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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบจ าลองปัจจัยก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดอุดรธานีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคใน
จังหวัดอุดรธานีที่ใช้บริการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์จ านวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบวัดปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  
 ผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ใช้งาน ด้านการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน กล่าวคือด้าน
การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งานประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของข้อมูลส่ วนตัว ความเสี่ยงที่จะ
ถูกฉ้อโกง ความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาดและความเสี่ยงเมื่อเทียบกับช าระเงินด้วยเงินสด ด้านการ
รับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ความยากง่ายในการเรียนรู้ ความยากง่ายใน
การใช้งาน ความซับซ้อนขั้นตอนการใช้งาน และการใช้งานจนช านาญ ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งานประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ความรวดเร็ว การอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา และมีคุณค่า 
 
ค าส าคัญ 

1) การยอมรับเทคโนโลยี 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 3) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ABSTRACT 
This research is carried out with objectives as following 1  Development of 

indicators determining the general acceptance of only payment technology for 
consumers in Udon Thani province 2) Evaluate construct validity of model/prototype 
measuring indicators determining the general acceptance of only payment technology 
for consumers in Udon Thani province by means of secondary confirmatory factor 
analysis. Sample groups are consumers in Udon Thani province with the online 
payment transaction behavior, total 500  people. Device used in conducting research 
is the factor-analyzing pattern/format which determines the acceptance of such 
technology, through analysis of database by the method of exploratory fact analysis 
and secondary confirmatory factor analysis. 

Research findings suggest that indicators determining the general acceptance 
of only payment technology for consumers in Udon Thani province are consisted of 3 
parts which are; perceived risk in doing task, perceived ease of use in doing task and 
perceived usefulness in doing task. For more elaboration, perceived risk in performing 
task comprises indictors for risk identification of person information/data, risk in being 
ripped off, risk in making mistakes and risk in comparison to cash payment method. 
For perceived ease of use in performing task, it comprises indicators of learning 
difficulty, implementation difficulty, complexity of implementing procedure and 
specializing in performing task. Lastly, perceived usefulness in doing task consist is 
composed of speed indictors, facilitation, time-saving and value-adding aspects. 
 
