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การวิ จัย ครัง้ นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาระดับ การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซื ้อสินค้ากับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพฯ กลุ่มตัวอย่างเป็ น ผู้บริโภคที่ ซือ้ สิน ค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ จานวน 385 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
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ใช้เท่ากับ 0.883 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณาโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00, SD = 0.759) เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ ด้า นการรับ รู ว้ ่ า มี ป ระโยชน์อ ยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.19, SD = 0.822)
รองลงมาเป็ นด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81, SD = 0.835) 2) อายุและรายได้
เฉลี่ ย ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ส่วนเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ 3) ความถี่ในการซือ้ สินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู ว้ ่ามีประโยชน์ (r =
.681*, p < .05 ) ความถี่ในการซือ้ สินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ (r
= .796*, p < .05 ) ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ ต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรูว้ ่ามี
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กับการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ (r = .718*, p < .05 )
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the level of acceptance
regarding e-Receipts; (2) to compare differences in acceptance of e-Receipts in terms of individual
factors; and (3) to study the relationship between buying behavior and acceptance of e-Receipts for
consumers who shop at a supermarket in a department store. The sample consisted of 385
consumers who shopped in a department store supermarket in Bangkok. The questionnaire was
used as a tool to collect data in this research. The perceived usefulness reliability value was .745 and
perceived ease of use reliability value was 0.883. The data were analyzed by descriptive statistics
with mean and standard deviation. Research hypothesis testing by T-Test, One-way ANOVA and
Pearson Product Moment Correlation. The results indicated that: (1) the overall level of acceptance of
e-Receipts was at a high level (Mean = 4.00, SD = 0.759). Considering the aspect with the highest
average value, the perceived usefulness was at a high level (Mean = 4.19, SD = 0.822), followed by
perceived ease of use at a high level (Mean = 3.81, SD = 0.835). The results of this study were as
follows: (1) differences in age and average income affect the level of acceptance of e-Receipts
among consumers who shopped at a supermarket in a department store in Bangkok with a statistical
significance level of 0.5, while gender, the educational level and the occupation of consumers who
shopped at a supermarket in a department store in Bangkok were not affected by the level of
acceptance of e-Receipt with statistical significance; (2) purchase frequency was moderately
positively correlated with perceived usefulness (r = .681*, p < .05); purchase frequency was
moderately positively correlated with perceived ease of use (r = .796*, p < .05); the value per
purchase was moderately positively correlated with perceived usefulness (r = .633*, p < .05); and
value per purchase was moderately positively correlated with perceived ease of use (r = .718*, p <
.05).
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันระบบการชาระเงินของประเทศให้เข้าสู่ระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็ กทรอนิ กส์แห่ง ชาติ (National e-Payment) โครงการ National e-Payment เริ่ม เป็ นรู ป
เป็ นร่างขึน้ อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื ้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ กทรอนิกส์แห่ งชาติ และ
มอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเร่ง ดาเนิ นการตามแผนยุท ธศาสตร์ฯ นี ้ National e-Payment
(2559) โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาระบบการชาระเงินของไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทาง
การเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (National e-Payment) อย่าง
ครบวงจร ถือเป็ นกลไกสาคัญในการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ดาเนิน ได้อย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพในการแข่ งขัน ที่สูงขึน้ ของภาคธุรกิจของประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ม่งุ เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรมสรรพากรได้มีนโยบายส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการจั ด ท าและน าส่ ง ใบก ากั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของภาคเอกชน และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ
กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบบริการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบ
รับอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ในรู ปแบบใหม่ ขึน้ ให้เป็ น มาตรฐานสากลตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ (ส านักงานพัฒ นาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.) (กรมสรรพากร, 2560)
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ e-tax invoice และ e-Receipt ตามแผนยุทธศาสตร์
ฯ เพื่อ อานวยความสะดวกในการจัดส่งและเก็บเอกสารแบบกระดาษ ลดขั้นตอนในการจัดทา
รวมทั้งการนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินการนาส่งภาษี โดยเมื่ อมีการชาระเงิ นผ่าน
ระบบe-Payment ระบบเชื่ อ มโยงการช าระเงิ น กับ ระบบภาษี แ ละการส่ ง เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทาให้ผปู้ ระกอบการลดระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาจัดการนาส่ง
ภาษี ทัง้ ยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบของกรมสรรพากร ปั จจุบนั
กรมสรรพากรได้ดาเนินการคืนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์แล้วในปี ภาษี 2560 และมี

