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การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่ าน QR Code
รวิวรรณ นันตา
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย (ทัศนคติ , การคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง, ความเชื่ อมัน่ ใน
เทคโนโลยี) ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริ การระบบการชาระ
เงิ นผ่าน QR Code ได้ขนาดตัวอย่างจานวน n = (1.96) 2/4(0.05) 2 = 384 ราย (ครั้ งนี้ อาจารย์ที่
ปรึ กษาอนุ โลมให้เก็บข้อมูล 50% ของจานวนตัวอย่างที่จะต้องเก็บจริ ง)โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) และการวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น
(Multiple Linear Regression)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 115 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.50 โดยมีอายุระหว่าง 34 - 41 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
178 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 45,000 บาท จานวน 72 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.00 ส่ วนใหญ่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิ การ Android จ านวน 100 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
50.00 และใช้บริ การระบบธุรกรรมทางการเงิน (เช่น การโอนเงิน, การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
เป็ นต้น) บนสมาร์ทโฟนบ่อยระหว่าง 2 - 5 ครั้ง/เดือน จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 โดย
รู ้จกั ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารธนาคารธนชาต จานวน 109 คาตอบ คิดเป็ น
ร้อยละ 28.91
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระ ทัศนคติ(X1), ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี
(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย เท่ากับ 0.694 ดังนั้น ตัวแปร
อิสระ X1 , X2 และ X3 มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ตวั แปรตาม Y ได้ 69.4% อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม Y ที่ดีที่สุดในรู ป
ของ Y = 0.704 + 0.461(X1) + 0.219(X3) + 0.167(X2) สรุ ปได้ว่า ตัว แปรอิ สระ ทัศนคติ (X1),
ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code (Y) ใน
ทิศทางแปรผันตรงกัน

ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) กับสถาบันการเงิน จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศพบว่า การชาระเงินและการปล่อยสิ นเชื่อ (e-payment and Lending)
เป็ นบริ การที่ สถาบันการเงินถูกกลุ่ มธุ รกิจเกิ ดใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech
Start Up) แย่งชิงลูกค้าไปมากที่สุด
หากสถาบันการเงิ นของไทยไม่ มีก ารปรั บตัว จะทาให้มีโ อกาสสู ญเสี ย ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาด และจะส่ งผลโดยตรงต่อ
ผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ทาให้ธนาคารเริ่ มส่ งสัญญาณการปรับกลยุทธ์ดว้ ยการลด
จานวนสาขาลงโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีจานวนสาขาลดลงค่อนข้างชัดเจน จากพฤติกรรม
ของคนกรุ งเทพฯ ได้หันไปทาธุ ร กรรมผ่านอิ น เตอร์ เ น็ต (Internet) และสมาร์ ทโฟน (Smart
Phone) มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้งเข้าถึงง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ตอ้ งการรอคิว
รวมถึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
ดังนั้นทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระ
เงินผ่าน QR Code เนื่ องจากปั จจุบนั มีการใช้งานเทคโนโลยีในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (mobile application) อย่างกว้างขวาง และโปรแกรมประยุกต์
ที่ให้บริ การทางการเงินบนสมาร์ทโฟน (mobile application) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การจึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริ การทางการเงินบน
สมาร์ทโฟน (mobile application) ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย (ทัศนคติ, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, ความ
เชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี) ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน
QR Code

สมมติฐานของการวิจยั
1. ทัศนคติ มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR
Code
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงิ นของระบบการ
ชาระเงินผ่าน QR Code
3. ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการ
ชาระเงินผ่าน QR Code

นิยามศัพท์ เฉพาะ
QR Code คือ รหัสชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (barcode) แต่ใช้งานง่ายกว่าและ
เก็บข้อมูลได้มากกว่า ปั จจุบนั นิยมนามาใช้หลายรู ปแบบ ในที่น้ ีหมายถึง QR Code ที่ใช้สาหรับ
เป็ นช่ องทางการรับชาระเงิ นที่ร้านค้า เพียงแค่ สแกนผ่านโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ ทโฟน
(mobile application)
การยอมรั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี (The Technology Acceptance) หมายถึ ง การ
ตัดสิ นใจที่จะนาเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเต็มที่ เพราะคิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์และง่ายต่อ