Keywords 

1) Acceptance of technology 2) Exploratory Factor Analysis 3) Secondary 
confirmatory factor analysis 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก ท าให้เกิดช่องทางการขายสินค้าผ่าน
เครือข่ายออนไลน์หรือที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เพราะประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว จากข้อมูลผลส ารวจตลาดค้าปลี กออนไลน์ใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีมูลค่า
ตลาดค้าปลีกออนไลน์ 812,612 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 97.56 จากปี พ.ศ. 2557 ที่มี
มูลค่า 411,715 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) เมื่อมีการเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์เพ่ิมสูงขึ้น การช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์จึงสูงขึ้นตาม จากผลส ารวจการช าระ
ค่าบริการจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย ( iPrice, 2017) พบว่า คนไทยช าระ
ค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและโอนช าระเงินผ่านธนาคารสูงที่สุดโดยร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศ
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ให้บริการช าระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 90 และช่องทางที่น่าสนใจคือผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสที่เอกชนให้บริการ มีร้านค้าปลีกให้บริการร้อยละ 46 จะเห็นได้ว่าการค้าปลีกออนไลน์เป็นการ
ขายสินค้าและท าธุรกรรมการเงินที่ลูกค้าและผู้ขายไม่ได้เผชิญหน้ากัน จึงนับว่าเป็นโอกาสและ
ช่องทางระหว่างลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแต่อยู่ห่างไกลจากผู้ค้า เทคโนโลยีท าให้ลูกค้าสามารถที่
จะเลือกดูสินค้า เปรียบเทียบราคาและตกลงท าธุรกรรมได้ง่าย ลูกค้าตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลสามารถ
เลือกซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายได้โดยตรง 
 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอิสาน มีขนาดผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน 
(GPP; Gross Provincial Product at Current Market Prices) มีมูลค่าเป็นอันดับที่  4 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโต
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีจากมูลค่า 95,264 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 107,524 ล้านบาทในปี 2559 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560) แต่เมื่อพิจารณา
ถึงอัตราการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดอุดรธานีพบว่ามีอัตราการเติบโตภาพรวมสู งขึ้น ในปี 
2559 มีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 8.5 เพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 7.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายธุรกิจจะเห็นได้ว่าที่ธุรกิจเติบโตขึ้นเพราะการขยายตัวของ
การขายปลีกยานยนต์ การขายปลีกจักรยานยนต์ และการขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 24.6 34.0 และ 29.5 ตามล าดับ ท าให้ภาพรวมอัตราการขยายตัวของธุรกิจค้า
ปลีกเติบโตขึ้น แต่การค้าปลีกในประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ มีการขยายตัวลดลง และธุรกิจค้าปลีกหลาย
รายการมีการขยายตัวติดลบได้แก่ การขายปลีกวัสดุก่อสร้าง การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
การค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ฯ และ
ร้านค้าปลีกประเภทนิตยสาร หนังสือ ที่ตลาดหดตัวลงอย่างมาก นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกอ่ืน ๆ ก็มี
อัตราการขยายตัวที่ลดลง (ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี – กรมบัญชีกลาง, 2560) ซึ่งสวนทางกับ
การขยายตัวกับร้านค้าปลีกออนไลน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นร้านค้าปลีกในจังหวัดอุดรธานีจะต้องปรับตัว
จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และหาทางขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เพ่ิมมากข้ึน   
 จากการขยายตัวของช่องทางการค้าปลีกออนไลน์ จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ
ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่จะขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย  ถึงแม้วาปัจจุบันประเทศ
ไทยได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางมากขึ้น แต่อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดคือลูกค้ายังขาดความเชื่อมั่นในการท า
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเกิดจากปัญหาการฉ้อโกงผ่านระบบเครือข่าย ปัญหาการเก็บรักษา
ความลับของลูกค้า (พลอย เจริญสม, 2555) 
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 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) สาหรับวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate analysis 
techniques) ศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรและตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่า
เป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่เพ่ือตรวจสอบทางทฤษฎี (theory testing) ด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการยอมรับบริการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการท าธุรกรรม หรือการ
เลือกช่องทางการท าธุรกรรมระหว่างร้านค้ากับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างความพึง
พอใจและความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 

2.เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองปัจจัยก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง 
 
กรอบแนวคิด  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หมายถึงตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรงจึงท าการวัดจากชุดตัวบ่งชี้ (Set of Indicators) ที่สามารถวัด
หรือสังเกตได้โดยใช้สัญลักษณ์รูปวงกลม และ 2) ตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระ
เงินผ่านช่องทางออนไลน์ หมายถึงตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) ที่สามารถวัดได้จากความ
จริงที่ปรากฏ เพื่ออธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแฝงนั้น ๆ โดยใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบ (ตัวแปร
แฝง) และตัวบ่งชี้ (ตัวแปรสังเกตได้) ของปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธกีารด าเนินวิจัยดังนี้ 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ศึกษาคือผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีที่ใช้บริการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 
จ านวน 1,554,839 ราย (กรมการปกครอง, 2560) กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 500 คน โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้

1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจ านวน 300 คน (Yong & 
Pearce, 2013) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จ านวน 200 
คน (Nevitt and Hancock, 2001) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 
 

