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คุณลักษณะของระบบชาระเงินทีส่ ่ งผลต่ อความภักดีผ่านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ทีใ่ ช้ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบคิวอาร์ โค้ ดของธนาคารพาณิชย์ แห่ งหนึ่ง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของ
ผูป้ ระกอบการ 2) คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ 3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของผูป้ ระกอบการ และ 4) คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย
ในจังหวัดเพชรบุรีจานวน 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนความ
ภักดีต่อธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 2) คุณลักษณะของระบบ
ชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ 3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลทางบวกต่อความ
ภักดีที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง และ 4) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านบางส่ วนระหว่างคุณลักษณะของระบบชาระ
เงินแบบคิวอาร์ โค้ดกับความภักดีของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ดังนั้น คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการจึงถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งใช้ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจ รวมถึงการมีพนั ธมิตรทางการค้าที่ดียอ่ มสามารถ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างมัน่ คง
คาสาคัญ : คุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ความภักดี

Abstract
This research was aimed to study : 1) the attribute for payment system, entrepreneurship and loyalty of SMEs in Phetchaburi
Province. 2) payment system attribute that affecting for SMEs in Phetchaburi Province. 3) the attribute of entrepreneurship that affect to the
loyalty of SMEs in Phetchaburi Province, and 4) the payment system attribute that affect to the loyalty of SMEs in Phetchaburi Province
throughout the Entrepreneurship that using QR Code Electronic Payment system of a Commercial bank. The sample that using in t his
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research was 391 SMEs in Phetchaburi Province with using a questionnaire as a research tools. There was a reliability index of 0.94. The
statistics to be used in data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regression analys is.
The research result was as follows: 1) the attribute of QR Code payment system and the entrepreneurship, overall, it was at the
highest level. The loyalty to the commercial bank of the Entrepreneurship, overall it was at a highest level as well. The hyp othesis testing
results showed that 2) the QR Code Payment system attribute will have a positive influence on the entrepreneurship, 3) the entrepreneurial
attribute also had a positive influence on the loyalty of a Commercial bank, and 4) the entrepreneurial attribute was a variable that partially
passed between of the QR Code Payment system attribute and the entrepreneurship's loyalty to the Commercial bank's QR Code Payment
system. Therefore, the Entrepreneurial attribute was important to be used together with the business operations, including having a good
business partner can be creating a stable competitive potential.
Keywords : Payment System Attribute, Entrepreneurial Characteristics, Loyalty, Entrepreneurs

บทนา
สังคมไร้เงินสดในยุคปั จจุบนั เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้มีการ
พัฒนาสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน่ และนวัตกรรมต่างๆให้ระบบการชาระเงินของโลกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
นัน่ คือการมุ่งไปใช้ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-payment) แทนการใช้เงินสด มีขอ้ ดีคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
สกุลเงิ น ลดความเสี่ ยงในการพกเงิ นสด ลดต้นทุ นการขนส่ ง สามารถตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงิ นได้ และเร่ งให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การง่ายขึ้น ซึ่งในประเทศไทยมีระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์หลากหลายรู ปแบบ แต่กลับพบว่าผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ยงั นิ ยมใช้จ่ายด้วยเงินสดอยู่ โดยปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่นิยมการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์เนื่ องจากยังขาดความ
เชื่อมัน่ ต่อระบบคิดเป็ นร้อยละ 49.60 [1] ทั้งนี้ คุณลักษณะของระบบชาระเงินในด้านความปลอดภัยยังเป็ นประเด็นที่ ผบู ้ ริ โภคให้
ความสาคัญ เนื่องจากผูบ้ ริ โภครู ้สึกเสี่ ยงและขาดความเป็ นส่วนตัวกับการต้องให้ขอ้ มูลทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวีซ่า
ได้มีการสารวจรู ปแบบการรับชาระเงินของผูป้ ระกอบการรายย่อยในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูป้ ระกอบการมากกว่าครึ่ งยังคงรับ
ชาระเป็ นเงินสด ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการยังคงมีความกังวลในแง่ของความเสี่ ยงเรื่ องความปลอดภัยของระบบ รวมถึงกรณี
การทาธุรกรรมผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ การรับชาระด้วยเงินสดจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดของผูป้ ระกอบการ เพราะไม่ตอ้ ง
กังวลและสับสนหากเกิดความผิดพลาด ซึ่ งผูป้ ระกอบการมองว่าอาจต้องเสี ยเวลาในการตรวจสอบบันทึกการรับเงินจากการรับ
ชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2560 สานักงานสถิติได้ทาการสารวจสามะโนธุ รกิ จและอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในภาคกลาง พบว่า
จังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 18,884 ราย โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขายปลีก รองลงมาคือธุรกิจบริ การที่พกั แรมและ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม หากแบ่ ง สั ด ส่ ว นของผู ้ป ระกอบการตามขนาดแล้ว จะพบว่ า ผู ้ป ระกอบการร้ อ ยละ 96.80
เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจรายย่อย (คนทางาน 1-15 คน) นอกจากนี้ ยังได้มีการสารวจรู ปแบบการดาเนินกิจกรรมทางการค้าในปั จจุบนั
พบว่า ผูป้ ระกอบการได้มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้อานวยความสะดวกในการทางานมากขึ้ น โดยส่ วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ททีวี อุปกรณ์การรับชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ฯลฯ เข้ามาใช้ในการดาเนินกิจการคิดเป็ นร้อยละ 97.90 [2] แสดง
ให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มาช่วยในการทางานมากขึ้น
ซึ่ งนอกจากจะช่ วยให้การดาเนิ นงานสะดวกรวดเร็ วแล้ว ยังสามารถสร้ างโอกาสสาหรั บการขายสิ นค้าและบริ การมากขึ้ นด้วย
โดยผลจากงานวิจยั [3] พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการทางาน มีความกล้าเสี่ ยง มีความมุ่งมัน่ ในการแข่งขัน
มีความใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ กล้าทดลองในสิ่ งใหม่ และใฝ่ ใจในความสาเร็ จ จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถประสบความสาเร็ จได้มากที่สุด
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การน าระบบการรั บชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ มาใช้บริ หารจัดการทางการเงิ นแทนการรั บ ชาระแบบเงิ นสด ถื อ เป็ น
นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจสาหรับผูป้ ระกอบการและเป็ นการสร้างให้เกิดสังคมไร้เงินสด โดยในปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการเปิ ดตัวระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) การชาระเงินรู ปแบบใหม่ที่มีการใช้งานที่ง่ายและ
สะดวกกว่าการชาระเงินรู ปแบบอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของเหล่าธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยการนากลยุทธ์เข้ามาสร้างฐานเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างความดึงดูด สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่เนื่ องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการของ
ธนาคารพาณิ ชย์มีรูปแบบการใช้งานและมีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกัน สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เหล่าธนาคารพาณิ ชย์จะต้อง
หันมาให้ความสาคัญในการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากขึ้น โดยปั จจัยแห่งความสาเร็ จได้มีการเน้นไปที่การตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริ การเพื่อให้ผใู ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจและส่ งผลต่อความ
ภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สิ่ งที่ขบั เคลื่อนความภักดีคือ “ประสบการณ์ของลูกค้า” โดยผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ช้บริ การจะ
วิเคราะห์ไตร่ ตรองจากประสบการณ์ต่างๆ จากอดีตที่ผา่ นมา ซึ่งผูป้ ระกอบการที่มีความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ จะมีการลองผิดลอง
ถูกเพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึงกันและกัน จะส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์และผูป้ ระกอบการมี
การพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ และเกิดเป็ นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนต่อไป ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่ องคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ ส่งผลต่อความภักดีผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์
แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีที่ใช้บริ การ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เนื่องจากกลยุทธ์ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ได้มีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย ด้วยการพยายามลงไปในพื้นที่ที่มีการใช้เงินสดมากๆ เช่น
ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าปลีก ร้านอาหารแบบเชน ร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ เป็ นต้น ส่ งผลให้มีจานวนผูป้ ระกอบการ
เลือกใช้บริ การจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยในการหาปั จจัยด้านคุณลักษณะของระบบชาระ
เงินและคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคาร
พาณิ ชย์ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ทาให้สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
รับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์
แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของระบบชาระเงินที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ ผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 3 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยที่ส่งผ่านคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน

คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ

ความภักดีต่อระบบชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
พาณิ ชย์

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
คุณลักษณะของระบบชาระเงินถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จในการทาธุรกิจ ดังนั้น การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปั จจัยความสาเร็ จของระบบชาระเงิ นจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ โดยผูป้ ระกอบการควรนาปั จจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพิจารณาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารพัฒ นาหรื อเลื อ กใช้ระบบช าระเงิ น โดยได้มี ผูก้ ล่า วถึ งคุ ณ ลัก ษณะของเทคโนโลยีไว้
ดังต่อไปนี้ [4] ได้กาหนดคุ ณสมบัติของเทคโนโลยี มี ดังนี้ 1) สามารถเข้าถึ งได้ 2) ความครบถ้วนของข้อมูล 3) ความถูกต้อง
เที่ยงตรง 4) ความเหมาะสม 5) ความทันเวลา 6) ความชัดเจน 7) ความยืดหยุน่ 8) สามารถพิสูจน์ได้ 9) ไม่ซ้ าซ้อน 10) ไม่ลาเอียง
[5] ได้กาหนดความสามารถพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ผูใ้ ช้งานพึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) ด้านความเร็ ว 2) ด้านความถูกต้อง
แม่นยา 3) ด้านความน่าเชื่อถือ 4) ด้านการเก็บข้อมูล 5) ด้านการย้ายข้อมูล 6) ด้านการสื่ อสาร 7) ด้านการทางานที่หลากหลาย [6]
ได้กาหนดองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั นี้ 1) การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ 2) ความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล 3) ความพร้อมใช้งาน 4) การพิสูจน์ฝ่าย 5) การพิสูจน์สิทธิ์ 6) การเก็บสารองข้อมูล 7) การปกป้ องข้อมูล 8) การรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล 9) การประเมินความเสี่ ยง 10) มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย [7]ได้กาหนดปั จจัยด้านเทคโนโลยีของ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดงั ต่อไปนี้ 1) มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2) มีความสะดวกในการป้ อนข้อมูลการชาระ
เงิน 3) มีความง่ายต่อการใช้งาน 4) มีความน่าเชื่อถือ 5) มีตน้ ทุนจากการใช้บริ การ จากแนวคิดคุณลักษณะทางเทคโนโลยีของระบบ
ชาระเงิ นที่ นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ไว้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ ที่ มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์ โค้ด สามารถสรุ ปได้วา่ คุณลักษณะของระบบชาระเงินที่จะนามาใช้เป็ นตัว
แปรในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกรวดเร็ ว 2) ความถูกต้องเที่ ยงตรง 3) ความสามารถพิสูจน์ได้
4) ความปลอดภัย และ 5) ความน่าเชื่อถือ ซึ่ งการเลือกใช้ระบบการรับชาระเงินมีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนิ นธุรกิจ เพราะ
ระบบการรับชาระเงินที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้ สามารถนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ หมายถึง ลักษณะส่ วนบุคคลที่นามาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
บุคคลนั้นเกิดความสาเร็ จในการประกอบกิจการ ประเมินได้จากคุณลักษณะต่างๆ โดยมีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ ไว้ดงั นี้ [8] ให้คานิ ยามผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่ มีโอกาสและผลประโยชน์ในธุรกิจ กล้าเผชิญกับความ
เสี่ ยงในการริ เริ่ มหรื อดาเนิ นธุรกิจ โดยมีลกั ษณะบุคคลดังนี้ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ 2) มีการสร้างนวัตกรรม 3) มีความสามารถใน
การบริ หารความเสี่ ยง 4) มีความสามารถในการบริ หารงานทัว่ ไป 5) มีความมุ่งหวังในประสิ ทธิ ภาพ [9] กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็ จไม่จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบของคุณลักษณะผูป้ ระกอบการครบทุกข้อแต่ควรพัฒนาให้เกิดกับตนเองก็จะเป็ น
ประโยชน์ โดยกาหนดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการไว้ดงั นี้ 1) มีความกล้าเสี่ ยง 2) มีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ 3) มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ 4) รู ้จกั ผูกพันต่อเป้ าหมาย 5) สามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นได้ 6) ยืนหยัดต่อสู ้ทางานหนัก 7) เอาประสบการณ์ในอดีตมา
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เป็ นบทเรี ยน 8) มีความสามารถในการบริ หารงานและเป็ นผูน้ าที่ดี 9) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง 10) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 11) มีความ
รั บผิดชอบ 12) มี ความกระตื อรื อร้ นและไม่หยุดนิ่ ง 13) ใฝ่ หาความรู ้ เพิ่มเติ ม 14) กล้าตัดสิ นใจ 15) อย่าตั้งความหวังไว้กับผูอ้ ื่น
16) มองเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็ นหลัก 17) สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม 18) ไม่ทาอะไรเกิ นตัว 19) มีความร่ วมมือและแข่งขัน