การนามาใช้งาน
การรั บรู้ ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้
งานระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ที่มีประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวัน
การรั บรู้ ความง่ ายต่ อการใช้ (Perceived Ease of Use) หมายถึ ง ผูใ้ ช้บริ การระบบการ
ชาระเงินผ่าน QR Code สามารถใช้บริ การได้ง่ายด้วยตนเอง และสามารถทาธุ รกรรมที่ตอ้ งการ
ได้ง่าย และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Behavioral Attitudes) หมายถึง ความเชื่ อบุคคลว่าการใช้งาน
ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code เป็ นวิธีที่ทนั สมัย เป็ นประสบการณ์ที่น่าสนใจ และช่ วยใช้
ชี วิตประจาวันสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ งจะมีผลที่ได้รับแน่ นอน และมีการประเมินผลลัพธ์ทาง
ความเชื่อถือที่ออกมานั้นได้
การคล้ อยตามสิ่ งอ้ างอิง (Subjective Norm) หมายถึง บุคคลอ้างอิงหรื อสิ่ งอ้างอิง จะมี
อิทธิพลต่อการกระทาพฤติกรรมมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญต่อบุคคลคล้อยตามนั้นๆ
ความเชื่ อมั่นในเทคโนโลยี (Technology Trust) หมายถึง การรับรู ้ในความเชื่ อมัน่ ของ
การใช้ง านระบบการช าระเงิ น ผ่ า น QR Code เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างานของผู ้
ให้บริ การระบบ
นวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech) คือ เทคโนโลยีในการทาธุ รกรรมทางการเงินที่เน้น
การประยุกต์จากการผสมผสาน Technology โดยเฉพาะระบบสื่ อสารออนไลน์เพื่อใช้ในธุ รกิจ
การเงิน ทั้งการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile payment) การโอนเงิน (Money transfer)
การกูย้ มื เงิน (Loan) การระดมทุน (Fundraising) การจัดการทรัพย์สิน (Asset management) โดย
อาศัย ความก้า วหน้าด้า น IT และสมาร์ ทโฟนในยุคดิ จิ ทลั โดยเน้นรู ปแบบการใช้งานที่ ง่ า ย
สะดวกรวดเร็ ว ต้น ทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ต่ า กว่ า และมี ค วามปลอดภัย ในการทาธุ ร กรรม ซึ่ ง
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) ได้สนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุค
ใหม่

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงิน
ผ่าน QR Code
2. ธนาคารและผูใ้ ห้บริ การระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สามารถ
นาปั จจัยเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระ
เงินผ่าน QR Code ไปปรับปรุ ง เพื่อก่อให้เกิดการใช้บริ การระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
และพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และพัฒนาเทคโนโลยีให้ง่ายต่อ
การใช้งาน เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานมากที่สุด
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3. ธุ รกิจร้านค้าสามารถนาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ ให้สอดคล้องกับการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงิน
ผ่าน QR Code ของผูใ้ ช้งานในจังหวัดกรุ งเทพฯ

ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ทัศนคติพฤติกรรม (Behavioral Attitudes) Ajzen & Fishbein (อ้างถึงใน จิญาดา แก้ว
แทน, 2557) ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมมี ผ ลมาจากความเชื่ อ ของบุ ค คลว่ า การกระท าใน
พฤติกรรมใดๆ นั้นจะมีผลที่ได้รับแน่นอนและมีการประเมินผลลัพธ์ที่ออกมา
- การคล้อยตามสิ่ งอ้างอิง (Subjective Norm) อังครักษ์ มีวรรณสุ ขกุล (อ้างถึงใน จิญาดา
แก้วแทน, 2557) ความเชื่ อที่เกิดจากการคล้อยตามสิ่ งอ้างอิง หรื ออิทธิ พลของสิ่ งอ้างอิง ก็เป็ น
ปั จจัยหนึ่งในการทานายหรื อพยากรณ์ความตั้งใจในการกระทาด้วย กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลต่อ
การกระทาพฤติกรรมมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความสาคัญต่อบุคคลนั้นๆ
- ทฤษฎี ความเชื่ อมัน่ กับเทคโนโลยี Davis (อ้างถึงใน สัญชัย วิบูลย์, 2559) การให้เกิ ด
ความยอมรับเทคโนโลยีใหม่อย่างรู ปแบบการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน
นั้น ก็มีลกั ษณะคล้ายๆ กับเทคโนโลยีทวั่ ๆ ไป คือ ต้องมีคุณสมบัติที่น่าเชื่อจากผูใ้ ช้ รู ปแบบการ
ทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็ นการพัฒนาต่อยอดมาจากการบริ การต่างๆ
บนอินเทอร์เน็ต ความเชื่อถือ คือการสร้างหรื อรักษาความเสถียร หรื อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของเครื่ องจักร ความเชื่ อมัน่ จะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อ ผูใ้ ช้งานไม่พบความผิดพลาดตลอดช่ วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งที่ผใู ้ ช้งานยอมรับได้
2. แนวคิดนวัตกรรมทางการเงิน Fin Tech คือ เทคโนโลยีในการทาธุ รกรรมทางการเงิน
ที่เน้นการประยุกต์จากการผสมผสาน Technology โดยเฉพาะระบบสื่ อสารออนไลน์เพื่อใช้ใน
ธุรกิจการเงิน โดยเน้นรู ปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ ว ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ากว่า และ
มีความปลอดภัย
