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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาเรื่องอุปสรรคและตัวขับการยอมรับเทคโนโลยี
เอ็นเอฟซีในการชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใช 2 ทฤษฏีหลักในการวิจัย ไดแกทฤษฎีการ
ตอตานนวัตกรรมของ Ram and Sheth (1989) มาประยุกตใชเพื่อหาสาเหตุหลักของความลมเหลว
ในการใชนวัตกรรม และอธิบายถึงอุปสรรคดานตางๆที่มีผลตอการยอมรับใชนวัตกรรม และทฤษฎี
การเผยแพรนวัตกรรมของ Rogers (1983) ที่กลาวถึงการรับรูของมนุษยตอคุณลักษณะของนวัตกรรม
ที่มีผ ลตอการยอมรับใชนวัตกรรมนั้ นๆ การเก็บ ขอมูล นั้ นจะใชแบบสอบถามแบบกระดาษ และ
แบบสอบถามออนไลน 200 ชุด ใหกับกลุมตัวอยางที่เปนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีเอ็น เอฟซี มีบัตร
เครดิตหรือเดบิต และรูจักแตไมใชเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการยอมรับเทคโนโลยี
เอ็นเอฟซีในการชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ อุปสรรคดานความเสี่ยง และอุปสรรคดาน
ภาพลักษณของเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี สวนปจจัยที่เปนตัวขับตอการยอมรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการ
ชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ ประโยชนในเชิงเปรียบเทียบ และ ความไววางใจในการชําระ
คาสิ นคาดวยเอ็นเอฟซี โดยความรูดานการชําระเงิน ผ า นโทรศัพทเคลื่ อนที่ที่มีเอ็นเอฟซีมีผ ลกั บ
ประโยชนในเชิงเปรียบเทียบ และการรับประกันการชําระเงินผานอิเล็กทรอนิกสมีตอความไววางใจ
ในการใชเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีเพื่อชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่
คํ า สํ า คั ญ : อุ ป สรรคการใช ง าน ตั ว ขั บ การใช ง าน เทคโนโลยี เ อ็ น เอฟซี การชํ า ระค า สิ น ค า ผ า น
โทรศัพทเคลื่อนที่ การยอมรับการใชงาน
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ABSTRACT
The research is a quantitative research for studying Barriers and Drivers of
NFC Mobile Payment Adoption and using two main theories in the research. Innovation
Resistance of Ram and Sheth (1989) was applied to determine the cause of failure in
innovation and describe the barriers that have the effect of adoption. Diffusion of
innovation theory of Rogers (1983) discussed the recognition of the innovative features
that affect the adoption. The methodology will use paper questionnaires and online
questionnaires to a sample of 200 users that have mobile phones with NFC, credit or
debit cards, known NFC, but do not use NFC technology for payments via mobile
phones in the Bangkok areas. The findings show that the barriers affect to NFC Mobile
Payment are risk barrier and an NFC image barrier for the drivers affect to NFC Mobile
Payment are relative advantage and NFC Payment Trust. And the NFC mobile payment
knowledge affects to relative advantage. And E-payment assurance effect to NFC
Payment Trust
Keywords: Barriers to use, Drivers to use, NFC, Mobile payment, Adoption