ปัจจัยที่ก ำหนดกำร
ยอมรับเทคโนโลยี

ช ำระเงินผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ 

ควำมยำกง่ำยในกำรเรียนรู ้

ควำมยำกง่ำยในกำรใช้งำน 

ควำมซับซ้อนขั้นตอนกำรใช้งำน 

กำรใช้งำนจนช ำนำญ 

ควำมรวดเร็ว 

กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

กำรประหยัดเวลำ 

มีคุณค่ำ 

กำรรับรูป้ระโยชน์
ในกำรใช้งำน 

กำรรับรูค้วำมยำก
ง่ำยในกำรใช้งำน 

ควำมเสีย่งของข้อมูลส่วนตัว 

ควำมเสีย่งท่ีจะถูกฉ้อโกง 

ควำมเสีย่งท่ีเกิดควำมผิดพลำด 

ควำมเสีย่งเมื่อเทียบกับกำร
ช ำระเงินสดโดยตรง 

กำรรับรูค้วำม
เสี่ยงในกำรใช้งำน 
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2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อตัวบ่งชี้ ปัจจัยที่
ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์การใช้
งาน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบจากระดับมากที่สุด
จนถึงระดับน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของส านวนและภาษาที่ใช้ 
  2.2 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงกับประชากรที่ท าการศึกษาจ านวน 30 ตัวอย่าง พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับ
ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.850-0.886 ซึ่งเมื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างจริงในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจ านวน 300 ตัวอย่าง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 200 
ตัวอย่าง มีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.765-0.830 และระหว่าง 0.707-0.789 ตามล าดับ สรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและน าไปใช้ได้ (Nunnally, 1978, p.245) 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
จ านวน 
(ข้อ) 

กลุ่ม
ทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ 
(n=300) 

กลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน 
(n=200) 

การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน 4 0.886 0.830 0.789 

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน 4 0.850 0.793 0.708 

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 4 0.863 0.765 0.707 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 
 1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ท าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี
วิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้ งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวร์ริแม็ก (Varimax) โดยก าหนดองค์ประกอบต้องมีค่าไอแกน
มากกว่า 1 และน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่า 0.4 (Hair, et al., 2006, p.117)  
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 2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second-Order Confirm Factor Analysis) 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองมีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ก าหนดข้อมูลจ าเพาะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในแต่ละองค์ประกอบของ
แบบจ าลอง 
  2.2 ระบุความเป็นไปได้ของแบบจ าลองว่าสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เป็นค่า
เดียวหรือไม ่
  2.3 ประมาณค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลองด้วยวิธีประมาณค่าไลค์ลี่ ฮู้ดสูงสุด 
(Maximum likelihood) 
  2.4 ทดสอบความกลมกลืนสอดคล้อง (Goodness of Fit Test) เพ่ือทดสอบความ
ตรงของแบบจ าลอง (Model Validation) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง 
  2.5 ท าการปรับแบบจ าลอง (Model Adjustment) ในกรณีที่แบบจ าลองไม่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าการปรับแก้แบบจ าลองเพ่ือให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้น
ใหม่จนกว่าแบบจ าลองท่ีปรับแก้จะสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.6 แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการ
ค านวณมาใช้อธิบายความสัมพันธ์แบบจ าลอง 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง 

ดัชนีทดสอบความกลมกลืน เกณฑ์ที่ใช้
พิจารณา 

ที่มา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: ) ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  

( p  0.05 ) 

Joreskog and Sorbom 
(1989, pp. 23-28) 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( /df) มีค่าน้อยกว่า 
2.00 

Bollen (1989, pp. 256-
281) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  
0.95 

Joreskog and Sorbom 
(1989, pp. 23-28) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 
0.90 

Byrne (2001) 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index: CFI) 

มีค่ามากกว่า  
0.95 

Hair, J.F. et al. (2010, 
pp.38-134) 

ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า 
0.08 

Hu and Bentler (1999, 
pp. 1-55) 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า 
0.06 

Hu and Bentler (1999, 
pp. 1-55) 

2

2
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ผลการวิจัย 
 1.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบของบาร์ทเล็ท 
(Bartlett's Test of Sphericity) มีค่า 1,421.176 (p < .01) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์แตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์ที่ระดับนัยส าคัญ .01 และมีค่าดัชนีกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ 0.804 กล่าวได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูง 
ซ่ึงมีความเหมาะสมดีในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการสกัดองค์ประกอบเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่
ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 
3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  1.องค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1)ความเสี่ยง
ของข้อมูลส่วนตัว 2)ความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกง 3)ความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาด และ 4)ความเสี่ยงเมื่อ
เทียบกับช าระเงินด้วยเงินสด มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.712 – 0.848 
  2.องค์ประกอบการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1)ความ
ยากง่ายในการเรียนรู้ 2)ความยากง่ายในการใช้งาน 3)ความซับซ้อนขั้นตอนการใช้งาน และ 4)การใช้
งานจนช านาญ มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.705 - 0.791 
  3.องค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้  1)รวดเร็ว 2)
การอ านวยความสะดวก 3)ประหยัดเวลา และ 4)มีคุณค่า มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ระหว่าง 
0.644 – 0.810 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระ
เงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี (n=300) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ 
PR PEU PU 

