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ตัวแบบเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการ
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               บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยี

ทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน และการเลือกใชเทคโนโลยทีางการเงินของผูใชบริการธนาคาร และ 

(2) ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี จำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวา (1) ผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี มีระดับอารมณ

ของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน และการ

เลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และ (2) อารมณของผูใช

เทคโนโลยีทางการเงินที่ประกอบดวย ความปติยินดี ความเราใจ และการมีอำนาจควบคุมมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินทั้งดานการรับรูความงายในการใชงานและการรับรูประโยชนในการใชงาน สวนคุณภาพของ

เทคโนโลยีทางการเงินที่ประกอบดวยคุณภาพของระบบ คุณภาพการใหบริการ และคุณภาพของขอมูลก็มีอิทธิพลตอ

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงานและการรับรูประโยชนในการใชงานเชนกัน และ

นอกจากน้ีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินที่ประกอบดวย การรับรูความงายในการใชงานและการรับรูประโยชนใน

การใชงานก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคาร ซึ่งจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นผลลัพธของ

การศึกษาที่ใหความสำคัญกับปจจัยทางอารมณของผูใชและคุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินจะเปนปจจัยหลักที่

จะทำใหผูใชบริการเกิดการยอมรับที่จะใชเทคโนโลยีทางการเงินเพิ ่มมากขึ ้น และสามารถนำไปสูการเลือกใช

เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน 

คำสำคัญ : อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน, คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน, การยอมรับเทคโนโลยีทาง  

              การเงิน, การเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคาร 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
2 อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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The objectives of this study were to investigate: (1) financial technology emotion, financial 

technology quality, financial technology acceptance, and the selection of financial technology 

usages of SME bank users; and (2) antecedents affected on using financial technology of SME bank 

users in Ratchaburi Province. Samples in the study were 500 users of SME bank in Ratchaburi. 

Research instrument used in the study was a questionnaire which was analyzed by percentage, 

means, standard deviations, and structural equation modelling (SEM) analysis. Research results in 

the study were: (1) SME bank users in Ratchaburi province had the financial technology emotion, 

financial technology quality, the financial technology the acceptance and the selection of the 

financial technology at a high level; and (2) the financial technology emotion (i.e. praise, arousal, 

and dominance) had influenced on the financial technology acceptance in the perceived ease of 

use and the perceived usefulness. Also, the financial technology quality (i.e. systematic quality, the 

quality of service, and quality of information) had influenced on the financial technology 

acceptance in the perceived ease of use and the perceived usefulness as well. Furthermore, the 

financial technology acceptance (i.e. the perceived ease of use and the perceived usefulness) also 

had an impact on the selection of the financial technology of the SME banks. Additionally, the 

results of this study showed that the outcomes of the study of the importance of emotion factors 

of the SME bank users and the financial technology quality was the main factors which could 

increase the financial technology acceptance and the selection of the financial technology of the 

SME banks gradually. 

Keywords: financial technology emotions,  financial technology quality,  financial technology 

acceptance, the selection of technology of bank users 

บทนำ 

ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคของระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปน

เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอยางที่ผานมาอีกตอไป แตจะหลอมรวมเขากับชีวิตบุคคลอยาง

แทจริง และเปลี่ยนโครงสรางรปูแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการ และ

กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตอง

เรงนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของ

ประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาส

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, 
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หนา 1) และในปจจุบันแนวโนมของสังคมไทยใหความสำคัญตอการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก

ขึ้น โดยเฉพาะการใชงานเครือขาย 3G และ 4G ในประเทศไทยที่มีการใชเพิ่มมากขึ้นตอเนื่องอยาง

รวดเร็ว อีกทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงานผานสมารโฟนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน โดยสวนใหญ

นิยมใชก ับส ื ่อส ังคมออนไลน (Social Media) รวมถึงการใชงานแอปพริเคชั ่น (Application) 

ของธนาคารผ านบนม ือถ ือ เพ ื ่อทำธ ุรกรรมทางการเง ินในร ูปแบบตาง ๆ มากขึ ้น อาทิ 

(1) การใหบริการทำธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั ่น (Online Banking) (2) การใหบริการ

