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การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”  
วันที่ 18 มกราคม 2561 
 

 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay 
Factors Affecting to Innovation Acceptance in Financial Transaction  

via Airpay System 
 

ศศิวิมล พฤกษ์เรืองกิจ1 นริดา ดีศรี1* และนภนนท์ หอมสุด2 
 

1นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Airpay เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.852 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มคนที่เคยใช้บริการการท าธุรกรรมผ่านระบบ Airpay จ านวน 400 คน และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท และมีการรับรู้ข้อมูลของการท าธุรกรรมผ่าน 
Airpay ผ่านทาง Facebook การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Airpay พบว่าส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (X1) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม (X2) และความคุ้มค่าราคา (X3) มี

อิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay โดยสมการถดถอย คือ  ̂ = 0.536 + 0.417X1 + 
0.232X2 + 0.197X3 

 
ค าส าคัญ :  การยอมรับนวัตกรรม การช าระเงินผ่าน Airpay  
 

Abstract 
 The objective of this research was to study factors influencing to innovation acceptance in 
financial transactions via Airplay system. The research instrument was questionnaire which was tested for 
content validity and alpha coefficient was equal 0.852. The samples were 400 people who used to do 
financial transaction via Airplay system. It was analyzed by multiple regression analysis. It was found that 
most of samples were female, 21 – 30 years old, bachelor degree, being undergraduate students, revenue 
less than 15,000 THB, and realizing Airplay transaction via Facebook. Analysis about factors influencing to 
innovation acceptance in financial transactions via Airplay system found that perceived usefulness factor 
(X1), perceived easy to use innovation factor (X2), and reasonable price factor (X3) influenced to innovation 



 
 

695 
 

acceptance in financial transactions via Airplay system. Regression equation was  ̂ = 0.536 + 0.417X1 + 
0.232X2 + 0.197X3 
 
Keywords : Innovation Acceptance, Payment via Airpay  
 

บทน า 

เริ่มแรกนั้น การเข้ามาของอินเตอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเช่ือมต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ ต่อมาจึงได้มีการ
พัฒนาและเกิดการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน อาทิ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (email) การ
ติดต่อส่ือสาร (chat) การอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด การติดตามข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล การชมภาพยนตร์ การ
ซื้อสินค้าออนไลน ์การดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ การติดตามรายการบันเทิง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การ
เรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (video conference) โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) 
และการอัพโหลดข้อมูล เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2560) 

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและได้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
การศึกษา  ด้านธุรกิจและพาณิชย์ ด้านการบันเทิง และได้มีการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นการ
ท าธุรกรรมทางการเงินท่ีแตกต่างไปจากอดีต โดยมีบริการที่หลากหลาย เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ช าระค่าบริการหรือบิล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยมีการจ าแนกตามเพศ ประกอบด้วย เพศชาย 
ร้อยละ 42.4 เพศหญิง ร้อยละ 55.8 และเพศที่สาม ร้อยละ 1.8 การจ าแนกตามสถานภาพสมรสผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นโสดร้อยละ 70.1 สมรสร้อยละ 24.1 ใช้ชีวิตคู่ ร้อยละ 3.0 หย่าร้างร้อยละ 2.2 และการจ าแนกสถานภาพการ
ท างาน พบว่า ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 35.9 มีเป็นข้าราชการพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กร
อิสระ รองลงมาร้อยละ 31.3 เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และร้อยละ 22.7 มีสถานภาพการท างานเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
(ETDA สพธอ., 2558) 

จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เพศ สถานภาพสมรส และสถานภาพการท างานมีอิทธิพลต่อการใช้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ส านักงานพัฒนาการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน จากการผลักดัน
ขององค์กรดังกล่าวจนถึงปัจจุบันได้มีองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆทั่วประเทศได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง
แอพพลิเคชั่นท่ีช่วยอ านวยความสะดวกมากขึ้นเรื่อย ๆ    