20) ประหยัด 21) มีความซื่ อสัตย์ [10] ได้กาหนดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จมี 10 คุณลักษณะ เรี ยงลาดับ
ความความสาคัญดังนี้ 1) มีมนุ ษยสัมพันธ์ 2) มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง 3) มีความซื่ อสัตย์ 4) มีความรู ้พ้ืนฐานและประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่ทา 5) มีความขยันและทุ่มเทให้กบั ธุรกิจ 6) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ 7) มีวสิ ยั ทัศน์ 8) ประหยัด 9) พัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และ 10) มีความเชื่อเรื่ องโชค [11] ได้ทาการศึกษาถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ มีดงั นี้ 1) เป็ น
ตัวของตัวเอง 2) มีนวัตกรรม 3) กล้าเสี่ ยง 4) มุ่งมัน่ ในการแข่งขัน 5) ใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ และ 6) ใฝ่ ใจในความสาเร็ จ จากการศึกษา
แนวคิดคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่นกั วิชาการทั้งหลายได้ให้ไว้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์มาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ครั้ง
นี้ ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความกล้าเสี่ ยง 2) ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล 5) มีความกระตือรื อร้น 6) มีความกล้าตัดสิ นใจ และ 7) มีความสามารถในการบริ หาร
คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการอาจส่ งผลต่อความภักดี ที่ผูป้ ระกอบการมี ต่ อคู่คา้ หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องได้ กล่าวคื อ
ประสบการณ์จากการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการจะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวิเคราะห์ไตร่ ตรองถึงความสัมพันธ์จากการ
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการเองกับคู่คา้ ได้ โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผา่ นมา ทาให้ผปู ้ ระกอบการที่มี
ความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ ได้มีการลองผิดลองถูกเพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
อาจส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการและคู่คา้ มีการพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ สามารถนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
ความภักดี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อองค์กรทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม ด้านทัศนคติ คือ การที่ลูกค้าคิด
หรื อพูดแต่ในสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับองค์กร รวมถึงพูดให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ถึงองค์กรในทางที่ดีดว้ ย ในด้านพฤติกรรม คือ การที่ลูกค้าซื้อสิ นค้าของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และไม่ซ้ื อของคู่แข่ง แม้วา่ คู่แข่งจะมีสิ่งที่ดีกว่า เพราะลูกค้าเชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั จะตอบสนองความต้องการของ
พวกเขาได้ดีที่สุดทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งบริ ษทั จะนาเสนอสิ่ งต่างๆ ได้แบบรู ้ใจโดยที่ไม่ตอ้ งร้องขอและสนองตอบลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วและสม่าเสมอ ทาให้ลูกค้ารู ้สึกว่าเขาเป็ นคนสาคัญและนามาซึ่งความภักดีในที่สุด
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาเกิดการแข่งขันอย่างรุ นแรงของธุรกิจธนาคาร มีการนากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามา
ใช้เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านคุณภาพสิ นค้าและบริ การเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความภักดี แต่ก็ยากที่ จะทาให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริ การของธนาคารถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย ดังนั้น ธนาคารพาณิ ชย์จึงหันมาให้ความสาคัญ
และรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความสัมพันธ์โดยส่ วนตัวอย่างใกล้ชิด เป็ นการช่วยให้ธนาคาร
เน้นความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น และจากการแข่งขันที่รุนแรงของธนาคารทาให้ลูกค้ามีสิทธิ์ ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
กับธนาคารที่ตนเองมีความพึงพอใจสูงที่สุด เพราะหากลูกค้าเกิดความไม่พอใจก็สามารถเรี ยกร้องกับธนาคารเพื่อให้ได้รับการบริ การ
ที่ดี และพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนไปใช้บริ การกับธนาคารอื่นตลอดเวลา ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของธุรกิจบริ การได้มีการเน้นไปที่ความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อตราสิ นค้าของธนาคาร
จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีของ
ผูป้ ระกอบการนั้น ผูว้ ิจยั จึงนามาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั และการกาหนดสมมติฐานการวิจยั โดยบูรณาการแนวคิดของ
งานวิจยั ที่สอดคล้องเชิงเหตุและผล ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั มีความเชื่อว่าผลลัพธ์ของการรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวก
และส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการที่เลือกใช้บริ การกับธนาคาร โดยผ่านการวิเคราะห์ไตร่ ตรองจากประสบการณ์ในอดีตที่
ผ่านมา โดยผูใ้ ช้บริ การจะนาเอาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเป็ นความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จะส่ งผลให้ธนาคาร