แอปพลิเคชั่นของธนาคารแบบสมารทโฟน (Mobile Banking) (3) การใหบริการกระเปาเงินออนไลน 

(Mobile Wallets ห ร ื อ  e-Wallet) (4) ก า ร ให  บ ร ิ ก า รก ารชำ ระ เ ง ิ น โ ดยสแกน  QR Code 

(QR Payment) และ (5) ระบบ PromptPay รวมถึงการโอนเงินระหวางบุคคลโดยไมผานคนกลาง 

(P2P Money Transfer) ในรูปแบบอื่น ๆ เปนตน ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีทางการเงินมาใชผานระบบ

ออนไลนจะสามารถทำใหผูใชงานเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาและมีคาใชจายในการทำ

ธุรกรรมที่ลดลงเชนกัน (วัชรากร     รวมรักษ, 2559, หนา 1) 

ธนาคารรัฐวิสาหกิจถือไดวาเปนสถาบันการเงินที่ไดจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใชเปน

กรอบทิศทางในการวางรากฐาน และการปรับเปลี่ยนการบริการมุงสูการบริการรูปแบบ Smart 

Digital Services โดยตระหนักถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนการใหบริการดวยเทคโนโลยีทางการเงิน 

เพื ่อให เกิดการพัฒนาในการสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงเง ินทุนอยางทั ่วถึงควบคู 

กับการใหความรู ทางการเงิน พร อมกับสนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและลดความเหลือ่มล้ำในสังคมภายใตการบริหารจัดการ

องคการที่มั่นคง โปรงใส และย่ังยืน ที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการบรหิาร

จัดการและใหบริการทางการเงินไปพรอมกับการเรงพัฒนาชองทางใหบริการแบบ Digital Service 

ผานเว็บไซตและ Mobile Application ตาง ๆ มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อลดคาใชจาย เพิ ่มความสะดวก 

และรวดเร็วใหแกลูกคา ซึ ่งจะนำไปสู การขยายฐานลูกคาเปาหมายไดมากขึ ้น และตอบสนอง 

ตอนโยบายรัฐเรื ่องระบบ e-Payment ที่หลากหลายเพื ่อกระตุนยอดการใชบริการของธนาคาร 

รวมถึงยังคงเนนความรวมมือเปนพันธมิตรกันระหวางสถาบันการเงินและผูประกอบการที่จะสามารถ

ขับเคลื ่อนใหเกิดเปนธนาคารในยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางตอเนื ่องเต็มศักยภาพ 

และประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเปนไปตามนโยบาย 

ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่เปนไปในกรอบและทิศทางเดียวกันไดอยางเหมาะสมที่จะสามารถ

สรางประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด มุงสูวิสัยทัศน
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การเปนองคการแหง “Smart Digital Services” ที่จะสามารถสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการเงิน

และชองทางการใหบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม โดยใหบุคคลภายในองคการใชประโยชน 

จากเทคโนโลยี พรอมกับยกระดับการใหบริการแกผูใชบริการหันมาใชบริการดวยเทคโนโลยีทาง

การเงินเพิ่มสูงข้ึน (ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2561, หนา 46)  

อยางไรก็ตาม จากนโยบายดังกลาวขางตนที่จะมุงใหผูใชบริการเกิดพฤติกรรมการเลือกใช

เทคโนโลยีทางการเงินที่เปนเจตคติของบุคคลอันเกิดจากการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใชจริง โดยมี

ทัศนคติที่ดีตอการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาประยุกตใชกับการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน 

ในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถสรางประสิทธิภาพทางการเงินไดนั้น (สานีตา  มามะแตหะ และคณะ, 

2560, หนา 503) จำเปนอยางยิ ่งที ่ธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรีตองมุ งเนนสรางใหผูใช 

เกิดปจจัยทางอารมณที่เปนการแสดงออกของผูใชที่รับรูไดถึงความรูสึกตาง ๆ  ของสภาวะทางจิตใจ 

