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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความ

ตัง้ใจใช้บริการยืนยนัตวัตนรปูแบบดิจิทลั โดยการให้บริการยืนยนัตวัตน

รปูแบบดิจิทลั ซึง่เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยงานวิจยัน้ีศึกษากบักลุม่

ตวัอยา่งทีไ่ม่เคยใช้บริการการยืนยนัตวัตนรปูแบบดิจิทลั ผา่นช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์ จาํนวน 403 กลุม่ตวัอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามใน

รปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ ผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 

นวตักรรมส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมและสิง่อาํนวยความสะดวก ส่งผล

ทางตรง ต่อความตัง้ใจใช้งาน ความคาดหวงัของความพยายาม อิทธิพล

ทางสงัคม ไมส่่งผลต่อความตัง้ใจใช้งาน รวมถึงเพศ อายุ และประสบการณ์ 

ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ของความตัง้ใจใช้งาน ผ่านความคาดหวงัใน

ประสิทธิภาพ ความคาดหวงัของความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม 

นวตักรรมส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมและสิง่อาํนวยความสะดวก 

สาํหรบัประโยชน์ของงานวิจยัน้ี ผู้ให้บริการสามารถนําขอ้มลูทีไ่ด้จาก

ผลการวิจยัในครัง้น้ีไปประยุกต์ใช้ เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ และ

พฒันากระบวนการต่างๆ ภายในแอปพลิเคชนั เพือ่ให้สามารถให้บริการ

ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ABSTRACT — This quantitative research aims to study the factors 

that influence the intention to use digital identity verification services.  

The study has been conducted with 403 questionnaires to individuals 

who have never used digital identity verification services.  The data 

were analyzed through Structural Equation Model to test the 

hypotheses. The results show that the performance expectations, 

personal innovation, environment, and facilities have a direct effect to 

the intention to use digital identity verification services. In addition, the 

expectation of effort, and social influence do not have an effect to the 

intention to use. The relationship between the intent to use and its 

exogenous factors (i.e., performance expectations, expectation of 

effort, social influence, personal innovation, environment, and 

facilities) do not vary gender, age, and experience. The findings of this 

study are useful for service providers to improve the quality of their 

processes and applications, and also can serve their customers more 

efficiently according to their needs and preferences. 

 

Keywords — Unified theory of acceptance and usage of 

technology, Digital Identity Verification Services, Intention to Use 

 

1. บทนํา 

เทคโนโลยดีิจิทลัมบีทบาทอย่างมากทางการเงนิ ระบบการเงนิที่ถูก

ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัในยุคปัจจุบนั ทําใหผู้ป้ระกอบการใชค้วาม

เชื่อมโยงและต้องพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนัมากขึน้ เพื่อเปิดรบัโอกาสใหม่ 

จากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากเทคโนโลยี (Digital Disruption) ซึ่ง

ผูป้ระกอบการเหล่านี้จําเป็นตอ้งสรา้งความคล่องตวั และปรบัตวัใหส้ามารถ

ทํางานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อผลกัดนัการพฒันาบรกิารทาง

การเงินและสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ

สนับสนุนใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

ภาครฐัได้ใหค้วามสําคญัของการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใชก้บั

การใหบ้รกิารประชาชน และภาคธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ ในเรื่องของการ

พฒันาระบบการพสิจูน์และยนืยนัตวัตนบนโลกดจิทิลั  ในปี 2560 ได้จดัตัง้

คณะทํางาน Digital ID และมคีวามคดิรเิริม่ในการพฒันาระบบยนืยนัตวัตน

รูปแบบดิจิทัลแห่งชาติหรือ  เนชันแนลดิจิทัลไอดี (National Digital 

Identification: NDID) โดยขอความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ลงทุนนําร่อง

โดยเอกชน และจดัตัง้บรษิทัเนชนัแนลดจิทิลัไอด ีจํากดั ขึน้ เพื่อรบัช่วงต่อ

ใหก้ารดําเนินงานพฒันาระบบ NDID ดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงทําหน้าที่ในการสร้าง Trusted Ecosystem ภายใต้

ระบบที่เปรียบเสมือนถนนเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน และการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งนํานวตักรรมที่เรยีกว่า “การทําความรูจ้กัลูกคา้

ด้วยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Know Your Customer” หรอื “e-KYC”) 