การรับรู้ความเสี่ยง
ในการใช้งาน 

(Perceived Risk) 

ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนตัว 0.848 0.088 -0.077 
ความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกง 0.847 0.122 0.043 
ความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาด 0.803 0.110 0.114 
ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับช าระเงินด้วยเงินสด 0.712 0.144 0.185 

การรับรู้ความยาก-
ง่ายการในใช้งาน 
(Perceived Ease 

of Use)  

ความยากง่ายในการเรียนรู้ 0.150 0.791 0.112 
ความยากง่ายในการใช้งาน 0.041 0.747 0.337 
ความซับซ้อนขั้นตอนการใช้งาน 0.181 0.721 0.185 
การใช้งานจนช านาญ 0.127 0.705 0.312 

การรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งาน 
(Perceived 
Usefulness)  

ความรวดเร็ว  0.069 0.267 0.810 
การอ านวยความสะดวก 0.023 0.140 0.770 
ประหยัดเวลา 0.031 0.306 0.692 
มีคุณค่า 0.127 0.150 0.644 

ค่าไอแกน   4.315 2.226 1.060 
% ความแปรปรวน   35.957 18.553 8.833 
% ความแปรปรวนทั้ง 3 องค์ประกอบ = 63.343 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.804 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Bartlett's Test of Sphericity = 1,421.176 df = 66 p = 0.000  

 
2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ท าการปรับแบบจ าลองเพ่ือผ่อน

คลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในสังเกตได้มีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไคส
แควร์ ( ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( /df) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) และค่ารากก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) แบบจ าลองมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
เกณฑ์ดีดังตารางที่ 4 

 

2 2
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง 
ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ผลการทดสอบ แปลผล 

  ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  

46..055 ผ่านเกณฑ์ 

  ( p < 0.05 ) ( p = 0.203 )  

 /df < 2.00 1.18 ผ่านเกณฑ์ 
 GFI > 0.95 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
 AGFI > 0.90 0.93 ผ่านเกณฑ์ 
 CFI > 0.95 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
 Standardized RMR < 0.08 0.05 ผ่านเกณฑ์ 
 RMSEA <0.06 0.03 ผ่านเกณฑ์ 

 
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี จากแบบจ าลอง 12 ตัวบ่งชี้พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ระหว่าง 0.50 - 0.81 มีค่าสถิติที (t) มากกว่า 2.58 ทุกค่าแสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มีน้ าหนักองค์ประกอบที่
น่าเชื่อถือและอธิบายได้อย่างมีความหมายที่ระดับนัยส าคัญ .01 
 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า ด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน
(Perceived Risk) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.59 - 0.81 มี
ค่าความเที่ยง (R2) ระหว่าง 0.35 – 0.66 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุด 
 องค์ประกอบด้านการรับรู้ ความยากง่ ายการในใช้ งาน ( Perceived Ease of Use) 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.50 - 0.68 มีค่าความเที่ยง (R2) 
ระหว่าง 0.25 – 0.46 ตัวบ่งชี้การใช้งานจนช านาญมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 
 องค์ประกอบด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.53 - 0.67 มีค่าความเที่ยง (R2) ระหว่าง 0.28 – 
0.45 ตัวบ่งชี้การอ านวยความสะดวกมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน
(Perceived Risk) ด้านการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน (Perceived Ease of Use) และด้านการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) มีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.30 – 0.97 
มีค่าความเที่ยง (R2) ระหว่าง 0.09 – 0.95 องค์ประกอบการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 

2

2



 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์)             
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยี
ช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี (n=200) 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

t S.E. R2 

การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน 
(Perceived Risk) 

0.30 3.30** 0.07 0.09 

ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนตัว 0.81  - 0.04 0.66 
ความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกง 0.79 10.75** 0.04 0.62 
ความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาด 0.59 7.69** 0.05 0.34 
ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับช าระเงินด้วยเงินสด 0.59 7.80** 0.05 0.35 
การรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน  
(Perceived Ease of Use)  