ที่เปนความปติยินดี ความเราใจ และการมีอำนาจควบคุมจะเปนปจจัยที่มีตอการยอมรับเทคโนโลยี 

ที่เกิดขึ ้นทั ้งในดานการรับรู ความงายในการใชงาน (Jaw, 2014, p. 2497; Boonyoo, Sangtian 

& Boonmakerd, 2018, p. 115) และการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน (สมใจ  บุญทานนท และ

เพ็ญญาภรณ   เหลาธนาสิน, 2560, หนา 48) ตลอดจนมุงสรางเทคโนโลยีทางการเงินใหมีคุณภาพ  

ในการใชงานที่เปนระบบ การใหบริการ และขอมูลที่สามารถเช่ือถือได เพื่อใหผูใชงานเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินที่เปนทั้งในดานการรับรูความงายในการใชงานและการรับรูถึงประโยชนในการ

ใชงานเพิ่มสูงขึ้น (วิศวะ  การะเกตุ, 2559, หนา 64-65) ซึ่งเมื่อผูใชงานเกิดการยอมรับเทคโนโลยี  

ทางการเงินที ่สามารถสนองความตองการและความปรารถนาดานการยอมรับการใชงานบริการ 

ของเทคโนโลยีทางการเงินอยางเต็มใจแลว ก็จะเปนปจจัยที ่ทำใหผู ใชเลือกที ่จะใชเทคโนโลยี 

ทางการเงินเพิ ่มสูงขึ ้นและธนาคารจะสามารถพัฒนาการดำเนินงานดานเทคโนโลยีสมัยใหม 

ที่สามารถนำไปสูความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืนไดเชนกัน (Venkatesh, 2000, p. 342) 

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาขางตน ผู วิจ ัยจึงสนใจที ่จะศึกษาตัวแบบ 

เชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ  

ในจังหวัดราชบุรี โดยจะศึกษาประเด็นที่วา เพราะเหตุใด หรือมีปจจัยใดบางหรือไมที่จะเปนปจจัย

นำไปสูการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรเีพื่อ

ประโยชนที่สามารถนำผลการวิจัยที่ไดรับมาใชวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีของการใหบริการ 

ทางการเงินไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาและเพิ่มยอดการใชเทคโนโลยีทางการเงิน

ของกลุมผูใชบริการใหสูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกตใชเปนแนวการปรับปรุงคุณภาพของระบบ
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เทคโนโลยีทางการเงิน เพื ่อกอใหเกิดการใชงานที ่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูใชงาน 

อันกอใหเกิดประโยชนแกผู ใชงานตอไป ตลอดจนสามารถนำมาขยายองคความรู ทางวิชาการ 

ของผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินตอไปในอนาคตได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน และการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคาร

รัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการ

ธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาตัวแบบเชิงสาเหตุของปจจัยที่มผีลตอการ

เลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาครั้งน้ี

ผูวิจัยมุงเนนตัวแปรที่ประกอบดวย (1) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน (Users’ Emotions--

EM) ประกอบดวย ความปติยินดี (Pleasure--PL) ความเราใจ (Arousal--AR) และการมีอำนาจ

ควบคุม (Dominance--DO) (2) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน (Technology Quality--TQ) 

ประกอบดวย คุณภาพของระบบ (System--SY) คุณภาพการใหบริการ (Service--SE) และคุณภาพ

ของขอมูล (Information--IN) (3) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน (Technology Acceptance--

TA) ประกอบดวย การรับรู ความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use--PE) และการรับรู

ประโยชนในการใชงาน(Perceived Usefulness--PU) และ (4) การเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน 

(Using Financial Technology--UF) 

2. ขอบเขตดานประชากร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตดานประชากร คือ ผูใชบริการ

ธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน สวนกลุมตัวอยางที่ใช  

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี จำนวน 500 คน ที่ไดใช

บริการเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคาร โดยผู วิจ ัยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตร 

ของ Hair et al. (1998, p. 163) ที่ได เสนอแนวทางสำหรับการวิเคราะหกลุ มตัวอยางสูงสุดคือ 