2
การจัดทา ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ซึ่งได้เปิ ดให้บริการแล้วในปี 2560 นอกจากนี ้ ยัง
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติแล้ว
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (กระทรวงการคลัง, 2562)
นโยบายของรัฐบาลและกรมสรรพากร ปัจจุบนั ยังไม่มีการบังคับใช้แต่รฐั บาลก็มีนโยบาย
ให้เริ่มต้นที่กลุ่มผูป้ ระกอบการรายกลางกับรายใหญ่จะต้องออกใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และ
สรรพากรก็ประชาสัมพันธ์อย่างมากเพื่อกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice ส่งผล
ให้ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) มีแนวโน้มที่จะต้องเตรียมตัวให้เข้าสู่ระบบ
e-Tax Invoice ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว โดยทางสรรพากรมีแผนการดาเนินงานดังตาราง 1
ตาราง 1 แผนการดาเนินงานของสรรพากรกับนโยบายให้ใช้ e-Tax Invoice ปี 2562
กลุม่ ผูป้ ระกอบการแบ่งตามรายได้ต่อปี นโยบายให้ใช้
e-Tax Invoice
น้อยกว่า 1.8 ล้าน
2565
1.8-30 ล้าน
2563
30-500 ล้าน
2561
มากกว่า 500 ล้าน
2561

จานวน(ราย)