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3. แนวคิดเรื่ อง QR Code ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2560) QR Code ย่อมาจาก Quick
Response Code คือรหัสชนิ ดหนึ่ งที่ถูกพัฒนามาจากบาร์ โค้ด (barcode) แต่ใช้งานง่ายกว่าและ
เก็บข้อมูลได้มากกว่า ซึ่งสามารถสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็ นสมาร์ทโฟนได้ โดย
QR Code ได้รับการพัฒนาให้ใช้จ่ายค่าสิ นค้าและบริ การตามร้านค้า โดยใน QR Code จะมีขอ้ มูล
ที่ จ าเป็ นส าหรั บ จ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้า ต่ า งๆ ใช้ค วบคู่ ก ับ Mobile Application ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับบัต ร
เครดิต บัตรเดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชี e-Wallet ของบุคคลนั้นๆ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จิญาดา แก้วแทน (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน กรณี ศึกษาในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และปทุมธานี
วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การใช้ บ ริ การช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน 2) เพื่อศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้บริ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน 3) เพื่อศึกษาความ
เชื่ อมัน่ ในการออนไลน์ ที่ มีผลต่อการยอมรั บการใช้บริ การชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 4) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความเสี่ ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน 5) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของทัศนคติ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมัน่ ในการออนไลน์ การรับรู ้ความเสี่ ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
พัชรี ยา สุ ตา (2555) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้า
ผ่าน QR Code ในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน QR Code ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ 2) เพื่อศึกษาการรับรู ้จากการสื่ อสารทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
QR Code ด้านการโฆษณา การใช้ป้ายต่าง การใช้เครื อข่ ายการสื่ อสารอิเล็กทรอนิ กส์ 3) เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าผ่าน QR Code
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ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR
Code” เป็ นการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็ นการใช้ขอ้ มูลทางคณิ ตศาตร์
และสถิติ โดยทาการวิจยั เชิงประจักษ์ (Empirical Research) เป็ นการวิจยั ที่หาความจริ งจากข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยมีการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้สถิติวเิ คราะห์
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง กาหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยคุ ณสมบัติ คื อ เป็ นลูกค้าที่ เคยใช้บริ การระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ขนาดตัวอย่าง
จานวน n = (1.96) 2/4(0.05) 2 = 384 ราย และเผื่อการตอบกลับไม่สมบูรณ์จึงแจกแบบสอบถาม
จานวน 400 ฉบับ (ครั้ งนี้ อ าจารย์ที่ปรึ กษาอนุ โ ลมให้เ ก็บข้อมู ล 50% ของจานวนตัว อย่า งที่
จะต้องเก็บจริ ง)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยแบ่ง
เครื่ องมือในการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระบบปฏิบตั ิการใดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ความบ่อยครั้งในการใช้บริ การระบบธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน (เช่น การโอนเงิน, การ
ชาระค่ าสิ น ค้าและบริ การ เป็ นต้น) และรู ้ จกั ระบบการชาระเงิ นผ่าน QR Code ของธนาคาร
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) รวม 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของ
ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ คือ ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และด้านความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระ
เงินผ่าน QR Code แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ คือ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการ
รับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านการตั้งใจในการใช้งาน
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทาง
สถิติ โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่
และร้อยละในแต่ละข้อ แล้วนาเสนอในรู ปของตารางและแปรผลด้วยการบรรยาย
2. ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระ
เงิ นผ่า น QR Code วิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยการหาค่ าคะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ในแต่ละข้อ แล้วนาเสนอในรู ปของตารางและแปรผลด้วย
การบรรยาย
3. ส่ วนที่ 3 ข้อมู ลการยอมรั บนวัตกรรมทางการเงิ นของระบบการชาระเงิ นผ่าน QR
Code วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
(Standard Deviation) ในแต่ละข้อ แล้วนาเสนอในรู ปของตารางและแปรผลด้วยการบรรยาย
4. ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์สมมติฐานระหว่าง ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมทางการเงิ นของระบบการชาระเงิ นผ่า น QR Code กับส่ วนที่ 3 ข้อมู ลการยอมรั บ
นวัต กรรมทางการเงิ นของระบบการชาระเงิ นผ่าน QR Code โดยใช้รูปแบบสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple linear regression) มีรูปแบบดังนี้
Yi = β0 + β1A + β2B + β3C

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 115 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.50 โดยมีอายุระหว่าง 34 - 41 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
178 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 45,000 บาท จานวน 72 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ส่ วนใหญ่ ใช้ระบบปฏิ บตั ิการ Android จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 และใช้บริ การระบบธุรกรรมทางการเงิน (เช่น การโอนเงิน, การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
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เป็ นต้น) บนสมาร์ทโฟนบ่อยระหว่าง 2 - 5 ครั้ง/เดือน จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 โดย
รู ้จกั ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ของธนาคารธนาคารธนชาต จานวน 109 คาตอบ คิดเป็ น
ร้อยละ 28.91
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระ ทัศนคติ (X1), ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี
(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย เท่ากับ 0.694 ดังนั้น ตัวแปร
อิสระ X1 , X2 และ X3 มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ตวั แปรตาม Y ได้ 69.4% อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม Y ที่ดีที่สุดในรู ป
ของสมการ คื อ Y = 0.704 + 0.461(X1) + 0.219(X3) + 0.167(X2) สรุ ป ได้ว่ า ตัว แปรอิ ส ระ
ทัศนคติ (X1), ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR
Code (Y) ในทิศทางแปรผันตรงกัน นัน่ หมายถึง เมื่ อระดับความมีอิทธิ พลของตัวแปรอิ สระ
ทัศนคติ(X1), ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(X2) ลดลง จะส่ งผลทา
ให้ระดับความคิดเห็นของตัวแปรตาม การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงิน
ผ่าน QR Code (Y) ลดลง และเมื่อระดับความมีอิท ธิ พลของตัวแปรอิสระ ทัศนคติ (X1), ความ
เชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี(X3), การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง(X2) เพิ่มขึ้ น จะส่ งผลทาให้ระดับความ
คิดเห็นของตัวแปรตาม การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
(Y) เพิ่มขึ้น

การอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR
Code ตามสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่1 ทัศนคติ มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงิน
ผ่าน QR Code ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ทัศนคติ มี ผลต่ อการยอมรั บนวัตกรรมทาง
การเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code อยูใ่ นระดับมีอิทธิ พลมาก และมีความสัมพันธ์เชิง
บวก คือ ถ้าผูใ้ ช้บริ การมีทศั นคติมากขึ้น การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระ
เงินผ่าน QR Code ก็จะมากขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐานโดยผูใ้ ช้บริ การมีทศั นคติต่อการยอมรับ
นวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code เพราะเห็นว่า การชาระเงินผ่าน QR
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Code เป็ นการเพิ่มความสะดวกสบาย เป็ นวิธีการที่ทนั สมัย เป็ นประสบการณ์ที่ดี น่าสนใจ และ
ความชื่นชอบ ซึ่ งสอดคล้องกับ จิญาดา แก้วแทน (2557) ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดโดยทัศนคติมีผลมาจากความเชื่อของบุคคล
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการกระทาพฤติกรรมต่างๆ ต่อไป กล่าวคือผูบ้ ริ โภคเชื่ อว่าการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน เป็ นวิธีการที่ทนั สมัยและทาให้ชีวิตประจาวันมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น มีอิทธิ พลส่ งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนมากที่สุด และ สอดคล้องกับ พัชรี ยา สุ ตา (2555) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคผ่าน QR Code พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคผ่าน QR Code
สมมติฐานที่2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของ
ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มี
ผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code อยู่ในระดับมี
อิทธิพลปานกลาง และมีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ถ้าผูใ้ ช้บริ การมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มาก
ขึ้ น การยอมรั บ นวัต กรรมทางการเงิ น ของระบบการช าระเงิ น ผ่ า น QR Code ก็ จ ะมากขึ้ น
สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผูใ้ ช้บริ การมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการยอมรับนวัตกรรมทาง
การเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code เพราะเห็นว่า พนักงานธนาคารแนะนาให้ใช้งาน