5       ถึง 20 หนวยตัวอยางตอ 1 จำนวนตัวชี้วัด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนตัวชี้วัด 50 ตัว จึงทำให

การวิจัยครั้งน้ีควรมีขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมคือ 500 ตัวอยาง และไดดำเนินการสุมตัวอยางแบบ
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ไม อาศ ัยความน าจะเป น (Non-Probability Sampling) และใช ว ิธ ีการเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยาง 

3. ขอบเขตดานพื้นที่ ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของผูใชบริการ

ณ ธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมลูกระทำในระหวางเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ไดแบบสอบถามจำนวน 500 ฉบับ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 (H1) อารมณของผู ใชเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงิน 

สมมติฐานที่ 1.1 (H1.1) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานความปติยินดีมีอิทธพิล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 1.2 (H1.2) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานความปติยินดีมีอิทธพิล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 1.3 (H1.3) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานความเราใจมีอิทธิพลตอ

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 1.4 (H1.4) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานความเราใจมีอิทธิพลตอ

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงานสมมติฐานที่ 1.5 (H1.5) อารมณ

ของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานการมีอำนาจควบคุมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

ดานการรับรูความงายในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 1.6 (H1.6) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานการมีอำนาจควบคุม 

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน 

สมมติฐานที ่ 2 (H2) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงิน 

สมมติฐานที่ 2.1 (H2.1) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพของระบบมีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 2.2 (H2.2) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพของระบบมีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 2.3 (H2.3) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพการใหบริการ 

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 2.4 (H2.4) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพการใหบริการ 

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน 

สมมติฐานที่ 2.5 (H2.5) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพของขอมูลมีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน 
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สมมติฐานที่ 2.6 (H2.6) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินดานคุณภาพของขอมูลมีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลตอการเลอืกใชเทคโนโลยี

ทางการเงิน 

สมมติฐานที่ 3.1 (H3.1) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใช

งานมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน 

สมมติฐานที่ 3.2 (H3.2) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใช

งานมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุงคนหาและ

พัฒนาขอมูลมาตรวัดความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถวัดลักษณะและพฤติกรรมเปนตัวเลข

ไดดวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับประชากรกลุมตัวอยาง ตลอดจนไดมีการแจก

แบบสอบถาม วิเคราะหและประมวลผลตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Model--

SEM) พรอมนำผลที่ไดมาสรุป อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิจัย โดยวิธีการวิจัยจะ

ประกอบดวย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี ซึ่ง

ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน สวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชบริการธนาคาร

รัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี จำนวน 500 คน ที่ไดใชบริการเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได

กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Hair et al. (1998, p. 163) ที่ไดเสนอแนวทางสำหรับการ

วิเคราะหกลุมตัวอยางสูงสุดคือ 5 ถึง 20 หนวยตัวอยางตอ 1 จำนวนตัวชี้วัด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี

จำนวนตัวชี้วัด 50 ตัว จึงทำใหการวิจัยครั้งนี้ควรมีขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมคือ 500 ตัวอยาง 

และผูวิจัยไดดำเนินการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวย

วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย จะประกอบดวยแบบสอบถาม 5 สวน คือ สวนที ่ 1 เปน

แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน และประกอบอาชีพ และสวนที่ 2-5 เปนแบบสอบถามในการประเมินอารมณของผูใช

เทคโนโลยีทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน และการ
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เลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวในแตละสวนจะมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบความเที่ยง เพื่อวัด

ความสอดคลองภายในของคุณภาพโดยรวมของเครื ่องมือทั ้งฉบับดวยวิธีสัมประสิทธิ ์แอลฟา 

ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะหอารมณของผูใชเทคโนโลยี

ทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน และการเลือกใช

เทคโนโลยีทางการเงินมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.964, 0.900, 0.965 และ 0.969 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจำนวน 500 ฉบับ กับผูใชบริการธนาคาร

รัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี 

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสำเร็จรูปและตัวแบบโครงสราง เพื่อนำขอมูลมา