มาเป็นพื้นฐานในการะบุตัวตนในรูปแบบ Digital ID และพิสูจน์ตัวตน 

Verification มปีระสทิธภิาพและคุณภาพเทยีบเท่าการรูจ้กัแบบพบหน้า ปี 

2562 บรษิทัเนชนัแนลดจิทิลัไอด ีไดค้วามร่วมมอืกลุ่มธนาคารนําร่อง กลุ่ม



บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทั 

ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิ จํากดั สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในระยะแรก 

จะเป็นการใหบ้รกิารการเปิดบญัชธีนาคารออนไลน์ การขอสนิเชื่อออนไลน์ 

และจะขยายให้ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายต่อประชาชน จาก

หลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น การเปิดบญัชีลงทุนออนไลน์ การทําประกนั

ชวีติ หรอือาจเป็นไปได้ถงึการพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ต่อมา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศพรอ้มเปิดใหธ้นาคารพาณิชย์เริม่ทดสอบ

การให้บรกิารเปิดบญัชีเงนิฝากผ่านช่องทางดิจิทลั โดยใช้การพสิูจน์และ

ยนืยนัตวัตนขา้มธนาคารผ่านแพลตฟอร์มเนชนัแนลดจิทิลัไอดใีนวงจํากดั 

ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ตัง้แต่วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

เป็นต้นไป ธนาคารทีพ่รอ้มใหบ้รกิารม ี6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงศรฯี ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ธนาคารทหาร

ไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ 

ข้อมูลจํานวนผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบ NDID ตัง้แต่ว ันที่ 6 

กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที่ 24 มกราคม 2564 มีจํานวน 1,783,076 คน 

(ข้อมูลจากบรษิทั NDID) เมื่อนํามาเปรยีบเทียบกบัจํานวนประชากรรวม 

66,958,935 คน(ข้อมูลปี 2562) คิดเป็น 2.66% และเมื่อเปรียบเทียบ

จํานวนผู้ใช้บริการ กับ กลุ่มประชากร ช่วงอายุ 18-60 ปี จํานวน 

41,266,012 คน คดิเป็น 4.32% หากเปรยีบเทยีบสดัส่วนจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร

กบัประชากรรวม พบว่ายงัมสีดัส่วนที่น้อยมาก ดงันัน้การศกึษาวจิยั เรื่อง

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

เพื่อที่จะนําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห ์รองรบัการตดัสนิใจ 

การวางแผน การประชาสมัพนัธ์ การกระตุ้นใหร้บัรู้ประโยชน์จากการใช้ 

รวมถงึปรบัปรุงการทํางานของการยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลัดว้ย 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

งานวจิยั  เรื่อง “ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารยนืยนั

ตวัตนรปูแบบดจิทิลั” มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษางานวจิยัดงันี้ 1.เพื่อศกึษา

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลนําไปสู่ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

2.เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจจะใช้บรกิารยนืยนัตวัตน

รปูแบบดจิทิลั 3.เพื่อเป็นขอ้มลูไวส้าํหรบัประกอบการเสนอแนะแนวทางใน

การสื่อสาร ส่งเสรมิการรบัรู ้และพฒันา บรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

 

3.ทบกวนวรรณกรรม 

งานวจิยันี้ไดศ้กึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ใน

การใชบ้รกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั ผูว้จิยัไดศ้กึษากรอบแนวความคดิ

และทฤษฎสีามารถสรุปตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

ความตัง้ใจในการใชง้าน (Intention to Use: IU) หมายถงึ ปัจจยัที่เป็น

ตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรมของ บุคคลโดยตรง คือ เจตนาแสดง

พฤตกิรรม (Behavioral intention) ซึง่มปัีจจยั 2 ประการทีก่่อใหเ้กดิ เจตนา

แสดงพฤติกรรม ขึ้นมา ได้แก่ ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude) และการ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)และการใช้งานระบบ (Use 

Behavior) โดยได้ร ับผลมาจากปัจจัย ความคาดหวังจากการใช้งาน 

(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม  (Effort 

Expectancy) อิทธิพลจากสงัคม (Social Influence) และสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions)  จากทฤษฎกีารยอมรบัและ

การ ใช้ เทคโนโลยี  ( The Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology Model: UTAUT) [12] โ ดย มีตั ว แปรปรับคือ  เพ ศ  อายุ  