พาณิ ชย์และผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาร่ วมกันต่อไปได้ และเกิ ดเป็ นความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่ยงั่ ยืนต่อไป สามารถนาไปสู่ การ
ตั้งสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
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สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ลัก ษณะของระบบช าระเงิ น มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความภัก ดี ข องผูป้ ระกอบการโดยที่ ส่ ง ผ่า น
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 18,884 ราย [2]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกมาจากประชากรที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 391 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ [12]
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี มีค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค การหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.94 ถื อ ได้ว่า อยู่ใ นระดับ ดี ม ากโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีต่อการเลือกใช้บริ การระบบชาระ
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสื อถึงผูม้ ีส่วน
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยแจก
แบบสอบถามพร้อมอธิ บายรายละเอียดให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าใจพร้อมให้กรอกแบบสอบถามและส่ งคืนภายในเวลาที่
กาหนด นามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนได้ครบจานวน 391 ฉบับ จึงนาแบบสอบถามที่ได้มา
บันทึกเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาทาการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลความหมาย
ของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ การจาแนกความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบชาระเงิน คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ และความภักดีต่อตราสิ นค้าใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด โดยใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน(Pearson’s product moment
correlation coefficient) และทดสอบตัวแปรโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 75.4 เพศชาย ร้อยละ 24.6 มีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 44.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 67.3
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ คุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบคิวอาร์ โค้ ดของผู้ประกอบการราย
ย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู ้คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัด
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยมากไป
น้อยคือ ระบบชาระเงิ นมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (x̅ = 4.39, S.D. = 0.50) รองลงมาระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดมีความ
ถูกต้องแม่นยา (x̅ = 4.34, S.D. = 0.60) และระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดช่วยให้การทาธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกใน
การใช้งาน (x̅ = 4.33, S.D. = 0.59) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู ้คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.35, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อ ยคื อ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และทุ่ ม เทในการท างาน (x̅ = 4.52, S.D. = 0.53) รองลงมาคื อ ชอบคิ ด ริ เ ริ่ ม ค้น หา
เปลี่ ยนแปลงและสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทางาน รวมถึ งชอบทางานที่ ท้าทายความสามารถของตนเอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน
(x̅ = 4.46, S.D. = 0.51) และกล้าตัดสิ นใจแก้ปัญหาและอุปสรรคด้วยความสามารถของตนเอง (x̅ = 4.45, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความภักดีต่อธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายย่ อยในจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความภักดี ต่อธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ เชื่ อในความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร และมีความผูกพันกับธนาคารนี้มากจึงมีความตั้งใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
และเท่ ากัน (x̅ = 4.12, S.D. = 0.59) รองลงมาคื อ มี ความผูกพันกับตราสิ นค้าของธนาคาร (x̅ = 4.08, S.D. = 0.63) และเชื่ อว่า
ธนาคารจะนาเสนอสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าเสมอ รวมถึงจะชักชวนให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (x̅ = 4.06 , S.D. = 0.65) ตามลาดับ
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นโดยรวมที่ ส่งผลต่อคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
2.037
.161
12.668
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.553
.038
.593
14.525
.000**
R = .593 R2 = 0.652 Adjusted R2 = 0.650
F = 210.979 SE = 0.410
ค่า β ของคุณลักษณะระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ด เท่ากับ 0.593 หมายความว่า จานวนคุณลักษณะ
ของระบบชาระเงินเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการจะเพิ่มขึ้น 0.593 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญ พบว่า ค่า Sig.