0.97 4.51** 0.04 0.95 

ความยากง่ายในการเรียนรู้ 0.50  - 0.04 0.25 
การใช้งานจนช านาญ 0.56 6.14** 0.04 0.31 
ความซับซ้อนขั้นตอนการใช้งาน 0.65 5.48** 0.05 0.43 
ความยากง่ายในการใช้งาน 0.68 5.62** 0.05 0.46 
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  
(Perceived Usefulness)  

0.85 4.58** 0.04 0.73 

ความรวดเร็ว  0.59  - 0.04 0.34 
การอ านวยความสะดวก 0.67 7.65** 0.03 0.45 
ประหยัดเวลา 0.59 5.62** 0.05 0.34 
มีคุณค่า 0.53 5.04** 0.04 0.28 

หมายเหตุ ** p<.01 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระ

เงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนดังต่อไปนี้ 
 1.ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ 1.ด้านการรับรู้
ความเสี่ยงในการใช้งาน (Perceived Risk) 2.ด้านการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) และ 3.ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)  แต่เดิม Fred 
D. David ได้น าเสนอแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 1989 องค์ประกอบหลักของ
แบบจ าลองจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักเพียง 2 ด้าน ได้แก่ด้านการรับรู้ความยากง่ายการใน
ใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นไม่ได้ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ก้าวเข้าสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อ
ความปลอดภัยและเกิดความเสี่ยงการใช้งานของผู้ใช้ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีจึงมี
องค์ประกอบเพ่ิมเติมด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Horst, et al. 
(2007) ที่ได้ท าการศึกษาการยอมรับบริการจากภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์  และ  chen (2008) ที่ท าการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่ าน
โทรศัพท์มือถือ นั่นหมายความว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระ
เงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี 
 2.องค์ประกอบหลักด้านการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu and Tai (2015) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเวียดนาม นั่นหมายความว่าหากพัฒนาระบบการช าระเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้ใช้งานได้ง่าย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการเรียนรู้จะ
ส่งผลให้ผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยีและใช้งาน 
 3.องค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน พบว่าตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนตัวมี
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยชอง Tao Zhou (2010) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบความกังวลความเป็นส่วนตัวที่มีต่อผู้ใช้บริการติดตามต าแหน่งผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้
อธิบายไว้ว่า ผู้ใช้งานมักมีความวิตกกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวในแต่ละครั้งที่จะมีการให้ข้อมูล
ส่วนตัว ทั้งจากความกังวลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ความปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้อง
ของข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้งานรับรู้ความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสี่ยง กังวล หรือลังเลใจต่อการใช้งาน 
 4.องค์ประกอบหลักด้านการรับรู้ความยากง่ายการในใช้งาน พบว่าตัวบ่งชี้ความยากง่ายใน
การใช้งานมีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis (1989) ที่ได้ศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Saprikis, et al.(2018) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าความง่ายในการใช้งานจะส่งผลทางบวกต่อความ
ตั้งใจใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ให้ใช้งานได้ง่ายจะส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือใช้งานดังกล่าว 
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 5.องค์ประกอบการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  พบว่าตัวบ่งชี้การอ านวยความสะดวกมี
น้ าหนักมากที่สุด สอดคล้องกับ cho (2015) ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยการใช้ประโยชน์ ความง่ายใน
การใช้งาน ความไว้วางใจ และความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้ งใจใช้งาน สอดคล้องกับ Johnso and Kaye (2002) ได้อธิบายว่าความ
สะดวกสบายเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้นหากผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์การ
ใช้งานที่ช่วยอ านวยความสะดวก จะยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไป
ขยายผลเพ่ือศึกษาในโอกาสต่อไปดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจไม่สามารถยืนยันแบบจ าลองตามทฤษฎีได้เหมือน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หากข้อค าถามต่าง ๆ สร้างมาจากตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ หรือผ่านการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างข้อค าถามในบริบทเดียวกันสามารถ
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 
 2.ควรมีการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ิมเติมจากแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสามารถอธิบายทิศทางและ
ปริมาณ ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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