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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาอทิธิพลของความสอดคลองและนวตักรรมสวนบคุคลทีม่ตีอความตัง้ใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน จํานวน 446 คน              

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ

 ผลการวิจัยพบวา ความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคล มีผลตอความตั้งใจในการชําระเงิน      

ผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความต้ังใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6

คําสําคัญ
 ความตั้งใจในการชําระเงิน   ความสอดคลอง   นวัตกรรมสวนบุคคล   สมารทโฟน
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Abstract
 This research aimed to study compatibility, and personal innovation that influenced            

smartphone payment intentions. The participants were 446 respondents who previously had not 

made payments by smartphones. Data were analyzed by the use of percentages, frequencies, 

means, standard deviations, Pearson’s correlation and multiple regression analysis.

 Findings revealed that compatibility, and personal innovation significantly influenced smartphone 

payment intentions at p< 0.01. This may have explained the 40.6% change of smartphone payment 

intentions. 

Keywords
 Payment Intention, Compatibility,  Personal Innovation, Smartphone

บทนํา
 เงินคือส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคาโดยท่ีประชาชนเช่ือถือในเงินเพื่อใชในการแลกเปล่ียน      

เพราะมีการผลิตและนําออกหมุนเวียนใหประชาชนใชโดยรัฐบาล และการชําระเงินน้ันไดมีวิวัฒนาการ         

ตามสภาพแวดลอมทางสังคมและเทคโนโลยี โดยจากเดิมที่มีการใชตัวเงิน (Physical Money) เปนสื่อในการ

ชําระเงินก็มีการพัฒนามาเปนระบบการชําระเงินดวยการโอนบัญชีเงินฝาก (Deposit Money) โดยมีธนาคาร

เปนส่ือกลางในการชําระเงิน เพ่ือชวยเพ่ิมความนาเชือ่ถือใหแกผูชาํระเงิน และในปจจุบนัวิวฒันาการของระบบ

ชําระเงินไดเขามาสูระบบเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ซึ่งมีเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มความสะดวกสบาย      

ในการชําระเงินมากยิ่งขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556ก)

 รฐับาลมีสวนสนับสนนุใหประชาชนชาํระเงินผานระบบ E-Payment โดยรัฐบาลไดเริม่ใหบรกิารโอนเงิน

และรบัโอนเงินผานบรกิาร “พรอมเพย–PromptPay” ซึง่เปนชือ่ใหมของ “Any ID” หน่ึงในโครงการหลกัทีร่ฐับาล

พยายามผลกัดันภายใตแผนยุทธศาสตร National e-Payment และเศรษฐกิจดิจทิลั เพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

และลดตนทุนการผลิตเงิน ทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในการชําระเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงิน

มากยิ่งขึ้น ซึ่งในหลายๆ ประเทศไดมีการชําระเงินผานระบบ e-Payment โดยประเทศสวีเดน คือประเทศแรก

ที่ไดประกาศยกเลิกการใชเงินสดในการทําการคาหรือธุรกรรม และเปลี่ยนมาใชการชําระเงินผานระบบ            

e-Payment (กระทรวงการคลัง, 2559)

 Rogers (1983) ไดอธิบายถึงทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 

วาลักษณะของนวัตกรรมที่บุคคลจะยอมรับมี 5 ประการ คือ (1) ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) (2) ความสอดคลอง (Compatibility) (3) ความสลับซับซอน (Complexity) (4) ความสามารถ

นําไปทดลองใชได (Trial Ability) (5) ความสามารถในการสังเกตได (Observability) ซึ่งการท่ีนวัตกรรมใหมๆ 

จะสามารถเขามาแทนที่นวัตกรรมแบบเดิมไดนั้น นวัตกรรมนั้นจําเปนตองมีความสอดคลองกับรูปแบบ          
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การใชชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ (Pham & Ho, 2015) จากสถิติการชําระเงินผานอินเทอรเน็ตและโทรศัพท

เคลื่อนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป โดยในปพ.ศ. 2557 พบวา มีการชําระเงินจํานวน 252 ลานรายการ 