ประสบการณ์ และความสมคัรใจในการใช้งาน กบัการยอมรบัและใช้งาน  

ซึ่งมงีานวจิยัที่ได้ศกึษาความสมัพนัธ ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามนี้

เช่น [4] ผลจากการศกึษาต้นแปรต้น ส่งผลต่อตวัแปรปรบั และส่งผลตรง

ต่อตวัแปรตามอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิผูว้จิยัจงึคดิว่า ความตัง้ใจในการ

ใชบ้รกิารน่าจะมคีวามสมัพนัธก์บั ตวัตวัแปรตน้ โดยจะวดัค่า ความตัง้ใจใน

การใช้บรกิารจาก (1) แนวโน้มที่จะใชบ้รกิาร (2) วางแผนจะใช้บรกิาร (3) 

ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร (4) เมื่อมโีอกาส (5) ความน่าสนใจ 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  (Performance Expectancy: PE) 

หมายถึง  ระดับที่ บุคคลเชื่อว่ าการใช้ระบบสารสนเทศจะช่วยให้

ความสามารถในการปฏิบัติงานดีขึ้น [12] หรือเชื่อมัน่ว่าการใช้ระบบ

สารสนเทศจะช่วยใหไ้ด้รบัประโยชน์ในการทํางาน [3] เป็นปัจจยัหนึ่งของ

ทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี  (The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) [12]  พบว่าเพศ 

และอายุ ที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัใน

ประสิทธิภาพกับความตัง้ใจในการใช้งาน มีผู้ว ิจัยศึกษา Assessing 

Factors Affecting Consumers' Intention to Adopt Biometric 

Authentication Technology in E-shopping [6] ผลการศกึษาพบว่า ความ

คาดหวงัในประสทิธิภาพ เป็นอิทธิพลส่งผลเชิงบวกตรงต่อความตัง้ใจใช้

งาน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ดังนัน้ผู้ว ิจัยจึงคิดว่าความคาดหวงัใน

ประสทิธภิาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการใช้งาน โดยสามารถวดั

ค่าได้จาก (1) ช่วยประหยดัเวลา (2) มปีระโยชน์ (3) ช่วยใหเ้ขา้ถงึบรกิาร

ทางการเงนิ (4) เปิดบญัชีได้ทุกที่ ทุกเวลา (5) การระบุและยนืยนัตวัตน

ถูกตอ้งแม่นยาํ 

ความคาดหวงัของความพยายาม (Effort Expectancy: EE) หมายถงึ 

ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้

เทคโนโลย ี[10] เป็นปัจจยัหนึ่งของทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี 

( The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model: 

UTAUT) [12] พบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของความพยายามกบัความตัง้ใจใช้

ง าน  โดยงานวิจัยหลาย งาน  เ ช่ น  Integration of unified theory of 

acceptance and use of technology in internet banking adoption setting: 

Evidence from Pakistan. Technology in [7] และ  Customer's Intention 

to Adopt Mobile Banking Services: The Moderating Influence of 

Demographic Factors [2] ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของความ

พยายามมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม โดย

สามารถวดัค่าได้จาก (1) เป็นเรื่องง่าย (2) ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน (3) 

เรยีนรูว้ธิกีารได้ด้วยตนเอง (4) เขา้ใจวธิกีารใชง้านได้โดยง่าย (5) ป้องกนั

การสวมรอยเปิดบญัช ี

อทิธพิลทางสงัคม (Social Influence: SI) หมายถงึ ระดบัความเข้าใจ

ของแต่ละบุคคลทีเ่ชื่อว่าบุคคลรอบขา้งมอีทิธพิลต่อตนเองและเชื่อวา่ตนเอง

ต้องใช้เทคโนโลยนีัน้ รวมถึงระดบัของการใช้เทคโนโลยทีี่จะช่วยส่งเสรมิ

หรอืเพิม่ภาพลกัษณ์ หรอืสถานะภาพทางสงัคม หรอืเมื่อใดกต็ามทีพ่วกเขา

รูส้กึไม่มัน่ใจใน Platform นัน้ ๆ พวกเขามแีนวโน้มทีจ่ะโตต้อบกบัเครอืขา่ย

สงัคมของเขาเพื่อให้ช่วยตดัสนิใจ [11] ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งของทฤษฎีการ