สื่ อสังคมออนไลน์ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ QR Code เพื่อนร่ วมงาน เพื่อน/คนรู ้จกั และสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับ วิมลวรรณ สุ วรรณรักษ์ (2559) ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านอิทธิ พลเพื่อน
ร่ วมงานและคนรู ้จกั ส่ งผลต่อบรรทัดฐานของบุคคลที่อยูโ่ ดยรอบการแสดงพฤติกรรมมากที่สุด
ปั จจัยด้านความคุน้ เคยต่อธนาคารส่ งผลต่อความไว้วางใจมากที่สุด ปั จจัยด้านบรรทัดฐานของ
บุคคลที่อยูโ่ ดยรอบการแสดงพติกรรมส่ งผลต่อตวามตั้งใจใช้งานมากที่สุด พบว่าความตั้งใจใช้
งานของธนาคารเอกชน เกิดจากการบอกต่อๆ กันของกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลคนนั้นๆ
ในที่น้ ีคือกลุ่มครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่ วมงานและคนรู ้จกั
สมมติฐานที่3 ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของ
ระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี มี
ผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code อยู่ในระดับมี
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อิทธิ พลมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิ งบวก คือ ถ้าผูใ้ ช้บริ การมี ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี
มากขึ้น การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ก็จะมากขึ้ น
สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผูใ้ ช้บริ การมี ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีต่อการยอมรับนวัตกรรม
ทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code เพราะเห็นว่า ธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การ มีระบบ
การยืนยันตัวตน มีระบบ Log in มีความถูกต้อง แม่นยา มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีมาตราฐานใน
การให้บริ การ มีความรับผิดชอบ และมีระบบป้ องกันความปลอดภัย ซึ่ งสอดคล้องกับ Davis
(อ้า งถึ ง ใน สั ญชัย วิ บู ล ย์, 2559) ที่ ก ล่ า วว่ า การให้เ กิ ด ความยอมรั บ เทคโนโลยีใ หม่ ต้อ งมี
คุณสมบัติที่น่าเชื่อจากผูใ้ ช้ รู ปแบบการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็ นการ
พัฒนาต่อยอดมาจากการบริ การต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ความเชื่อถือ คือการสร้างหรื อรักษาความ
เสถียร หรื อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องจักร ความเชื่อมัน่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผูใ้ ช้งาน
ไม่พบความผิดพลาดตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผใู ้ ช้งานยอมรับได้
ผลการวิเคราะห์ การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่ าน QR Code
ปั จจัย (ทัศนคติ, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, ความเชื่ อมัน่ ในเทคโนโลยี) ที่มีผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ผูท้ ี่
เคยใช้งานระบบการชาระเงินผ่าน QR Code ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน อยูใ่ นระดับ
มาก และด้านการตั้งใจในการใช้งาน อยูใ่ นระดับมาก (ตามลาดับ) ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) การพัฒนารู ปแบบแนวคิดต่อมาจาก
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (TRA) โดย Davis แบบจาลอง TAM การยอมรับนั้น มีปัจจัยการ
รับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ง่ายต่อการใช้ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจใช้และพฤติกรรมการ
ยอมรับใช้เทคโนโลยีจริ ง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ธนาคาร/ผู ้ใ ห้ บ ริ การควรมี ก ารพัฒ นาระบบการช าระเงิ น ผ่ า น QR Code ให้
หลากหลายและรวดเร็ วใช้งานง่ายด้วยตนเอง มีความถูกต้องแม่นยา ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ
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ในการใช้งานต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน และสร้างความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมัน่ ในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบการชาระเงินผ่าน QR Code จนกระทัง่ เกิด
การยอมรับระบบการชาระเงินผ่าน QR Code อย่างแพร่ หลาย
1.2 ธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การควรมีการสื่ อสาร และส่ งเสริ มด้านการตลาดอย่างแพร่ หลาย
ให้กบั ประชาชนรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการชาระเงินผ่าน QR Code เพื่อก่อให้เกิด
การใช้งานอย่างแพร่ หลายมากขึ้น
1.3 ธนาคารควรปรับปรุ งภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความทันสมัยมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านรู ปแบบการใช้ชีวติ (Lifestyle) การ
ยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
2.2 ควรศึกษาการสารวจด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่ องจากปั จจุบนั วิวฒั นาการ
ก้าวหน้าสู่ ยุค Digital และความปลอดภัยนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผูใ้ ช้งานควรให้ความสาคัญและ
ศึกษาปริ มาณการใช้งานในแต่ ละปี เพื่ อนาข้อมู ลที่ ได้มาพัฒนาต่ อยอดให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ
ธนาคาร/ผูใ้ ห้บริ การระบบการชาระเงินผ่าน QR Code
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