วิเคราะหที่ประกอบดวย (1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

(2) สถิติการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (SEM) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง

(รอยละ 56.40) มีอายุมากกวา 45 ป (รอยละ 41.60) มีสถานภาพโสด (รอยละ 48.60) มีระดับ

การศึกษาอยูในชวงอนุปริญญาหรือเทียบเทา (รอยละ 26.40) มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท 

(รอยละ -34.20) และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจางเอกชน (รอยละ 32.80) 

2. ผลการวิเคราะหระดับอารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน คุณภาพของเทคโนโลยีทาง

การเงิน การยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน และการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน พบวา สวนใหญ

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน อยูในระดับมาก

ที่สุด ( =4.45, SD=0.522) รองลงมา คือ ปจจัยการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน ( =4.43, 

SD=0.536) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน ( =4.26, SD=0.578) และสุดทายปจจัยคุณภาพ

ของเทคโนโลยีทางการเงิน ( =4.19, SD=0.615)

3. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางในภาพรวม ซึ่งเปนผลการวิเคราะหความสัมพันธ

โดยสัมประสิทธ์ิความถดถอยอิทธิพลทางตรงทีส่งผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของ

ผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกจิในจงัหวัดราชบุรี โดยผลการวิเคราะหเปนดังน้ี 

x x
x

x
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ภาพท่ี 2 เสนทางความสมัพันธของตัวแบบเชิงสาเหตุของปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยี 

ทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกจิในจงัหวัดราชบุร ี

         จากภาพที่ 2 แสดงเสนทางความสัมพันธ พบวา (1) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน

ดานความปติยินดี (PL) ความเราใจ (AR) และการมีอำนาจควบคุม (DO) มีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน (PE) โดยมีคาเทากับ 0.397, 0.535 และ 

0.674 ตามลำดับ และมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใช

งาน (PU) มีคาเทากับ 0.609, 0.673 และ 0.539 ตามลำดับ (2) คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน
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ดานคุณภาพของระบบ (SY) คุณภาพการใหบริการ (SE) และคุณภาพของขอมูล (IN) มีอิทธิพลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน (PE) โดยมีคาเทากับ 0.626, 0.591 

และ 0.502 ตามลำดับ และมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนใน

การใชงาน (PU) มีคาเทากับ 0.665, 0.661 และ 0.604 ตามลำดับ และ (3) การยอมรับเทคโนโลยี

ทางการเงินดานการรับรู ความงายในการใชงาน (PE) และการรับรูประโยชนในการใชงาน (PU) 

มีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน (UF) โดยมีคาเทากับ 0.553 และ 0.317 ตามลำดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางปจจัยที่มีอทิธิพลตอ

การเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการธนาคารรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรีไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 

สัมประสิทธิ์

เสนทาง 

(Coef.) 

คา t test ผลลัพธ 

H1  อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน 

PL  PE 0.397*** 8.937 สนับสนุน 

PL  PU 0.609*** 13.368 สนับสนุน 

AR  PE 0.535*** 12.351 สนับสนุน 

AR  PU 0.673*** 20.072 สนับสนุน 

DO  PE 0.674*** 24.037 สนับสนุน 

DO  PU 0.539*** 10.267 สนับสนุน 

H2 คุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงินมีอทิธิพลตอการยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน 

SY  PE 0.626*** 17.343 สนับสนุน 

SY  PU 0.665*** 22.643 สนับสนุน 

SE  PE 0.591*** 14.660 สนับสนุน 

SE  PU 0.661*** 15.628 สนับสนุน 

IN  PE 0.502*** 11.445 สนับสนุน 

IN  PU 0.604*** 12.482 สนับสนุน 
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ตารางท่ี 1 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 

สัมประสิทธิ์

เสนทาง 

(Coef.) 