เป็ น .000 ซึ่ งมีค่า < .01 จึ งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 คือ คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ
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สมมติฐาน 2 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุ ณ ลักษณะของผูป้ ระกอบการโดยรวมที่ ส่งผลต่อความภักดี ข อง
ผูป้ ระกอบการ
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
1.712
.239
7.165
.000**
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
.524
.055
.438
9.612
.000**
R = .438 R2 = 0.392 Adjusted R2 = 0.390
F = 90.393 SE = 0.548
ค่า β ของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ เท่ากับ 0.438 หมายความว่า จานวนคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้น 1
หน่ วย ความภักดี ของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจะ
เพิ่มขึ้น 0.438 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญ พบว่า ค่า Sig. เป็ น .000 ซึ่ งมีค่า < .01 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 คือ คุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
สมมติฐาน 3 คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยที่ส่งผ่านคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรคุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดโดยรวมที่
ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการโดยมีตวั แปรคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
คะแนน
คะแนนดิบ
ตัวแปร
มาตรฐาน
t
p-value
β
B
SE
ค่าคงที่ (a)
1.171
.190
6.151
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.674
.045
.604
14.951
.000**
ค่าคงที่ (a)
.871
.225
3.874
.000**
คุณลักษณะของระบบชาระเงิน
.592
.056
.531
10.653
.000**
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
.147
.060
.123
2.471
.014*
2
2
R = .612 R = 0.675 Adjusted R = 0.672
F = 116.293 SE = 0.483
ค่า β ของคุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ด เท่ากับ 0.531 หมายความว่าจานวนคุณลักษณะ
ของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีต่อการ
ใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้น 0.531 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญพบว่า
ค่า Sig. เป็ น .000 ซึ่ งมี ค่า < .01 และค่า β ของตัวแปรส่ งผ่านของคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการ เท่ ากับ 0.123 หมายความว่า
จานวนตัวแปรส่ งผ่านของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง จะเพิ่มขึ้น 0.123 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญพบว่า ค่า Sig. เป็ น
.014 ซึ่ งมี ค่า < .05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานข้อที่ 3 คื อ คุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นที่ ส่งผ่านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปรากฏตามภาพที่ 2 สามารถสรุ ปยืนยันได้วา่ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปร
ส่ งผ่านบางส่ วน (Partial mediator) ระหว่างคุ ณลักษณะของระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบคิ วอาร์ โค้ด กับ ความภักดี ของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรีต่อการใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ความถดถอย (β) ก่อนที่จะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
คุณลักษณะของระบบ
ชาระเงิน
**P< .01

(β = 0.593**)

คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ

(β = 0.438**)

ความภักดีต่อระบบชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์

(β = 0.604**) (β = 0.531**)
รู ปที่ 2 คุณลักษณะของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดที่ส่งผลต่อความภักดีของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โดยมีคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

การอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นที่ ส่งผลต่อความภักดี ผ่านคุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ ใช้ระบบ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) คุณลักษณะของระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดมีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว มีความถูกต้องแม่นยา และช่วยให้การทาธุรกรรมทางการเงิ นมี
ความสะดวก เนื่องจากระบบชาระเงินแบบคิวอาร์ โค้ดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถจัดการการรับชาระเงินได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ วและถูกต้อง เป็ นการยกระดับด้านความปลอดภัยรวมถึงลดความผิดพลาดจากการรับชาระเงิน
ผ่า นมื อ ถื อ ท าให้ผูป้ ระกอบการเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบได้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ [7]
ที่ได้กาหนดปั จจัยแห่งความสาเร็ จของระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2) สะดวกในการป้ อน
ข้อมูลการชาระเงิน 3) ง่ายต่อการใช้งาน 4) มีความน่าเชื่อถือ 5) ลดต้นทุนจากการใช้บริ การ และสอดคล้องกับการศึกษาของ [13]
ที่ พบว่าปั จจัยที่คนเลือกใช้เครื่ องมือการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แทนการใช้เงิ นสด เพราะทาให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และมีตน้ ทุนการทาธุรกรรมต่า
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูป้ ระกอบการมีความกระตือรื อร้นและทุ่มเทในการทางาน ชอบคิดริ เริ่ ม เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ [14] ที่กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับความมุ่งมัน่ ในการทางานอย่างเชิงรุ ก กล้าเสี่ ยงอย่างสร้างสรรค์