สัดส่วน

360,000

81%

70,000
8,000

17%
2%

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจ (2563)
นอกจาก e-Tax Invoice ที่รฐั มีนโยบายบังคับใช้แล้ว รัฐบาลและกรมสรรพากรยังมีแผน
ที่จะขยายการบริการของรัฐในอนาคตเกี่ยวกับ e-Receipt , e-Withholding Tax, e-filling ในการ
นาส่งภาษี ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อยอดจากการ e-Tax Invoice ซึ่งเป็ นโอกาสในการเพิ่มสินค้าและ
บริการให้ผูป้ ระกอบการต่อไปได้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม e-Tax Invoice จะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวม
ของเศรษฐกิจได้นนั้ จะต้องรณรงค์และสนับสนุนมีให้ผูป้ ระกอบการเกิดการยอมรับและตัดสินใจ
เปลี่ ย นมาใช้ร ะบบ e-Tax Invoice ให้เกิ ด ความแพร่ห ลาย และทั่ ว ถึ ง แต่ ทั้ง นี ้น อกจากการ
ปรับเปลี่ยนมาการออกใบกากับภาษี และใบเสร็จรับเงินในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ขึน้ อยู่กับ
ผูป้ ระกอบการในฐานะผูข้ ายอย่างเดียว ต้องขึน้ อยู่กบั การยอมรับของผูซ้ ือ้ สินค้าด้วยว่าต้องการจะ
รับใบกากับภาษี และใบเสร็จรับเงินในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยหรือไม่ ด้วยการซือ้ ขายที่เกิดขึน้
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ในห้างสรรพสินค้า เป็ นจุดที่มีผบู้ ริโภคและมีการซือ้ ขายเกิดขึน้ จานวนมาก ทาให้ปริมาณการออก
ใบเสร็จ และใบกากับภาษี เกิดขึน้ มากตามไปด้วย โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นเหมืองหลวงของประเทศเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และมีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศไทย ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ
นาข้อ ค้นพบนีไ้ ด้ไปใช้ป ระโยชน์จ ากงานสารนิ พ นธ์นี ้เพื่ อ ใช้ในการวางแผน และปรับ ปรุ งการ
ให้บริการใบกากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ทัง้ ยังเป็ นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล
รวมไปถึงเป็ นข้อมูล ประจักษ์ในการนาไปใช้การการบริการอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ของภาครัฐบาล
และภาคเอกชนต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ดู้ าเนินการวิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรับ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซือ้ สินค้ากับการยอมรับใบเสร็จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีความคาดหวัง ให้เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปเป็ นประเด็นตัง้ ต้นให้ธุรกิจ สามารถนาไปพัฒนา
ปรับ เปลี่ ย นการสื่ อ สารกั บ ผู้บ ริ โภคให้เหมาะสมเพื่ อ ให้เกิ ด การยอมรับ เทคโนโลยี ใ บเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์
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3. นาข้อมูลใช้วางแผนรณรงค์ให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคโดยทั่วไป เห็นประโยชน์และ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้า
ในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรเป็ นผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับจานวนได้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
โดยไม่ ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึ งได้ทาการคานวณเพื่ อกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญ ชา
(2560) และผูว้ ิจยั ได้กาหนด ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ
5 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 385 คน
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ นแบบออนไลน์ (online) โดยผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ประกอบด้วย www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application จานวน 385 คน ซึ่งเป็ น
สื่อสังคมออนไลน์ ที่คนไทยนิยมเข้าใช้งานติด 10 อันดับ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จาก
การสารวจข้อมูลของ We Are Social และ Hootsuite SIMON KEMP (2563)
วิธี ก ารสุ่ม ตัวอย่างใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัย เก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามซา้ จากบุคคลเดิม
ทางผูว้ ิจัยได้จากัดการกรอกแบบสอบถามตอบได้แค่คนละ 1 ครัง้ เท่านั้น โดยกระจายไปยังกลุ่ม
ตั ว อย่ า งผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ประกอบด้ว ย www.facebook.com และผ่ า นช่ อ งทาง Line
Application
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ง นี ้ แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้ว ยตัว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables) จ านวน 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม (Dependent Variables) จานวน
1 ตัวแปร รายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 อายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี
1.2.2 อายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี
1.2.3 อายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี
1.2.4 อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.3.2 ปริญญาตรี
1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 อาชีพ
1.4.1 นิสิต/นักศึกษา
1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.4.3 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
1.4.4 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.5.1 น้อยกว่า 20,000 บาท
1.5.2 รายได้ช่วง 20,000 – 29,999 บาท
1.5.3 รายได้ช่วง 30,000 – 39,999 บาท
1.5.4 รายได้ช่วง 40,000 – 49,999 บาท
1.5.5 รายได้ช่วง 50,000 บาท ขึน้ ไป
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2. พฤติกรรมการซือ้ สินค้า
2.1 ซือ้ สินค้าให้ใคร
2.2 ประเภทของสินค้า
2.3 ความถี่ในการซือ้ /เดือน
2.4 ช่วงเวลาในการใช้บริการ
2.5 จานวนเงิน/ครัง้
2.6 ผูม้ ีอิทธิพลต่อการซือ้
2.7 วัตถุประสงค์ของการรับใบเสร็จ
ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แ ก่ การยอมรับ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM) มี 2 ข้อย่อย ประกอบด้วย
2.1 การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness)
2.2 การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารที่เป็ นหลักฐานการชาระค่าสินค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ต โดยซูปเปอร์มาร์เก็ตเป็ นผูอ้ อกให้แก่ผซู้ ือ้ สินค้าแทนใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกเป็ น
กระดาษ โดยใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีการลงลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และได้มีการ
ประทับรับรองเวลาตามประมวลรัษฎากร ตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
2. การยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) หมายถึง การน า
เทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ และการใช้งานเทคโนโลยีท่ี ง่ายขึน้ ซึ่งการยอมรับ เทคโนโลยีนี ้
ประกอบด้วย
2.1 การรับรู ว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ปั จจัยที่กาหนดการ
รับ รู ใ้ นแต่ล ะบุคคลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมี ส่วนช่วยพัฒ นาประสิทธิ ภ าพการปฏิ บัติงานได้
อย่างไร และเป็ นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ดว้ ย การซือ้ สินค้าและ
รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งรับกระดาษ ทาให้ลดปริมาณขยะที่
จะเกิดขึน้ ได้ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกดูขอ้ มูลย้อนหลังได้จากอีเมล์ได้ตามความต้องการ
2.2 การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) หมายถึง ปั จจัยที่กาหนดใน
แง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รบั ว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อการรับรูถ้ ึงประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. ผูบ้ ริโภค หมายถึง ผูท้ ่ซี ือ้ สินค้าหรือบริการ ในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึ่งในกรุงเทพมหานครทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ที่พิจารณาใช้บริการรับใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านช่องทางออนไลน์
4. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ ริโภคแสดงออกมาเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่
ผูบ้ ริโภคทาการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมิน การใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการซึ่งคาดว่า
จะสนองความต้องการของเขา
5. ซูปเปอร์มาร์เก็ต หมายถึงร้านค้า ร้านขายสินค้า แบบบริการตนเองเป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของร้านขายของชา ซึ่งขายสินค้า อาหารและของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท โดยจัดจาแนกไว้
ตามแผนก จาหน่ายสินค้าที่พบได้ปกติใ นร้านสะดวกซือ้ ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไปประกอบด้วย
แผนกเนือ้ สัตว์ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม และขนมปั ง เป็ นต้น ซึ่งผูบ้ ริโภคสามารถเข้าเลือกซือ้
สินค้าและบริการได้จากสถานที่แห่งนี ้
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย
การศึก ษาเรื่อง “ปั จ จัย การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี ้
ตัวแปรต้น
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการซือ้ สินค้า
1. ซือ้ สินค้าให้ใคร
2. ประเภทของสินค้า
3. ความถี่ในการซือ้ /เดือน
4. ช่วงเวลาในการใช้บริการ
5. จานวนเงิน/ครัง้
6. ผูม้ ีอิทธิพลต่อการซือ้
7. วัตถุประสงค์ของการรับใบเสร็จ