ในปพ.ศ. 2558 จํานวน 361 ลานรายการ และในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีจํานวน 272 ลานรายการ 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559ข)

 Rogers & Shoemaker (1978) ไดอธบิายถงึทฤษฎกีารยอมรบันวตักรรม (Adoption and Innovation 

Theory) วากระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคล (Innovation-Decision Process) จะเกิดเปน

ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี (1) ขั้นความรู (Knowledge) เปนข้ันตอนที่บุคคลจะตองมีความรูเก่ียวกับ

นวัตกรรม (2) ขั้นโนมนาวใจ (Persuasion) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบนวัตกรรมนั้น      

หลังจากไดศึกษาความรูแลว (3) ขั้นตัดสินใจ (Decision) เปนการตัดสินใจระหวางทางเลือก 2 ทาง คือ          

การยอมรับ หรือไมยอมรับท่ีจะทดลองใช (4) ขั้นการดําเนินการ (Implementation) เปนข้ันตอนที่เกิดข้ึน       

หลังจากการตัดสินใจซ่ึงบุคคลน้ันจะพิจารณาตอวาจะใชนวัตกรรมตอไปหรือหยุดการใชนวัตกรรม                      

(5) ขัน้การยืนยนั (Confirmation) เปนขัน้ตอนท่ีบคุคลจะแสวงหาขอมลูเพ่ือยนืยนัผลการตดัสนิใจ โดยเว็บไซต 

Social Media Today (Ahmad, 2015) ไดเปดเผยผลการสํารวจรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนแตละ                  

เจเนอเรชั่น พบวา กลุมคนในชวง Baby Boomers (ค.ศ. 1946 – ค.ศ. 1964) มีการใชสมารทโฟนเพื่ออาน

เน้ือหาตางๆ อยูที่รอยละ 14แตกลุมคนในชวง Millennials (ค.ศ. 1981 – ค.ศ. 1997) มีการใชงานอยูที่          

รอยละ 56  ซึ่งกลุมคนที่เกิดมาพรอมกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง จะเปนผูที่มีนวัตกรรมสวนบุคคลที่

สูง ทําใหกลุมคนในชวงนั้นสามารถที่จะเรียนรูและใชนวัตกรรมไดเร็วกวากลุมคนในชวงอื่นๆ

 จากทฤษฎแีละขอมลูทีเ่กีย่วของ ทาํใหผูวจิยัสนใจท่ีจะศึกษาถงึความตัง้ใจของผูทีย่งัไมเคยชําระเงนิ

ผานสมารทโฟน โดยมุงศึกษาถึงปจจัยดานความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคล ในบริบทของผูใชงาน

ในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันในประเทศไทย ปจจัยดังกลาวยังมีผูที่ทําการศึกษาเปนจํานวนนอย เพื่อชวย           

เปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของผูประกอบการที่ใหบริการชําระเงินผานสมารทโฟนและชวย          

ใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคลที่มีตอความตั้งใจในการชําระเงิน

ผานสมารทโฟน

ทบทวนวรรณกรรม
 ความสอดคลอง (Compatibility)

 ความสอดคลอง หมายถึง การที่นวัตกรรมนั้นมีวิธีใชงานที่เหมาะสมกับการทํางาน และการใชชีวิต

ประจําวัน (Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas, 2015)
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 จากการศึกษางานวิจัยของ Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015)          

ที่ศึกษาถึงการยอมรับการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะส้ัน (Near Field 

Communication Mobile Payment: NFC) จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการชําระเงิน      

ผานโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะสั้น คือ นวัตกรรมสวนบุคคล (Personal Innovation       

in Information Technology) ทีร่ะดับนยัสาํคญั 0.05 บรรทัดฐานของกลุมอางองิ (Subjective Norm) ทศันคติ

ตอการใช NFC และการรับรูในความสอดคลอง (Perceive Compatibility) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001

 นวัตกรรมสวนบุคคล(Personal Innovation)