ยอมรบัและการใช้เทคโนโลย ี (The Unified Theory of Acceptance and 



Use of Technology Model: UTAUT) [12] พ บ ว่ า  เ พ ศ  อ า ยุ  แ ล ะ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างอทิธพิลทาง

สงัคมกบัความตัง้ใจใชง้าน เช่น Assessing Factors Affecting Consumers' 

Intention to Adopt Biometric Authentication Technology in E-shopping 

[6] ผลการศึกษาพบว่า ความสําคัญอย่างมีนัยสําคัญเพื่อร ับรู้ความ

น่าเชื่อถือของเทคโนโลยทีี่เป็นนวตักรรมใหม่ผ่านผูเ้ชี่ยวชาญหรอืคนที่มี

ความสําคญัในความสนใจของแต่ละบุคคล โดยสามารถวดัค่าได้จาก (1) 

การมีคนรอบข้างใช้งาน (2) เพื่อนหรือครอบครวั แนะนําให้ใช้ (3) มี

ภาพลกัษณ์ที่ทนัสมยักว่าผูท้ี่ไม่ใช ้(4) องค์กร หรอื บรษิทัขอความร่วมมอื

ใหใ้ช ้(5) รฐับาลและธนาคารมโีปรโมชนัส่งเสรมิ 

นวตักรรมส่วนบุคคล (Personal Innovativeness: PI) หมายถงึ ความ

เต็มใจที่แต่ละบุคคลจะทดลองหรอืยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ เรว็กว่าคนอื่น 

ๆ ในสงัคม และมทีศันคตทิี่เปิดกวา้งต่อการเปลีย่นแปลง ซึ่งแต่ละบุคคลมี

แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ แตกต่างกนัออกไป [8] มาจากทฤษฎี

แพร่กระจายนวัตกรรม  (Diffusion of innovation Theory: DOI) [9] มี

งานวจิยัที่ศึกษาความสมัพนัธ์ ระหว่าง นวตักรรมส่วนบุคคล กบั ความ

ตัง้ใจในการใชง้าน โดยศกึษานวตักรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะ

ยอมรับธนาคารบนอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ผล

การศึกษาพบว่านวตักรรมส่วนบุคคล มผีลเชิงบวกต่อความตัง้ใจใช้งาน 

โดยสามารถวดัค่าได้จาก (1) ชอบที่จะทดลองใช้บรกิารใหม่ๆ (2) เป็นคน

แรกในกลุ่มที่ทดลองใช้บรกิารใหม่ๆ (3) เป็นคนแรกในกลุ่มที่ทดลองใช้

บริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชนั (4) ได้รบัข่าวสารเกี่ยวกับบริการทาง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ และหาวิธีทดลองใช้บริการนัน้ (5) เปิดกว้างต่อแอป

พลเิคชนัหรอืเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

สภาพแวดล้อม  และสิ่งอํ านวยความสะดวก  (Environments & 

Facilitating Conditions: EFC) หมายถึง  ระดับที่ แต่ ล ะ บุคคล เชื่ อ ว่ า

โครงสรา้งพืน้ฐานด้านเทคนิคและองคก์รที่มอียู่จะช่วยสนับสนุนการใชง้าน

ระบบ [12] ซึ่งเป็นการรบัรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรและการสนับสนุนในการใช้

งานเทคโนโลยขีองผูบ้รโิภค เป็นปัจจยัหนึ่งของทฤษฎีการยอมรบัและการ

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี   ( The Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology Model: UTAUT)  [12] มีงานวิจัยที่ ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่าง สภาพแวดลอ้ม และสิง่อํานวยความสะดวกกบัความตัง้ใจในการใช้

งาน [1] ผลวจิยัพบว่าสภาพแวดลอ้มที่สนับสนุนส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้

งาน เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรพัยากร มคีวามรู้ และได้รบัการ

สนับสนุนทางเทคนิคก็จะส่งผลใหใ้ช้งานบรกิาร โดยสามารถวดัค่าได้จาก 

(1) การมสีมาร์ทโฟน เป็นสิง่สําคญัในการใชบ้รกิาร (2) สาขาของธนาคาร

ที่มอียู่ไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน (3) การได้รบัการแนะนําจาก คู่มอื ผูส้อน 

