบั 
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5.4.3  การขาดทกัษะของนักพฒันา ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า การขาดทกัษะของนักพฒันา
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.037 สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Janzen 
and Saiedian (2006) ทีร่ะบุว่า การไม่มทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน Test-driven development ของนกัเขยีน
โปรแกรม ท าใหก้ารยอมรบัการใชง้านลดลง และงานวจิยัของ Causevic et al. (2011) ทีพ่บว่าประสบการณ์และความรู้
เกีย่วกบัการใชง้านทีไ่ม่เพยีงพอของนกัพฒันาจะสง่ผลใหเ้กดิการไม่ยอมรบัการใชง้าน Test-driven development เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างที่เคยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตัิมีความสอดคล้องกนั โดยพบว่า การขาดทกัษะของนักพัฒนาไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานอย่างมี
นยัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.439 และ 0.407 ตามล าดบั 

5.4.4 ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า ความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลยีมอีทิธพิลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน  อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p-value = 0.000 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Ding et al. (2004) ทีท่ าการศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะของการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบกับการท าธุรกรรมแบบดัง้เดิมพบว่า  ความเหมาะสมระหว่างการใช้งานผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อทศันคตใินการใชง้าน และงานวจิยัของ Awa 
et al. (2016) ทีพ่บว่า การรบัรูถ้งึความเหมาะสมระหว่างระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิกบัแพลตฟอรม์ทีอ่งคก์รมอียู่
จะส่งผลให้เกิดความตัง้ใจที่จะน าระบบมาใช้งาน รวมถึงงานวจิยัของ Mallat et al. (2006) ที่พบว่าปัจจยัด้านความ
ความเหมาะสมในการใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะของการใชง้านส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชบ้รกิารจอง
ตัว๋ระบบขนสง่อตัโนมตัผิ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่าความเหมาะสมระหว่างงาน
และเทคโนโลยมีีอทิธิพลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั  p-value = 0.037 และ 0.021 
ตามล าดบั 

5.4.5 ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งาน ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งานมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p-value = 0.015 สอดคล้องกบังานวจิยัในอดตี
ของ Karahanna et al. (2006) ที่กล่าวว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการใชง้านของผูใ้ช้
ส่งผลให้เกิดการยอมรบัและความตัง้ใจในการใช้งาน งานวจิยัของ Higgins et al. (2007) ที่ระบุว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างเทคโนโลยกีบัลกัษณะการท างาน ค่านิยม และประสบการณ์ จะส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยี
มากขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Gillenson and Sherrell (2002) ที่ระบุว่า ความสอดคล้องระหว่างการใช้งาน
หา้งสรรพสนิค้าเสมอืนกบัค่านิยมและความเชื่อที่มอียู่ จะส่งผลให้เกดิความต้องการในการใช้ห้างสรรพสนิค้าเสมอืน
มากขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิคีวามแตกต่างกนั ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้านพบว่า ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิล
เชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั  p-value = 0.005 แต่ในกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านพบว่า 
ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.968 

5.4.6 ความซับซ้อนในการใช้งาน ผลการวจิยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดพบว่า ความซบัซ้อนในการใช้งานมี
อทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.000 สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ 
Wang et al. (2010) ทีพ่บว่า การรบัรูถ้งึความซบัซอ้นและความยากดา้นความเขา้ใจและการใชง้านฟังกช์ัน่ของอารเ์อฟ
ไอด ีส่งผลให้เกดิการต่อต้านเทคโนโลยีดงักล่าว และงานวจิยัของ Tsai et al. (2010) ที่พบว่าความซบัซ้อนรวมถึง
ความยากในการใชง้าน มอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัการใชง้าน รวมถงึงานวจิยัของ Sin et al. (2009) ทีพ่บว่า ความ
ซบัซอ้นในการใชง้านมผีลเชงิลบต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใช้
งาน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่า  ความซบัซอ้น
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ในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  p-value = 0.028 และ 0.027 
ตามล าดบั 