 นวตักรรมสวนบคุคล หมายถึง การท่ีบคุคลมีความต้ังใจของแตละบคุคลท่ีจะทดลองเทคโนโลยีใหมๆ  

และสามารถท่ีจะรบัความเส่ียงและมีแนวโนมทีจ่ะซือ้สิน้คาใหมๆ  ไดเรว็กวาคนอืน่ (Slade, Dwivedi,  Piercy 

& Williams, 2015)

 จากการศึกษางานวิจัยของ Slade, Dwivedi, Piercy & Williams (2015) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอความตั้งใจในการยอมรับการใชงานระบบชําระเงินระยะไกล (Remote Mobile Payments) ของผูบริโภค 

พบวา อทิธิพลทางสงัคม (Social Influence) ความสนใจนวตักรรม (Innovativeness) และ การรับรูความเสีย่ง 

(Perceive Rrisk) มอีทิธิพลตอความต้ังใจในการยอมรับการใชงานระบบชําระเงนิระยะไกล ทีร่ะดบันัยสําคัญ 0.001

 ความตั้งใจชําระเงินผานสมารทโฟน (Smartphone Payment Intention)

 ความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟน หมายถงึ เจตนาทีจ่ะใชบริการสงมอบเงินระหวางผูจายเงนิ

และผูรับเงิน ผานโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถนอกเหนือจากโทรศัพทมือถือทั่วไป (Tan,  Ooi, Chong & 

Hew , 2014) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) โดยทฤษฎอีธิบายไววา ความต้ังใจ 

หรือ เจตนา (Intention: I) เปนตัวชี้วัดบุคคลในการที่จะกระทําพฤติกรรม และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรง

ตอพฤติกรรม ความต้ังใจเกิดขึ้นจากการไดรับอิทธิพลจากปจจัย 3 สิ่ง ไดแก ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม               

การคลอยตามกลุมบุคคลอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
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 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟนทั้งหมดจํานวน 446 คน

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยไดมาจาก การกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางของผูที่ไมเคยชาํระเงินผานสมารทโฟน 

ผูวจิยัทําการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เนือ่งจากไมสามารถระบุ

จาํนวนประชากรท่ีแนนอนได ดงัน้ัน การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง จงึใชสตูรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง

แบบไมทราบจาํนวนประชากรทีแ่นนอน (บญุธรรม กจิปรีดาบรสิทุธ์ิ, 2551) โดยมีความเชือ่มัน่อยางนอย 95% 

ความผิดพลาดที่ยอมรับได ไมเกิน 5% 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงขอคําถามมาจากงานวิจัย          

ที่เก่ียวของภายใตกรอบแนวแนวคิดท่ีกําหนดไวเพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐาน     

ของการวิจัย การสรางแบบสอบถาม มีจํานวน 4 สวน โดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน แบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสํารวจรายการ (Check List) และใชคําถามปลายปดโดยเน้ือหาครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและพฤติกรรมของผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟน

  สวนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบันวตักรรมสวนบคุคล โดยผูวจิัยพัฒนาเครือ่งมอืมาจากงานวจิยั     

ของ Slade, Dwivedi,  Piercy & Williams (2015) จํานวนขอคําถาม 4 ขอ

  สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคลอง โดยผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือมาจากงานวิจัย                 

ของ  Ramos-de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015) จํานวนขอคําถาม 3 ขอ

  สวนที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้ังใจ โดยผูวจิัยพัฒนาเครือ่งมอืมาจากงานวจิัยของ Tan,  

Ooi, Chong & Hew (2014) ปยะดา ทองมาก (2558) และ นธินิาถ วงศสวสัดิ ์(2557) จาํนวนขอคาํถาม 5 ขอ

  แบบสอบถามในสวนท่ี 2 – 4 มคีาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha)  เทากับ 

0.82, 0.88, 0.89 ตามลําดับ ซึง่มคีามากกวา 0.70 ถอืวาเปนแบบสอบถามทีม่คีวามเหมาะสม (ปวณีา คาํพกุกะ, 

2557)