และสนใจเรี ยนรู ้ธุรกิจอย่างกว้างขวางตลอดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [15] ที่พบว่าการแสวงหาโอกาส เชื่อมัน่ ในตนเอง
ใฝ่ หาความสาเร็ จ กล้าเสี่ ยง มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผูอ้ ื่น คือคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความภักดี ต่อธนาคารพาณิ ชย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่าผูใ้ ช้บริ การเชื่ อในความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร มีความผูกพันกับธนาคารและตราสิ นค้าของธนาคาร ซึ่ งความผูกพันเกิดจากความเชื่ อมัน่
และความซื่อสัตย์ที่ลูกค้ามีต่อธนาคารจนเกิดเป็ นความภักดี จึงมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะแนะนาคนรอบตัวมาใช้บริ การกับธนาคารหลัก
ของตนอย่างต่อเนื่ อง ความภักดี ที่ลูกค้ามีต่อธนาคารจะส่ งผลดีต่อธนาคารในระยะยาว เนื่ องจากลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ และจะใช้
บริ การกับธนาคารต่อไป สอดคล้องกับแนวคิ ดของ [16] ที่ กล่าวว่า ความภักดี คือทัศนคติ ของลูกค้าที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ
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ซึ่ งนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็ นการเหนี่ ยวรั้งลูกค้าไว้กบั องค์กร ส่ งผลไปสู่ พฤติกรรมการซื้ อซ้ า สอดคล้องกับแนวคิด
ของ [17] ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีจะมีความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้าและองค์กร ส่ งผลให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การซ้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริ การกับองค์กรอื่น
2) คุณลักษณะของระบบชาระเงิ นมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
คุณลักษณะของระบบชาระเงินส่ งผลต่อคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัดเพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการที่ใช้
ระบบชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบคิวอาร์ โค้ดจะได้รับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน เช่ น การใช้งานที่ สะดวกสบาย
การตอบสนองที่ รวดเร็ ว ความน่ าเชื่ อถื อและมีประสิ ทธิ ภาพของระบบ ทาให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความกล้าตัดสิ นใจในการนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการการทางานขององค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน เช่น การ
จัดทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ [18] ที่ได้กล่าวถึงระบบชาระ
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ว่าเป็ นรู ปแบบการชาระเงินที่ทนั สมัย ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเปลี่ยนแปลง ผูใ้ ช้งาน
สามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการควรนาไปต่อยอดและกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาของ [3]ได้ท าการศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พบว่า
ผูป้ ระกอบการที่มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการทางาน มีความกล้าเสี่ ยง กล้าตัดสิ นใจ กล้าทดลองสิ่ งใหม่ และมุ่งมัน่ ในการแข่งขัน
จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้มากที่สุด
3) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความภักดี กบั ธนาคารพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการรายย่อยในจังหวัด
เพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการที่มีความพร้อมในด้านของข้อมูลและประสบการณ์จะทาให้มีความกล้าตัดสิ นใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดี หากผูป้ ระกอบการเกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อธนาคารและผลิตภัณฑ์ของธนาคารก็จะนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาวได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] ที่ ได้ให้แนวคิ ดการก่ อตัวของธุ รกิ จใหม่ ไว้ว่า ผูป้ ระกอบการที่ มี ศักยภาพไม่ จ าเป็ นต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่อุดมด้วยทรัพย์แต่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่เน้นกิจกรรม มีกระบวนการที่เตรี ยมความพร้อมในการขจัด
อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความพร้อมของข้อมูลที่อุดมไปด้วยระดับความเชื่อมัน่ มีความรู ้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ ซึ่งเมื่อพวกเขามีความ
เชื่อมัน่ ในข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วจาทาให้กระบวนการการตัดสิ นใจทาได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ ยงของการเกิดความผิดพลาดจากการตัดในใจได้
และสอดคล้องกับการวิจยั ของ [20] ที่พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจ คือ ผูป้ ระกอบการที่มีมนุษย
สัมพันธ์และทักษะการติดต่อสื่ อสารที่ดี มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั คู่คา้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น หากผูป้ ระกอบการมีพนั ธมิตรที่ดีจะทาให้เกิดความภักดีต่อคู่คา้ และสามารถดาเนินธุรกิจร่ วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
4) คุ ณลักษณะของระบบช าระเงิ นมี อิ ทธิ พ ลทางบวกต่อ ความภักดี ของผูป้ ระกอบการ และเมื่ อ นาคุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่านเข้าในสมการ พบว่า คุณลักษณะของระบบชาระเงินมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยลดลง และ
มีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดี กบั ธนาคารพาณิ ชย์ หมายความว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านบางส่ วน
ระหว่างคุณลักษณะของระบบชาระเงิ นกับความภักดี ของผูป้ ระกอบการต่อการใช้ระบบชาระเงิ นแบบคิวอาร์ โค้ดของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่ง กล่าวคือ ในปั จจุบนั มีธนาคารผูใ้ ห้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดที่หลากหลาย ซึ่งรู ปแบบ