คา t test ผลลัพธ 

H3 การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน 

 PE  UF 0.553*** 13.258 สนับสนุน 

 PU  UF 0.317*** 6.995 สนับสนุน 

หมายเหตุ: 

-  

(* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ คา t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ 

คา t ≥ 1.96) (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58) 

หมายเหตุ: 

- 

(PL หมายถึง ความปติยินดี) (AR หมายถึง ความเราใจ) (DO หมายถึง การมีอำนาจ) 

(SY หมายถึง คุณภาพของระบบ) (SE หมายถึง คุณภาพการใหบริการ) (IN หมายถึง 

คุณภาพของขอมูล)           (PE หมายถึง การรับรูความงายในการใชงาน) (PU หมายถึง 

การรับรูประโยชนในการใชงาน) (UF หมายถึง การเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน) 

        จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา (1) อารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงินดานความปติยินดี 

(PL) ความเราใจ (AR) และการมีอำนาจควบคุม (DO) มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

ดานการรับรูความงายในการใชงาน (PE) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.397, 0.535 และ 

0.674 ตามลำดับ และมีคา t-test เทากับ 8.937, 12.351 และ 24.037 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถติิ  

ที่ 0.01 และมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูประโยชนในการใชงาน (PU) 

มีคาสัมประสิทธิ ์เสนทางเทากับ 0.609, 0.673 และ 0.539 ตามลำดับ และมีคา t-test เทากับ 

13.368, 20.072 และ 10.267 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 (2) คุณภาพของเทคโนโลยีทาง

การเงินดานคุณภาพของระบบ (SY) คุณภาพการใหบริการ (SE) และคุณภาพของขอมลู (IN) มีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน (PE) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทางเทากับ 0.626, 0.591 และ 0.502 ตามลำดับ และมีคา t-test เทากับ 17.343, 14.660 

และ 11.445 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน (PU) มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.665, 0.661 และ 0.604 

ตามลำดับ และมีคา t-test เทากับ 22.643, 15.628 และ 12.482 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 

0.01 และ (3) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงาน (PE) และการ

รับรู ประโยชนในการใชงาน (PU) มีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน (UF) โดยมีคา
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สัมประสิทธิ ์เสนทางเทากับ 0.553 และ 0.317 ตามลำดับ และมีคา t-test เทากับ 13.258 และ 

6.995 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

อภิปรายผล 

1. ปจจัยอารมณของผู ใชเทคโนโลยีทางการเงิน จากผลการวิจัยพบวา อารมณของผูใช

เทคโนโลยีทางการเงนิดานความปติยินดี ความเราใจ และการมีอำนาจควบคุมมีอิทธิพลตอการยอมรบั

เทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรู ความงายในการใชงานและการรับรูประโยชนในการใชงาน 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจากปจจุบันผูใชบริการสวนใหญมีอารมณที่หลากหลาย จึงทำให

การที่ธนาคารรัฐวิสาหกิจจะสามารถทำใหผูใชบริการเกิดการยอมรับไดตองทำใหผูใชรับรูไดถึงความ

งายและประโยชนในการใชงานอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jaw (2014, p. 2497) 

ที่วา อารมณของผูใชจะเปนสภาวะทางอารมณที่สามารถสรางใหเกิดสภาวะทางจิตใจของแตละบุคคล

ที่จะมีบทบาทเปนสื่อทำใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมไดเชนกัน (Venkatesh, 2000, 

p. 342)

2. ปจจัยคุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพของเทคโนโลยี

ทางการเงินดานคุณภาพของระบบ คุณภาพการใหบริการ และคุณภาพของขอมูลมีอิทธิพลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินดานการรับรูความงายในการใชงานและการรับรูประโยชนในการใชงาน

ซึ ่งเป นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว เนื ่องจากคุณภาพของเทคโนโลยีทางการเง ินจะเกี ่ยวของ 

กับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการเงินที ่จะทำใหผู ใชงานยอมรับในการใชงานได และการ

ใหบริการที่สามารถสรางผลลัพธที่นำไปสูการเลือกใชระบบของเทคโนโลยีทางการเงินเพิ่มส ูงข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศวะ  การะเกตุ (2559, หนา 64-65) ที่วา คุณภาพของเทคโนโลยีทาง

การเงินที่จะเปนการสรางความสมบูรณในการใชงานที่งายและรับรูไดถึงความมีเสถียรภาพของระบบ  