(คนรอบขา้ง) เพยีงพอ (4) ใชบ้รกิารในสถานการณ์โควคิระบาด 

 

4. วธิดํีาเนินการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research Method) โดยมแีบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  เพื่ อหาข้อ เท็จจริงจากการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เกีย่วกบั “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร

ยืนยนัตวัตนรูปแบบดิจิทัล” ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎ ี

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาคน้ควา้และทําวจิยั ครัง้นี้คอื กลุ่มผูบ้รโิภค

ช่วงอายุตัง้แต่ 18 – 60 ปี ทีไ่ม่เคยใชบ้รกิารของการยนืยนัตวัตนในรปูแบบ

ดิจิทัลมาก่อน  และ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

ประชากรที่แน่นอนได้ จึงได้กําหนดขนาดของ ตัวอย่าง โดยใช้สูตร

คํานวณหาขนาดจากโปรแกรม G*Power เมื่อแทนค่าโดยกําหนดระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% สดัส่วนของความคาดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้ได ้0.5 จะไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างเป็นจํานวน 385 คน โดยผูว้จิยัไดเ้ผื่อการสญูเสยีของแบบสอบถาม 

4% เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คนสถติใิชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling: SEM) โดยการวิเคราะห์ เส้นทาง  (Path analysis) ในการ

ประมาณค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางเพื่อศกึษาอทิธพิลทางตรง (Direct Effect) 

และอทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effect) ของตวัแปรตน้ว่ามผีลต่อตวัแปรตาม 

และเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทําการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามที่อยู่ในสมมตฐิาน

การวิจัยและดูรูปแบบและทิศทางความสมัพันธ์ของตัวแปร โปรแกรม 

AMOS (3) การวเิคราะหอ์ทิธพิลกาํกบั (Moderating Effect) โดยใชเ้ทคนคิ

การวเิคราะหโ์มเดลกลุม่พหุ (Multiple-groups Analysis) 

 

5. ผลการวจิยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร

ยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั โดยใช้การวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�𝑥=4.03) โดยที่ความเห็น

ระดบัมาก ได้แก่ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (�̅�𝑥=4.30) ความคาดหวงั

ในความพยายาม (�̅�𝑥= 4.08) สภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวก 

(�̅�𝑥= 4.14) ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร NDID (�̅�𝑥=4.31) ความเห็นระดบั

ปานกลาง ได้แก่ อทิธพิลทางสงัคม (�̅�𝑥= 3.63) นวตักรรมส่วนบุคคล (�̅�𝑥= 

3.73) ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1. ค่าเฉลีย่ �̅�𝑥 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) (N=403)  

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ 

ค่าส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

แปลความหมาย

ระดบัความเหน็ 

ความคาดหวงัใน

ประสทิธภิาพ 4.30 0.56 อยู่ในระดบั มาก  

ความคาดหวงัในความ

พยายาม 4.08 0.70 อยู่ในระดบั มาก  

อทิธพิลของสงัคม 3.63 0.89 

อยู่ในระดบั ปาน

กลาง 

นวตักรรมสว่นบคุคล 3.73 0.81 

อยู่ในระดบั ปาน

กลาง 

สภาพแวดลอ้มและสิง่

อํานวยความสะดวก 4.14 0.61 อยู่ในระดบั มาก  

ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 

NDID 4.31 0.68 อยู่ในระดบั มาก  

จากการวิเคราะห์สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เพียร์สนัโพรดัคต์โมเมนต์ 

( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โ ด ย ห า ค่ า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร ที่ตวัแปรทัง้สองนัน้เป็น

ข้อมูลแบบอนัตรภาคชัน้ โดยการทดสอบสมมติฐานที่ระดบัความเชื่อมัน่



รอ้ยละ 95 ผลการวเิคราะหม์รีายละเอยีด ดงัตารางที ่2  

 ตารางที ่2. ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปร 

Factor PE EE SI PI EFC IU 

PE 1           

EE .593** 1         

SI .167** .240** 1       

PI .417** .467** .400** 1     

EFC .490** .557** .407** .500** 1   

IU .607** .619** .347** .565** .706** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 2 แสดงผลลพัธ์ที่ได้จากการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต้นและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิทธิพลทางสังคม (SI) 

นวตักรรมส่วนบุคคล (PI) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในระดบัตํ่า ตวั