5.4.7 การสนับสนุนจากผู้บริหาร ผลการวิจยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั p-value = 0.001 สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Lebek et al. (2013) ที่พบว่า พนักงานที่รบัรูถ้ึงแรงกดดนัจากนโยบาย ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน จะปฏบิตัิตาม
นโยบาย ค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในองคก์ร และงานวจิยัของ Ifinedo (2008) ทีพ่บว่า 
ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูสง่ผลใหร้ะดบัความส าเรจ็ในการยอมรบัระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ
เพิม่มากขึน้ รวมถงึงานวจิยัของ Herath and Rao (2009) ทีร่ะบุว่า พนักงานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการ
รกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลในองค์กร เมื่อรบัรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายสามารถให้คุณตามที่ปฏบิตัิ และ
ลงโทษหากไม่ปฏบิตัติาม เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน
เครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมคีวามสอดคล้องกนั โดยการสนับสนุนจากผู้บรหิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความ
ตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.009 และ 0.011 ตามล าดบั 

ผลการวจิยัขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่า ในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที่มอีทิธพิล
มากที่สุด สอดคล้องข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา
ซอฟต์แวร ์เน่ืองจากคนกลุ่มนี้ต้องใชง้านเทคโนโลยต่ีางๆ ตลอดเวลา ท าใหค้นกลุ่มนี้ต้องเรยีนรูแ้ละยอมรบัการเขา้มา
ของนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ ส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติพบว่า ความสอดคล้องกับผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลทาง
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัการพฒันาซอฟต์แวร ์และประสบการณ์การท างาน
อยู่ระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี แมจ้ะไม่เคยใชง้าน แต่กท็ างานอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์งึรบัรูถ้งึความสอดคลอ้งระหว่าง
เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิกับวิถีชีวิตที่ชอบความสะดวกและเน้นความถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร ์
ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัพิบวา่ ประโยชน์สมัพทัธเ์ป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพลมาก
ทีส่ดุ เนื่องจากผูใ้ชท้ีเ่คยสมัผสัรบัรูถ้งึประโยชน์และความคุม้ค่าจากการน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใชง้าน 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1  อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 
เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยั และท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีก่ลุ่มคนทีเ่คยใชง้านและกลุ่มคนทีไ่ม่เคยใชง้านเครื่องมอื
ทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั กรอบแนวคดิการวจิยัถูกพฒันาขึน้จากทฤษฎกีารแพร่กระจาย
นวตักรรม และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี รวมถึงมีการเพิ่มปัจจยัต่างๆ เพื่อเติมเต็มกรอบ
แนวคดิการวจิยัใหส้มบรูณ์ โดยแบ่งปัจจยัออกเป็นปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ประโยชน์สมัพทัธ ์การยอมรบันวตักรรมสว่น
บุคคล และการขาดทักษะของนักพัฒนา ปัจจัยด้านงานและเทคโนโลยี ได้แก่ ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลย ีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจาก
ผูบ้รหิาร งานวจิยันี้ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอืส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย
เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งาน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ

ผลการวิจยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดแสดงให้เห็นว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ประโยชน์สมัพัทธ์ การยอมรบั
นวตักรรมสว่นบุคคล และการขาดทกัษะของนกัพฒันา ปัจจยัดา้นงานและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ความเหมาะสมระหว่างงาน
และเทคโนโลย ีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
จากผูบ้รหิาร ทุกปัจจยัมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 
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ปัจจยัที่มอีิทธิพลแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยใช้และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตั ิ
ได้แก่ ปัจจยัประโยชน์สมัพทัธ์ ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ ไม่รบัรู้ถึง
ประโยชน์จากการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัเิมื่อเปรยีบเทยีบกบัการทดสอบดว้ยมอื ท าให้ส่งผลความ
ตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืดงักล่าว อย่างไม่มนีัยส าคญั และปัจจยัความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านทีพ่บว่า กลุ่มตวัอย่างที่
เคยใชง้านไม่รบัรูถ้งึความสอดคลอ้งระหว่างเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตักิบัตนเอง 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ส าหรบัประโยชน์ของงานวจิยันี้ในเชงิทฤษฎ ีงานวจิยันี้ไดเ้พิม่ขยายแนวคดิของทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม 
และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ด้วยปัจจยัการขาดทกัษะของนักพฒันา และการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร ซึง่ท าใหง้านวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัอื่น และท าการเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัของผูใ้ช ้2 กลุ่ม
ทีม่ปีระสบการณ์ต่อเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัต่ิางกนั ผูว้จิยัท่านอื่นสามารถน าผลของงานวจิยัไปประยุกตใ์ช้
เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยอาจจะเพิ่มตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืตรงกบัความสนใจของผู้วจิยัที่
นอกเหนือจากงานวจิยันี้ เพื่อใหเ้หน็มุมมองหรอืขอ้แตกต่างในด้านอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน เช่น 
ปัจจยัเรื่องระยะเวลาของโครงการ หรอืปัจจยัเรื่องต้นทุน ทีเ่ป็นปัจจยัที่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาซอฟต์แวรอ์ย่าง
มาก 