หนึ่งในธุรกิจท่ีมีบริการธุรกรรมทางการเงิน คือ ระบบ Airpay ซึ่งเป็นระบบการช าระเงินออนไลน์ เติมเงินมือถือ เติม
เกมส์ และจองบัตรประเภทต่าง ๆ โดยมีการสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยการเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการ
ทดลองใช้ และเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานเป็นไปได้ง่ายเพียงแค่ผูกบัญชีธนาคารเข้ากับ
แอพพลิเคช่ัน จะท าให้เกิดการลดการใช้เงินสดและพกเงินสดติดตัวครั้งละมาก ๆ เกิดการส่งเสริมให้มีการจ่ายผ่านระบบ e-
payment ลดปัญหาการรอคิวและความแอดอัดที่เคาเตอร์หน้าร้าน อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาใน
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การเดินทางได้อย่างมาก ส าหรับผู้ที่ใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน Airpay สามารถเรียกดูประวัติการช าระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผ่านแอพพลิเคชั่นเดียว ผู้ที่ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้บริการได้ตลอดเวลา (ป้าแครอล, 2559) 
     ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Airpay เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ปัจจัยส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน  ปัจจัยการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม และปัจจัยด้านคุ้มค่าราคา เป็นปัจจัยศึกษา โดย
ผลที่ได้รับ คือ สามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการและทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต เพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจอีกสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ที่เลือกใช้บริการ Airpay 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมผ่าน Airpay 
2. ปัจจัยการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมผ่าน Airpay 
3. ปัจจัยความคุ้มค่าราคาส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมผ่าน 

Airpay 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent)             ตัวแปรตาม (Dependent) 

 
                                                                                             
  
                                                                                                           

 
                                                                          

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้าน

ระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีเคยใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ Airpay 
 
 

การยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมผ่าน 

Airpay 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้

งาน 
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม 

 คุ้มค่าราคา 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ การยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 

Airpay  
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบ Airpay  ได้แก่  สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  การรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม  คุ้มค่าราคา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

นวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุ่มผู้ที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น Airpay ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึง

ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยมีค่าวัดระดับความ
เช่ือมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% หรือ 0.05 ซึ่งท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 385 ตัวอย่าง เนื่องผู้วิจัยต้องการ
ป้องกันความผิดพลาด จึงเลือกสุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุม่
แบบตามสะดวก  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ

ค าถามแบบปลายเปิด โดยมีตัวเลือกค าตอบข้อเดียว ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Airpay อาทิ ค าถามที่เกี่ยวกับ

ลักษณะการใช้บริการผ่าน Airpay จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 3 ข้อ และมีตัวเลือกให้เลือกตอบ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Airpay โดยลักษณะค าถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท    
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 

Airpay ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นตอนการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

มีดังต่อไปนี้  
3.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล น ามาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่

มีประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Airpay จ านวน 400 ชุด 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ที่เลือกใช้บริการ Airpay 

ใช้ค่าความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ 
3.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมผ่าน Airpay ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ลักษณะการใช้งาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ใช้ค่าความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ 
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3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay ใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Airpay ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter โดยก าหนดให้ Y = การ
ยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay X1 = สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน X2 = การรับรู้ความ
ง่ายต่อการใช้นวัตกรรม และ X3 = คุ้มค่าราคา โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้เท่ากับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 74.25 โดยมีอายุส่วนใหญ่ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีอาชีพ
นิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.00 และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.25 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมผ่าน Airpay ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ลักษณะการใช้งาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เหตุผลที่เลือกใช้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะการใช้งาน คือ ช า
ระบิลต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 44.50 รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ Airpay ผ่าน Facebook คิดเป็นร้อยละ 30.25 และเหตุผลที่เลือกใช้
บริการ คือ สะดวกและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 33.25  

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  การรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรมและ
ความคุ้มค่าราคา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบ Airpay มีผลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมผ่านระบบ Airpay ของผู้บริโภคอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 3.89 
และ S.D.=0.55) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีระดับความเชื่อมันความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5  ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Mean = 3.91 และ S.D.=0.64) ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม 
(Mean = 3.86 และ S.D.=0.63) ด้านคุ้มค่าราคา (Mean = 3.89 และ S.D.=0.58)  

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay  
ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก(Mean = 3.82 และ S.D.=0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การใช้บริการ Airpay ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Mean = 3.83 และ S.D.=0.86) การใช้การบริการ 
Airpay มีความสะดวก (Mean = 3.84 และ S.D.=0.82) การใช้บริการ Airpay เหมาะส าหรับใช้ในแบบการด าเนินชีวิตของคุณ 
(Mean = 3.54 และ S.D.=0.92) และ การใช้บริการ Airpay ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลส่วนบุคคล (Mean = 3.94 และ 
S.D.=0.94)  
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 88.275 3 29.425 183.794 0.00 
ส่วนท่ีเหลือ (Residual) 63.399 396 0.160   

Total 151.674 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยจากท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก ่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านการ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม และด้านความคุ้มค่าราคามีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบ Airpay เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุวิเคราะห์โดยละเอียด ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

Constant  0.536 0.145  3.685 0.000 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน x1 0.417 0.046 0.431 9.021 0.000 
ด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม x2 0.232 0.047 0.239 4.948 0.000 
ด้านความคุ้มค่าราคา x3 0.197 0.049 0.186 3.985 0.000 