แปร ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ความคาดหวงัในความพยายาม 

(EE) สภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความสะดวก (EFC) มคีวามสมัพนัธก์บั

ตวัแปรตามในระดบัปานกลาง และตวัแปรต้นทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์กบัตวั

แปรตามโดยมทีศิทางเดยีวกนั 

การวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) เพื่อวเิคราะหดู์อทิธพิลทางตรง 

(Direct Effect) และอทิธพิลทางอ้อม (Indirect Effect) ระหว่างตวัแปรแฝง

ในโมเดล โดยอาศยัโปรแกรม AMOS ในการวเิคราะห ์ผูว้จิยัจงึไดนํ้ากรอบ

แนวคดิงานของงานวจิยัมาสรา้งเป็นโมเดลในโปรแกรม AMOS และทําการ

ปรับแต่งโมเดลเพื่อให้โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ (Model Fit) ผลการวเิคราะห์ค่าความสอดคล้องแสดงในตารางที่ 

3 

ตารางที ่3. ผลการวเิคราะหค์่าความสอดคลอ้ง 

ค่าเกณฑท์าง

สถติ ิ

ระดบัของเกณฑ์

ทีย่อมรบัได ้

ผลการ

วเิคราะห ์(หลงั

ปรบัปรุง

โมเดล) ผลการประเมนิ 

P-Value > 0.05 0.066 ผ่านเกณฑ ์

PMSEA < 0.08 0.025 ผ่านเกณฑ ์

GFI > 0.95 0.970 ผ่านเกณฑ ์

AGFI > 0.90  0.950 ผ่านเกณฑ ์

CFI > 0.90  0.995 ผ่านเกณฑ ์

TLI > 0.95 0.993 ผ่านเกณฑ ์

CMIN/DF < 5.00 1.244 ผ่านเกณฑ ์

PCLOSE > 0.05 0.999 ผ่านเกณฑ ์

จากนัน้นําโมเดลดงักล่าวมาวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง เพื่อหาอทิธพิล

ของตวัแปรหน่ึงว่ามอีทิธพิลต่ออกีตวัแปรหรอืไม่ โดยสามารถวเิคราะหผ์ลออกมา 

ดงัรูปที ่1 และ ตารางที ่4 

 
รูปที ่1. ค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางมาตรฐานของโมเดลตามสมมตฐิานงานวจิยั 

ตารางที ่4. ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุภายในโมเดล 

ตวัแปรผล อทิธพิล 
ตวัแปรเหตุ 

PE EE SI PI EFC 

IU ทางตรง 0.143** 0.508 0.066 0.100** 0.225*** 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

การวเิคราะห์อทิธพิลตวัแปรกํากบั (Moderating Effect) ผูว้จิยัใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์เป็นคู่ๆระหว่างตัวแปรต้นกบัตวัแปรกํากบั ตามกรอบงานวิจัย โดย

ดําเนินการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกํากับของตัวแปรเพศ อายุ และ

ประสบการณ์ แสดงผลค่าสมัประสทิธิ ์ค่าอิทธิพล และค่า P ผลการวเิคราะห์ดงั

ตารางที ่5 

ตารางที ่5. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 

สมมตฐิาน ค่า

อทิธพิล 

ค่า P ผลการ

ทดสอบ 

H1 ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 

ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั  

0.143 0.006 ยอมรบั 

H1a เพศเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างความคาดหวงัใน

ประสทิธภิาพต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

-0.04 0.153 ปฏเิสธ 

H1b อายุเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างความคาดหวงัใน

ประสทิธภิาพต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

-0.03 0.189 ปฏเิสธ 

H2 ความคาดหวงัในความพยายาม 

ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.508 0.182 ปฏเิสธ 

H2a เพศเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างความคาดหวงัใน

ความพยายามต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

-0.04 0.116 ปฏเิสธ 

H2b อายุเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างความคาดหวงัใน

ความพยายามต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.000 0.922 ปฏเิสธ 