การใช้งานของระบบและผลิ ตภัณฑ์ที่ธนาคารได้นาเสนอมี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกัน ทาให้ผูป้ ระกอบการอาจต้องใช้ความรู ้ และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเลือกธนาคารผูใ้ ห้บริ การ และเนื่ องจากผูป้ ระกอบการมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริ หารธุรกิจที่แตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการบางรายอาจให้ความสนใจต่อการคิดค้นหรื อจัดหานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ แต่บางรายอาจพอใจในสิ่ งที่มีอยูโ่ ดยไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการพัฒนา จึงทาให้คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบชาระเงินแบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิ ชย์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [21] ที่ได้ศึกษาปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจในยุคดิจิตลั แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องมีความรู ้ความสามารถ พัฒนาตนเองให้
รู ้ทนั ต่อตลาดอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่จะสาเร็ จในธุรกิจได้ตอ้ งมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ใฝ่ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ ซื่ อสัตย์และมีคุณธรรมต่อผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องของธุ รกิ จย่อมสามารถสร้ างศักยภาพการแข่งขันได้อย่างมัน่ คง และสอดคล้องกับการศึ กษาของ [22] ได้กล่าวถึ ง
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คุ ณลักษณะของผูป้ ระกอบการ คื อ เป็ นผูแ้ สวงหาความสาเร็ จ มี ความรั บผิดชอบ เป็ นผูย้ อมรั บความเสี่ ยง เชื่ อมัน่ ในตนเอง
มีประสบการณ์และมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี สิ่ งเหล่านี้ คือคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ดี และยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของระบบ
ชาระเงินที่ผปู ้ ระกอบการพึงประสงค์ คือ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องแม่นยา รวดเร็ ว และปลอดภัย จึงจะ
ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ และเลือกใช้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แทนการใช้เงินสด อันนาไปสู่ ความภักดี ต่อ
การใช้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์และมีการแนะนาบอกต่อให้กบั บุคคลอื่นอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) ผูป้ ระกอบการรายย่อยมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นความคาดหวังและความต้องการที่มีต่อ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์จึงแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการที่มีความสามารถในการบริ หารธุรกิจที่ดี มีความรู ้ทางนวัตกรรม จะมีการ
น าระบบช าระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบคิ ว อาร์ โ ค้ด เข้า มาใช้กับ ธุ ร กิ จ เพราะรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการใช้ง าน
ส่ วนผูป้ ระกอบการที่ ยงั ขาดความรู ้ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมกั ไม่ค่อยให้ความสนใจหรื อยอมรับระบบชาระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดนี้ เนื่องจากยังขาดความเชื่อมัน่ ต่อระบบ รู ้สึกว่าระบบมีความยุง่ ยากซับซ้อน รู ้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบุคคล ดังนั้น ธนาคารพาณิ ชย์ควรให้ความรู ้และอธิ บายถึงประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบการจะได้รับจาก
การใช้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แก่ผปู ้ ระกอบการที่ยงั ขาดความรู ้เกี่ ยวกับนวัตกรรมของระบบชาระเงิน รวมถึงอานวยความ
สะดวกเพื่ อท าให้ระบบช าระเงิ นมี ความพร้ อมต่ อการใช้งาน เพื่ อให้เกิ ดการยอมรั บและ ส่ งผลให้เกิ ดการใช้ระบบช าระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นด้วย
2) ความภักดีที่ผปู ้ ระกอบการมีต่อธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสิ่ งสาคัญที่ธนาคารจะต้องรักษาไว้อย่างดีที่สุด ธนาคารควรศึกษา
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การด้วยการปรับปรุ งคุณภาพและส่ งเสริ มการบริ การที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้าของธนาคาร
โดยเน้นการบริ การที่มุ่งลูกค้าเป็ นสาคัญ เช่น สารวจความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นพร้ อมทั้งให้บริ การได้อย่างครบวงจร และควรมีการจัดระบบในการติดตามและประเมินผลของ
คุณภาพของการให้บริ การและสารวจความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นาเสนอลูกค้า เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ
และใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ การบริ การและคุณภาพการให้บริ การให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆที่มีผลหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการชาระเงินผ่านคิวอาร์
โค้ด ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่นอกเหนือจากงานวิจยั ชิ้นนี้ เช่น อุปสรรคในการใช้งาน ความพึงพอใจในการใช้งานโดยศึกษาข้อมูล
จากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ เป็ นต้น
2) ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็ นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึ ก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็ นที่
ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยศึกษาจากผูป้ ระกอบการที่ยงั ไม่ให้ความสนใจใช้บริ การระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบ
ถึงปั ญหาและหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานได้
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