ส าหรบัประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ผลการวิจยัท าให้ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจน าเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตัมิาใช ้ทราบถงึปัจจยัสามารถน าไปสนบัสนุนความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัขิอง
พนักงานได้ โดยปัจจยัส่วนบุคคลคือ การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานมากที่สุด 
ดงันัน้ผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใชค้วรสนบัสนุนใหพ้นกังานทีม่คีวามสามารถ หรอืเป็นผูท้ีช่ ื่น
ชอบนวตักรรมรเิริม่การน าเครื่องมือมาใช้ก่อน และท าการเผยแพร่ความรู ้หรอืถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้งาน
เครื่องมอืดงักล่าวต่อพนักงานรายอื่นๆ ปัจจยัด้านงานเทคโนโลยคีอื ความซบัซอ้นในการใชง้านเป็นอุปสรรคส าหรบั
การความตัง้ใจในการใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ ดงันัน้องค์กรจงึควรเลอืกเครื่องมอืที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน 
หรอืไม่ตอ้งใชก้ารเขยีนโปรแกรมมากนัก เพื่อน ามาใช ้ปัจจยัความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ีมคีวามส าคญั
ในล าดบัถดัไป ดงันัน้ผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช ้ควรวเิคราะหร์ปูแบบงานและวธิกีารพฒันา
ซอฟต์แวร ์และเลอืกเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัทิี่เหมาะสมมาใช ้เช่น งานทีต่้องท าการทดสอบซ ้าบ่อยครัง้ 
เป็นตน้ และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
ดงันัน้ผู้ที่มบีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช้ ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มี
คุณภาพ รวมถงึมกีารสนับสนุน และผลกัดนัให้เกดิการใชง้านเครื่องมอืการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิภายในองคก์ร 
เพื่อใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน นอกจากนี้ องคก์รควรเลอืกเครื่องมอืใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน 
และชีใ้หผู้ใ้ชง้านเหน็ถงึประโยชน์ของเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 

ผลการวจิยัยงัท าให้ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสนิใจน าเครื่องมือดงักล่าวมาใช้ เห็นถึงปัจจยัที่ควรให้ความส าคญั
แตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มคนทีเ่คยใชแ้ละกลุ่มคนทีไ่ม่เคยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิเพื่อน าไปวางแผน
สนับสนุนการน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้งานในโครงการกล่าวคอื ผู้ที่มีบทบาทในการตดัสนิใจน า
เครื่องมอืดงักล่าวมาใช ้ควรท าใหผู้ท้ีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัริบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
ใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ เช่น ความสามารถในการท าซ ้า ผลลพัธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ความ
ผดิพลาดจากการทดสอบลดลง เพราะเป็นแรงผลกัดนัหลกัทีท่ าใหผู้ท้ีเ่คยใชต้ดัสนิใจใชง้านหรอืใชง้านมากขึน้ พรอ้มทัง้
ให้การสนับสนุนการน ามาใช้โดยผู้บรหิาร และเลอืกเทคโนโลยทีี่มคีวามเหมาะสมกบัผู้ใช้งาน หรอืระเบยีบวธิวีจิยัที่
นกัพฒันาซอฟตแ์วรใ์ช ้โดยตอ้งเป็นเครื่องมอืทีไ่ม่ซบัซอ้นจนเกนิไป และเน้นใหค้นทีช่ื่นชอบนวตักรรมไดใ้ชแ้ละแนะน า
ผู้อื่น ส าหรบัผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมัติมาก่อน องค์กรควรเริ่มต้นการใช้งานกับกลุ่ม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่นชอบนวตักรรมใหม่ๆ เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความซบัซ้อนต ่า ใช้งานง่าย และสอดคล้องกบั
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ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ในอดีต วิถีการท างาน หรือทักษะเดิมที่นักทดสอบระบบมี รวมถึงการให้การ
สนบัสนุนการน าซอฟตแ์วรม์าใชโ้ดยผูบ้รหิาร 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้เกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีส่ามารถมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใชเ้ท่านัน้ 
จงึอาจไม่ครอบคลุมถงึผูใ้ชง้านในระดบัเริม่ต้น หรอืผูท้ีไ่ม่มบีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช้  งานวจิยั
ต่อเนื่องจงึอาจศกึษาเพิม่เติมการศกึษาให้ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ใช้แต่ไม่มสีทิธิต์ดัสนิใจในการน าเครื่องมอื
ทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช ้และศกึษาถงึขอ้ด ีขอ้เสยีของเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัแิต่ละแบบอย่าง
ละเอยีด หรอืท าการเปรยีบเทยีบระหว่างเครื่องมอืทีไ่ดร้บัความนิยม นอกจากนี้ ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่า 
รปูแบบของการพฒันาโครงการทัง้ Waterfall และ Agile มจี านวนการใชง้านสงู งานวจิยัต่อเนื่องจงึอาจศกึษาถงึความ
เหมาะสมหรอืความเขา้กนัได ้ในการน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัไิปใชใ้นการทดสอบซอฟตแ์วรท์ีม่รีะเบยีบ
วธิกีารพฒันาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกนั หรอืท าการเปรยีบเทียบด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืเชิงทดลองว่า การ
ทดสอบดว้ยมอืและการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิเหมาะสมกบัโครงการรปูแบบใดมากกว่ากนั เป็นตน้ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื

บทความวชิาการทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื

บทความวชิาการ ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรบัผูส้่งบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ หรอืบทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื
บทความวิชาการจะได้รบัการเผยแพร่ในวารสาร JISB ต่อเมื่อได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
แต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบื้องต้นถึงความสอดคลอ้งของบทความที่จดัส่งมาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีนื้อหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกต้องของรปูแบบการเตรยีมข้อมูล

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านเพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมีการ

แกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจ้งกลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้
แจง้วนัทีจ่ะสามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผู้ที่ ป ระสงค์ จะส่ งบทความกับวารสารระบบสารสน เทศด้านธุ รกิจ  กรุณ าส่ งไฟ ล์ต้ นฉบับบทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยกระดาษ  A4 พิมพ์หน้าเดียว และพิมพ์ด้วย Microsoft Word เนื้อหาจดัพิมพ์เป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องห่างก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยู่ในเนื้อหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ต้นฉับบภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เนื้อหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ ส่วนตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เนื้อหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ต้นฉบบัควรพมิพ์ดว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีมุ่มขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-30 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถึงบทสรุปการวจิยั การประยุกต์ใช้งานวจิยัในเชงิธุรกิจ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้ส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
4. องคป์ระกอบของเนื้อหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้ส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
5. องค์ประกอบของเนื้อหาในบทความการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า ล าดบัหวัข้อ

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้ส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกี่ยวกบังานสรา้งสรรค์ ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ต้องใส่ต าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป การอา้งถงึทุกๆ ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เช่น (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ี เป็นสถำบัน ชื่อสถาบันที่อ้าง ระบุชื่อเต็มทุกครัง้  เช่น (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกัน และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใชเ้ครื่องหมาย ; คัน่ เช่น (สวุมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d เป็นตน้ ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกจิ วงศ์ววิฒัน์นนุกิจ, 2550ก, น. 22), (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22), (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ให้ระบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชื่อสกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน  )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง). สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I. , Goldstein, D.  K.  and Mead, M.  ( 1987) .  The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้ม เหลวของสถาบันการเงิน . ดึงข้อมูลวันที่  17 มีน าคม  2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming.  ( 2007) .  Choosing a Strong Research Topic.  Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
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ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’ s 8th WWW user survey.  ( n. d. ) .  Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อักษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D.  F.  (1990) .  Unconscious transference and mistaken identity:  When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธิการ 

(บรรณาธกิาร), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวั

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
Benbasat, I.  ( 1984) .  An Analysis of Research Methodologies.  In F.  Warren McFarlan (Ed. ) , The 

Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Political 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 103 

กรณีข้อมูลจำกงำนแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่บทควำม (ตัวเอียง) (ชื่อ ชื่อสกุลผู้แปล, ผู้แปล). 

ส านกัพมิพ.์ (ตน้ฉบบัตพีมิพใ์นปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม (ตวั

เอยีง) (ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ชื่อสกุล , Trans.). ส านักพมิพ์. (Original work published ปีที่
ตพีมิพ.์) 

ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจำกบทสมัภำษณ์ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชื่อสกุลผู้สมัภาษณ์ , ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). [ Interview with 

ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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