สมมตฐิาน ค่า

อทิธพิล 

ค่า P ผลการ

ทดสอบ 

H2c ประสบการณ์เป็นตวัปรบัค่า

ความสมัพนัธท์างบวกระหวา่ง

ความคาดหวงัในความพยายามต่อ

ความตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนัตวัตน

รูปแบบดจิทิลั 

0.000 0.922 ปฏเิสธ 

H3 อทิธพิลทางสงัคม(PI) ส่งผลเชงิ

บวกต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร

ยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

0.066 0.101 ปฏเิสธ 

H3a เพศเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างอทิธพิลทางสงัคม

ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนั

ตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.010 0.832 ปฏเิสธ 

H3b อายุเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างอทิธพิลทางสงัคม

ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนั

ตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.050 0.140 ปฏเิสธ 

H3c ประสบการณ์เป็นตวัปรบัค่า

ความสมัพนัธท์างบวกระหวา่ง

อทิธพิลทางสงัคมต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.030 0.318 ปฏเิสธ 

H4 นวตักรรมสว่นบคุคล(PI)สง่ผลเชงิ

บวกต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนั

ตวัตนรูปแบบดจิทิลั 

0.100 0.002 ยอมรบั 

H4a เพศเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างนวตักรรมสว่น

บุคคลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

ยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

0.030 0.269 ปฏเิสธ 

H4b อายุเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างนวตักรรมสว่น

บุคคลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

ยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

0.050 0.104 ปฏเิสธ 

H5 สภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความ

สะดวกส่งผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบ

ดจิทิลั 

0.225 0.000*** ยอมรบั 

H5a เพศเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์

ทางบวกระหว่างสภาพแวดลอ้ม

และสิง่อํานวยความสะดวกต่อ

ความตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนัตวัตน

รูปแบบดจิทิลั 

-0.040 0.060 ปฏเิสธ 

H5c ประสบการณ์เป็นตวัปรบัค่า

ความสมัพนัธท์างบวกระหวา่ง

สภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความ

สะดวกต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

ยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

0.020 0.381 ปฏเิสธ 

 

5. สรุปและอภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาและวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการ

ใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยผู้ว ิจัยดําเนินการวิเคราะห์

ผลการวจิยัอยู่บนพืน้ฐานทฤษฎ ีบทความ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่แสดงให้

เหน็ว่ากรอบแนวคดิการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

ความคาดหวงัในประสทิธิภาพส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารยนืยนั

ตวัตนรปูแบบดจิทิลั เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยั กล่าวคอื บรกิารยนืยนั

ตนรูปแบบดิจิทัลมีประโยชน์ ช่วยประหยดัเวลา ในการเข้าถึงธุรกรรม

ทางการเงนิ มคีวามถูกตอ้งแม่นยาํ เช่น ทําใหส้ามารถเปิดบญัชไีด้ทุกที่ทุก

เวลา เป็นตน้ [6] 

ความคาดหวงัในความพยายามไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิาร

ยนืยนัตวัตนรูปแบบดิจิทลั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยั กล่าวคอื 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการใช้บริการยืนยนัตัวตนรูปแบบ

ดิจิทลั น่าจะเป็นบรกิารที่ใช้งานได้ไม่สะดวกมขีัน้ตอนที่ยุ่งยาก ซบัซ้อน 

ยากต่อการทําความเข้าได้โดยง่าย ที่พบว่าปัจจยัความคาดหวงัในความ

พยายาม [4] ไม่มอีทิธพิลกบัตัง้ใจใชบ้รกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั 

อทิธพิลทางสงัคมไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารยนืยนัตวัตน

รูปแบบดจิทิลั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยั กล่าวคอื ในยุคที่สงัคม

เปลี่ยนไป กลุ่มตวัอย่าง สามารถตดัสนิใจหรอืปรบัพฤติกรรมต่าง ๆ ได้

ด้วยตนเอง ทําให้บุคคลในครอบครวัหรอืบุคคลรอบข้างที่สําคญั รวมถึง

หัวหน้างานและองค์กรที่ทํางาน ไม่ได้อิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้

บรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั ซึ่งขดัแยง้กบัทฤษฎีรวมของการยอมรบั

และการใชเ้ทคโนโลย ี(UTAUT) [12]  

นวตักรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารยนืยนัตวัตน

รูปแบบดิจทิลั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจยั กล่าวคอื บรกิารยนืยนั

ตวัตนรูปแบบดจิทิลั โดยกระบวนการดงักล่าว เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งใหม่ใน