ที่รวดเร็วแกการใชงาน และมีรูปแบบของการนำเสนอขอมูลที่ครบถวน ก็จะสามารถสรางใหเกิดการ

ยอมรับที่เปนเหตุอันกเกิดจากความงายในการใชงาน (จิตราพร  บุญยงค และอรพรรณ  คงมาลัย, 

2561, หนา 5)  

3. ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน จากผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีทาง

การเงินดานการรับรูความงายในการใชงานและการรับรู ประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการยอมรับเทคโนโลยีทาง

การเงินเปนรูปแบบที่คาดหวังเชิงการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนและเปนความคาดหวัง  
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เชิงพฤติกรรมที่สามารถรับรูไดถึงประโยชนตอการใชงานและการรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยี

ทางการเง ิน เพื ่อที ่จะทำใหเก ิดความตั ้งใจหรือการเลือกใชเทคโนโลยีนั ้นๆ ไดซ ึ ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัย Venkatesh (2000, p. 342) ที ่วา การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินที ่สามารถสราง 

ใหเกิดความงายตอการใชงาน ไมวาจะเปนความงายในการใชงานที ่สามารถใชไดทุกสถานที่และ 

ทุกเวลาจะสามารถบูรณาการใหเกิดการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินไดเพิ ่มมากขึ ้น (วิศวะ 

การะเกตุ, 2559, หนา 64) 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1.1 จากผลการศึกษาขอมูลของตัวชี ้วัดของอารมณของผู ใชเทคโนโลยีทางการเงิน

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรแฝงของอารมณของผูใชเทคโนโลยีทางการเงิน 

พบวา ธนาคารรัฐวิสาหกิจควรมีการปรับเทคโนโลยีทางการใหเกิดความเราใจอยางตอเนื่อง เพื่อให

ผูใชบริการรูสึกต่ืนตัวกับการใชและเกิดความพึงพอใจทีไ่ดใชบริการเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคาร 

 1.2 จากผลการศึกษาขอมูลของต ัวช ี ้ว ัดของคุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรแฝงของคุณภาพของเทคโนโลยีทางการเงิน พบวา 

ธนาคารรัฐวิสาหกิจควรมีการปรับปรุงการใหบริการที่จะสามารถตอบสนองการใชงานไดตามความ

ตองการ และควรมีการใหบริการที่ถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งควรที่จะมีการนำระบบเทคโนโลยีทาง

การเงินมาใชทำธุรกิจไดอยางตอเน่ือง 

1.3 จากผลการศึกษาขอมูลของตัวชี้วัดของการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน เมื่อพิจารณา

จากผลการวิจัยที่เกี ่ยวของกับตัวแปรแฝงของการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน พบวา ธนาคาร

รัฐวิสาหกิจควรมีการปรับการ 

ให บริการของเทคโนโลยีทางการเงินใหมีความทันสมัยมากขึ ้น ม ีการปรับใหม ีการใหบริการ 

ที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการใชบริการมากข้ึนเชนกัน 

1.4 จากผลการศึกษาขอมูลของตัวช้ีวัดของการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการ 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรแฝงของการเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินของ

ผูใชบริการ พบวา ธนาคารรัฐวิสาหกิจควรมีการปรับเทคโนโลยีทางการเงินไปยังบัญชีสาขาของผูรับ  

ใหดีข้ึน และควรมีการเสริมสรางใหปรับระบบใหมีการแจงขาวสารกจิกรรมตาง ๆ ของธนาคารอยาง

ตอเน่ืองเชนกัน 
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

2.1 ควรนำไปศึกษากับกลุ มผู ใชที ่มีอายุตางกันจากโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมความแตกตางที่จะสงผลตอการเลอืกใชเทคโนโลยีทางการเงินของผูใชบริการ

ธนาคารรัฐวิสาหกิจ  

2.2 ควรนำทฤษฎีที่สรางจากขอมูลและนำความรูที่ไดจากผลการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ 

ไปประยุกตใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารอื่น ๆ 
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