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บไซต www.facebook.com, www.postjung.com,                       

www.vcharkarn.com, www.eduzones.com, www.dek-d.com, www.lnwshop.com, www.pantip.com, 

www.thaiza.com, www.sanook.com และ www.mthai.com เปนตน เนื่องจากเปนเว็บไซตที่มีการซื้อขาย

สินคาออนไลนและมีผู ใชบริการเปนจํานวนมาก โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง                 

เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2559 

 4. การวิเคราะหขอมูล

    การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะของขอมูล

ทั่วไปที่พบ และการวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

  การวิเคราะหสถติเิชงิพรรณนาเปนการบรรยายขอมลู คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายถึงปจจัยสวนบุคคล

  สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) มีเกณฑในการแปล     

ความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Hinkle, 1998   อางถึงใน ปวีณา คําพุกกะ, 2557) มีดังนี้

   ขนาดความสัมพันธ 0.91 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูงมาก

   ขนาดความสัมพันธ 0.71 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูง

   ขนาดความสัมพันธ 0.51 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลาง
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   ขนาดความสัมพันธ 0.31 – 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธระดับตํ่า

   ขนาดความสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสรุปไดดงัน้ี ผลการวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จาํนวน 446 คน กลุมตัวอยาง

สวนใหญ คือ เพศหญิง รอยละ 60.5 อายุโดยเฉลี่ยตํ่ากวา 26 ป รอยละ 47.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 26 - 40 

ป รอยละ 34.3 มสีถานะภาพโสด รอยละ 81.8 มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.4 รองลงมาคือสูงกวา

ปริญญาตรี รอยละ 26.5 มีอาชีพนักศึกษา รอยละ 35.7 รองลงมาคือ ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 26.1 

มรีายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท รอยละ 42.8 รองลงมาคือชวง 15,000 – 30,000 บาท รอยละ 37.0 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟนโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ

มาก (= 3.84) และเมื่อพิจารณาในแตละขอคําถาม พบวา คาเฉลี่ยของความต้ังใจในการชําระเงินผาน     

สมารทโฟนทุกขออยูในระดับมาก โดยขอคาํถามท่ีมคีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ คอื ในอนาคตอนัใกลมแีนวโนมจะชําระเงิน

ผานสมารทโฟน (= 3.93, SD = 0.90) รองลงมาคือ ในอนาคตอันใกล มีความเต็มใจที่จะชําระเงินผาน    

สมารทโฟน (= 3.86, SD = 0.76) แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน

 x SD  

1.   3.93 0.90  

2.  3.85 0.93  

3.   3.86 0.76  

4.  3.81 0.83  

5.  3.76 0.88  

 3.84 0.72  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคลองโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก (  =3.61)                 

และเมือ่พิจารณาในแตละขอคาํถาม พบวา คาเฉลีย่ของความสอดคลองทกุขออยูในระดบัมาก โดยขอคาํถาม      

ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การชําระเงินผานสมารทโฟนมีความเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (= 3.78, 

SD = 0.82) พอใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนมากกวาระบบการชําระเงินแบบอ่ืนๆ (=3.58, SD = 0.85) 

การชําระเงินผานสมารทโฟนมีความสอดคลองกับวิธีการซื้อสินคาหรือบริการ (= 3.49, SD = 0.88) แสดง

ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสอดคลอง

 x SD  

1.   3.78 0.82  

2.  3.49 0.88  

3.   3.58 0.85  

 3.61 0.76  
 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสวนบุคคลโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก (= 3.71)     

และเมื่อพิจารณาในแตละขอคําถาม พบวา คาเฉลี่ยของนวัตกรรมสวนบุคคลที่อยูในระดับมาก คือ ชอบที่จะ

ทดลองใชเทคโนโลยีใหมๆ  (= 3.89, SD = 0.84) เม่ือไดรบัขอมูลขาวสารเกีย่วกับเทคโนโลยีใหมๆ   จะคนหา

วิธีการเพ่ือใหไดทดลองใชเทคโนโลยีนั้น (= 3.79, SD = 0.82) ไมลังเลท่ีจะทดลองใชเทคโนโลยีใหมๆ              

(= 3.79, SD = 0.81) และอยูในระดับปานกลาง คือในกลุมเพื่อน ทานคือบุคคลแรกๆ ที่จะทดลองใช

เทคโนโลยีใหมๆ (= 3.37, SD = 0.91) แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนวัตกรรมสวนบุคคล
 

 x SD  

1.   