ประเทศไทย บุคคลที่มีนวัตกรรมส่วนบุคคลสูงจึงมีความสนใจที่จะใช้

บรกิารนัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [5] 

สภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความสะดวกส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้

บริการยืนยนัตัวตนรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานงานวจิยั 

กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้นื่องจากการ

ส่งแบบสอบถามช่องทางออนไลน์ และประกอบกบัสถานการณ์โควิค19

ระบาด เชื่อว่าอุปกรณ์ที่มคีวามพร้อม คู่มอืที่ดี และคําแนะจากผู้สอนจะ

ช่วยส่งเสรมิหรอือํานวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้ ซึ่งผลการวจิยั

ครัง้นี้สอดคล้องกับทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

(UTAUT) [12]  

นอกจากนี้ยงัพบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ ไม่เป็นตัวปรบัค่า

ความสมัพนัธ์ของความตัง้ใจใช้งาน ผ่านความคาดหวงัในประสทิธิภาพ 

ความคาดหวงัของความพยายาม อทิธพิลทางสงัคม นวตักรรมส่วนบุคคล 

และสภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความสะดวก 

 

6. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

บรกิารยนืยนัตวัตนรูปแบบดิจิทลั สามารถนําข้อมูลที่ได้จากผลการ

วจิยัในครัง้นี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการปรบัปรุงและพฒันา

กระบวนการให้มขี ัน้ที่กระชบั เพื่อให้สามารถให้บรกิารลูกค้าได้ตรงตาม 

ความตอ้งการและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงันี้ 



(1) ผู้พฒันาระบบและให้บริการต้องสร้างการรับรู้ว่าการใช้บริการ

ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ใช้งานง่ายมีขัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ผูใ้ชง้านสามารถเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 

(2) ผู้พฒันาระบบและใหบ้รกิารต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อหรอื 

Social Media ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงและดึงดูดผู้ใช้บริการ ที่หลากหลาย

กลุ่มมากยิง่ขึน้ 

(3) ผูพ้ฒันาระบบและใหบ้รกิารตอ้งสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 

เนื่ องจากบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลมีการสแกนใบหน้าเพื่อ

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลตามเงื่อนไข เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน เมื่อ

ผูใ้ช้บรกิารมคีวามไวว้างใจว่าขอ้มูลจะไม่รัว่ไหลก็จะมคีวามเต็มใจที่จะใช้

แอปพลเิคชนัมากขึน้ 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ไม่เหมาะจะนําไปประยุกต์ใช้ในการทํา

ธุรกรรมด้านอื่นๆ เช่น การเปิดบญัชีเพื่อซื้อขายกองทุน หลกัทรพัย ์หรอื

ซื้อประกัน เป็นต้น เนื่องจากเป็นการศึกษาในบริบทของการเปิดบัญชี

ธนาคารและขอสนิเชื่อเท่านัน้ 

 

7. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ผู้วจิยัจงึขอ

เสนอแนะการทําวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 

(1) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า นวตักรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจใช้

บรกิาร แต่ความคาดหวงัของความพยายายาม และอทิธพิลทางสงัคม ไม่

ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากกระบวนการดงักล่าว

เป็นเรื่องที่ใหม่ ในประเทศไทย รวมถึงมีขัน้ตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและ

ซับซ้อน ประกอบกับกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี

นวตักรรมส่วนบุคคลสงู มคีวามมัน่ใจในการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถงึ

ยอมรบัความเสี่ยงได้ อีกทัง้ความตัง้ใจใช้งานเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกิดจาก

ตวัเอง งานวจิยัต่อเนื่องจงึควรศกึษาในกลุ่มคนประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มคน

ที่ไม่คุ้นเคย กับเทคโนโลยี และการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะได้

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เป็นต้น ว่ามีอุปสรรคหรือปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ

ปัจจยัดงักล่าว 

(2) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า เพศ อาย ุและประสบการณ์ ไม่เป็นตวัปรบัค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความคาดหวงั ในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัของ

ความพยายาม อทิธพิลทางสงัคม นวตักรรมส่วนบุคคล และสภาพแวดลอ้ม

และสิง่อํานวยความสะดวก ต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร จึงควรทําการศึกษา

เพิม่เตมิว่ามปัีจจยัใดบา้งทีส่ามารถปรบัค่าความสมัพนัธด์งักล่าวได ้
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