R = 0.763, R2 = 0.582, Adjusted R2 = 0.579, Std. Error of the Estimate = 0.40 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ 
Airpay มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรมและด้าน
ความคุ้มค่าราคา เมื่อน าผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ที่ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการ
ท าธุรกรรมของผู้ที่เคยใช้บริการท าธุรกรรมผ่านระบบ Airpay ได้ดังต่อไปนี้ 
 

   ̂ = 0.536 + 0.417X1 + 0.232X2 + 0.197X3  

 

              เมื่อ   ̂ แทน การยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay 
         X1 แทน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
         X2 แทน ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม 
        X3 แทน ด้านความคุ้มค่าราคา 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay มีประเด็น
ที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้แอพพลิเคช่ัน Airpay เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 21-
30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนิสิต/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 ขณะที่พฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ัน Airpay พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้แอพพลิเคช่ัน Airpay ในการท าธุรกรรมทางการเงินด้านการช าระบิล 
ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่รู้จักแอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Facebook และเหตุผลส าคัญที่เข้าใช้แอพพลิเคช่ัน Airpay คือ 
มีความสะดวกและรวดเร็วมากท่ีสุด 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท า
ธุรกรรมผ่าน Airpay เพราะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมออนไลน์ อันจะน าไปสู่การเป็นสังคมไร้เงิน
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สด ที่มีความง่ายต่อการใช้งานเพียงแค่ผูกแอพพลิเคช่ันกับบัตรเครดิต/เดบิต เป็นการสร้างแรงจูงใจและอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนซึ่งจะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตั้งใจและตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจั ยของ 
จักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์ และนริศรา ภาควิธ ี(2560) ที่ศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของประเภทผู้บริโภคเป็นตัวแปรก ากับ และการ
ขยายทฤษฎีรวม ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (UTAUT 2) : กรณีศึกษาผู้ให้บริการ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทย ที่พบว่า สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้ผ่านความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมและมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเพื่อรักษาฐานผู้ใช้บริการรายเดิมไว้ให้ได้หรือต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคช่ัน เพราะเป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการที่ครบ
และครอบคลุม บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิตใช้งานได้ง่ายเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ท าให้
เกิดความคุ้นชินในการใช้จ่ายออนไลน์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชัย อุปะเดีย (2554) ที่ศึกษา ปัจจัยด้าน
การรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านด้านคุ้มค่าราคามีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมผ่าน Airpay 
เพราะความคุ้มค่าด้านราคาเป็นความคุ้มค่าที่ได้รับจากการใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Airpay ที่ปัจจุบันการ
โอนช าระเงินซื้อสินค้าในการโอนระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกันไม่มีค่าโอนเงินท าให้ประชาชนมีทา งเลือกเพิ่ม แต่การท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Airpay หากมีการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ สามารถสะสมแต้มแล้ว
น าไปใช้กับการท าธุรกรรมในครั้งต่อไปแทนเงินสดได้ เป็นความคุ้มค่าที่เหมาะสมในการให้บริการเพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) ที่ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสนใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาท าให้ทราบว่าปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ปัจจัยการรับรู้ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรม  
และ ปัจจัยความคุ้มค่าราคา ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมของ Airpay ซึ่งถูกวัดทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การใช้
บริการ Airpay ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การใช้บริการ Airpay มีความสะดวก การใช้บริการ Airpay เหมาะ
ส าหรับใช้ในแบบการด าเนินชีวิต และการใช้บริการ Airpay ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการที่ทราบว่าปัจจัยท้ัง 4 ด้านนี้มีความส าคัญต่อการยอมรับนวัตกรรมการท าธุรกรรมของ Airpay 
ดังนั้น Airpay  ควรจัดระบบการบริการและพัฒนาระบบท่ีดีต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าและเลือกใช้บริการ
ของธุรกิจให้มากข้ึน ตลอดจนเกิดเช่ือมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กรของ Airpay ด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถศึกษาต่อได้กว้างมากขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย จึงขอ
เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยในอนาคต ดังน้ี 
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 1. ผู้ที่สนใจควรศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับคุณภาพบริการของธุรกิจ Airpay เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  
 2. ผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กับการยอมรับและความต้องการในโลกอนาคต ของ
ประชาชนท่ีเลือกใช้และมีความสนใจที่จะใช้บริการ เพื่อให้ปราบถึงตัวแปรที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตั้งใจที่จะใช้
บริการของธุรกิจและเกิดการยอมรับให้กว้างขวางขึ้นเรื่อย ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการท าสื่อโฆษณาเผื่อเพิ่มการ
รับรู้ให้กับประชาชน เป็นต้น 
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