    

3.79 0.82  

2.    3.37 0.91  

3.  3.79 0.81  

4.  3.89 0.84  

 3.71 0.68  

 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พิจารณาจาก 3 คาตอไปนี้ 

1) คาสัดสวนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไมไดดวยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance) ควรมีคามากกวา 0.19 

2) คา Variance Inflation Factor (VIF) ควรมีคานอยกวา 5.30 และ 3) คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธควรมคีาตํา่กวา 

0.80 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง (ปวีณา คําพุกกะ, 2557) จากตารางที่ 6 พบวา 

ความสอดคลองและนวตักรรมสวนบคุคลมีคา Tolerance เทากบั 0.668 ซึง่มคีามากกวา 0.19 คา VIF เทากบั 

1.496 มคีานอยกวา 5.3 และคาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธอยูระหวาง 0.556-0.576 ซึง่มคีาตํา่กวา 0.80 สอดคลอง

ตามการพิจารณาขางตนแสดงวาความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคลไมมีปญหาความสัมพันธกันเอง 

ซึ่งมีความเหมาะสมในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)
 

 Y X1 X2 Tolerance VIF 

 (Y) 1 0.574** 0.556**   

 (X1)  1 0.576** 0.668 1.496 

 (X2)   1 0.668 1.496 

**  0.01 

 ผลการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหขุองความตัง้ใจในการชาํระเงินผานสมารทโฟนไดคา F = 151.33 

และคา Sig = 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 แสดงวา ความสอดคลองและนวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอ            

ความความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุสามารถอธิบายไดดังนี้ ความสอดคลองมีคา Beta เทากับ 0.380 

หมายความวา เม่ือกลุมตวัอยางใหคะแนนการชาํระเงนิผานสมารทโฟนวา มคีวามสอดคลองกับการดาํเนนิชวีติ

ของกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนหน่ึงหนวย จะทําใหคะแนนความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนเพิ่มข้ึน        

0.380 หนวย และนวัตกรรมสวนบุคคลมีคา Beta เทากับ 0.337 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหคะแนน 

นวัตกรรมสวนบคุคลในการชําระเงินผานสมารทโฟนเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย จะทาํใหคะแนนความต้ังใจในการชําระเงิน

ผานสมารทโฟนเพ่ิมขึ้น 0.337 หนวย โดยที่ความสอดคลอง และนวัตกรรมสวนบุคคล สามารถอธิบาย           

การเปลีย่นแปลงของความต้ังใจในการชําระเงนิผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6 แตอยางไรกต็ามรอยละ 59.4 

จะเกิดจากปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน

 B SE b Beta t-test p-value 

 1.237 0.154  8.036** 0.000 

 (X1) 0.357 0.042 0.380 8.495** 0.000 

 (X2) 0.354 0.047 0.337 7.522** 0.000 

R2 = 0.406, SEE = 0.554, F = 151.33, Sig. of F= 0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความสอดคลองมีผลตอความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน         

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดวยขนาดอิทธิพล 0.380 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ramos-          

de-Luna, Montoro-Rı´os & Lie´bana-Cabanillas (2015) Slade, Dwivedi, Piercy & Williams (2015)    

Lu, Yang, Chau & Cao (2011) Dahlbergand & Öörni (2007) พบวา ความสอดคลองมีผลตอความตั้งใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟน และทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)   

โดยจะเห็นไดวาการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ภายในสังคมน้ันจะตองใชปจจัยหลายๆ ดานในการยอมรับ          

นํานวัตกรรมนั้นมาใช เชน นวัตกรรมนั้นจะตองเปนนวัตกรรมที่ดีกวาในปจจุบัน หรือนวัตกรรมนั้นจะตองมี

ความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคม

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมผีลตอความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดวยขนาดอิทธิพล 0.337ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pham & Ho 

(2015) Rakhi & Mala (2014) และ Tan, Ooi, Chong & Hew (2014) พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอ

ความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม (Adoption and Innovation 

Theory) เนือ่งจากผูใชบรกิารทีม่นีวตักรรมสวนบคุคลสงูจะเปนบคุคลทีม่ลีกัษณะเดน คอื มคีวามชืน่ชอบเกีย่วกบั

นวัตกรรมใหมๆ กลาท่ีจะทดลองใชนวัตกรรมใหมๆ เสมอ มีความสามารถท่ีจะเขาใจนวัตกรรมใหมๆ                   

ไดงายและเขาใจวาบางนวัตกรรมใหมๆ นั้นอาจยังมีการทํางานที่ไมสมบูรณ  ดังนั้น ถาผูใชงานย่ิงมี        

นวัตกรรมสวนบุคคลมากขึ้นเทาไหร จะยิ่งทําใหมีความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนสูงขึ้นเทานั้น

สรุป
 1. จากผลการวิจยัทีพ่บวา ความสอดคลองมีผลตอความต้ังใจในการชําระเงนิผานสมารทโฟน ดงันัน้

ผูใหบริการ e-Money ผานสมารทโฟน ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการชําระเงินท่ีสอดคลองกับบริบท

ของสังคมในแตละยุคสมัย เชน มีการพัฒนาการชําระเงินผาน Smart Watch เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบาย       

ในการชําระเงนิใหแกผูใชบรกิารมากข้ึนและสรางประสบการณใหผูทีย่งัไมเคยใชบรกิาร ไดทดลองใชงานจรงิ 

ผานการจัดโปรโมช่ันหรือออกงานประชาสัมพันธระบบการชําระเงินรูปแบบใหมๆ เพื่อใหเกิดการจดจํา              

ในประโยชน ความสะดวกสบายท่ีไดรับจากการชําระเงินผานสมารทโฟน และรักษาระดับมาตรฐานในการ   

ใหบริการ การรักษาความปลอดภัยของระบบเพือ่ใหผูคนในสงัคมเกดิความมัน่ใจและความคุนเคยในการชาํระ

เงินผานสมารทโฟนตอไป

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา นวัตกรรมสวนบุคคลมีผลตอความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟน 

ทางผูวิจัยเสนอใหผูใหบริการ e-Money ผานสมารทโฟนควรมีการจัดบูทออกงานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การชําระเงินผานสมารทโฟนในสถานที่ตางๆ เชน งาน Mobile EXPO, Money EXPO หรืองาน SME EXPO 

โดยงานเหลานี้ผูใหบริการจะไดกลุมเปาหมายที่ตองการความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและชําระเงิน        

อกีท้ังกลุมเหลาน้ีมคีวามตองท่ีการชาํระเงนิผานสมารทโฟนทีส่งู แตยงัไมมโีอกาสไดใชงานจรงิ ซึง่ผูใหบริการ
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ควรมีการแนะนาํการใชงานชาํระเงินผานสมารทโฟน เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจในการใชงานจากการทดลองใชจรงิ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง คือ กลุมของ Gen Y      

กลุม Gen X ผูที่เคยชําระเงินผานสมารทโฟน ผูที่ไมเคยชําระเงินผานสมารทโฟนและกลุมทํางานรับราชการ 

กลุมทํางานพนักงานบริษัทเปนตน ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 

 2. ในการวจิยัคร้ังน้ีผูวจิยัศึกษาเฉพาะตวัแปรนวตักรรมสวนบุคคลและความสอดคลองโดยสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6 และอีกรอยละ 59.4 

ที่ยังไมทราบตัวแปรท่ีมีผลกระทบ ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาตัวแปรดังตอไปน้ี เศรษฐกิจเชิงสังคม    

(Socio-Economic) ความนาสนใจ (Attractiveness) ความปลอดภัย (Security) เปนตน
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