ตัวแปรตาม

การยอมรับเทคโนโลยี
1. ด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจประโยชน์
จากการใช้งาน
2. ด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจความง่ายต่อ
การใช้งาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ( Conceptual Framework )
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2. พฤติ กรรมการซื อ้ สิ น ค้ามี ค วามสัม พัน ธ์ต่ อระดับ ความคิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิ จัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่คน้ คว้าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็ น
แนวทางใช้ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย และเกิ ด ความเข้า ใจในเนื ้อ งานที่ ผู้วิ จั ย ต้อ งการศึ ก ษา ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
2. แนวคิดปัจจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี
3. แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ความหมาย
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาในเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประชากร
โดยใช้ขอ้ มูลที่มาจากการสามะโนประชากร (Census) เพื่อศึกษาด้านปริมาณของประชากร ความ
หนาแน่นในที่อยู่ของประชากรรวมถึงการกระจายตัวของประชากร ราชบัณฑิตยสถาน (2524) ให้
คานิยามของคาว่า “ประชากร” ไว้ 2 ความหมายดังนี ้
1. ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง จานวนคนทัง้ หมดในพืน้ ที่แห่งหนึ่งในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือในช่วงขณะหนึ่ง
2. สถิติ หมายถึง คน หรือสัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะรับการศึกษาหรือสุม่ ตัวอย่าง
ยุ บ ล เบ็ ญ จรงค์ กิ จ (2542) กล่ า วถึ ง ประชากรศาสตร์ ไว้ว่ า แนวความคิ ด ด้ า น
ประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎีท่ีใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เกิ ด ขึ น้ ตามแรงบั ง คับ ที่ ม าจากภายนอกมากระตุ้น เป็ น ความเชื่ อ ที่ ว่า คนที่ มี คุณ สมบัติ ท าง
ประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
สุวสา ชัยสุรตั น์ (2552) กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปั จจัยที่
เป็ นหลั ก เกณฑ์ บ่ ง บอก หรื อ แบ่ ง แยกถึ ง ลั ก ษณะทางประชากรที่ อ ยู่ ใ นตั ว ประเภทบุ ค คล
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ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดสมาชิ กในครอบครัว รายได้ ระดับ การศึกษา อาชีพ วัฏ จักรชีวิต
ครอบครัว ศาสนา เชือ้ ชาติสญ
ั ชาติ และสถานภาพทางสังคม (Social class) เป็ นต้น
ศิริวรรณ เสรีรตั น์และคณะ (2560) ได้กล่าวถึง การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตาม
ประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็ นการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้หลัก
ด้านประชากรศาสตร์ โดยถื อ เกณฑ์ เช่ น เพศ รายได้ อาชี พ การศึก ษา ศาสนา ยุค สมัย อายุ
ขัน้ ตอนในวัฎจักรชีวิตครอบครัว คอตเลอร์ P. Kotler (2010) หรือเป็ นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด
โครงสร้างและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่นี ิยม
ใช้กนั อย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดสมาชิกในครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่ง
ใช้ในการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และ
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณ ฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรศาสตร์
ดังนี ้
1. อายุ ความชอบและความสามารถของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็
ตามตัวแปรชนิดนีอ้ าจเป็ นตัวแปรลวงก็ได้ เช่น การขายสินค้าที่มีคนวัยหนุ่มสาวเป็ นกลุม่ เป้าหมาย
แต่กลับมีผสู้ งู อายุมาซือ้ แทน ทัง้ นีม้ ีสาเหตุมาจากตลาดเป้าหมายนัน้ ไม่ได้เป็ นกลุ่มที่มีอายุต่างกัน
ตามปี เกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตัวเองยังเป็ นหนุ่มสาว
2. ขัน้ ของวงจรชีวิต บุคคลที่อยู่ในขัน้ ของวงจรชีวิตเดีย วกัน อาจจะมีความต้องการและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยขัน้ ของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความต้องการของบุคคล
ต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผูส้ ูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะสร้างโอกาสให้กับนักการตลาดในการ
เสนอการบริการ และผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถใช้ตอบสนอง ความต้องการของตลาด
3. เพศ ผูห้ ญิงและผูช้ ายมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติ และ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยเพศ
หญิงมักจะมีความละเอียดอ่อนและต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มากขึน้ ก่อนทาการตัดสินใจ ส่วน
เพศชายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมักจะมุ่ง เน้นไปที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้เขา
สามารถบรรลุสเู่ ป้าหมายได้
4. รายได้ เป็ น เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดที่ใช้กันมานานแล้วส าหรับสิ นค้าและบริการ
อย่างไรก็ตาม รายได้อาจไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็ นลูกค้าที่ดีท่สี ดุ สาหรับผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
5. ยุคสมัยของคน คนในแต่ละรุ่นจะได้รบั อิทธิ พ ลจากเวลาที่เปลี่ยนไป ทาให้มี ความ
สนใจที่แตกต่างกัน เช่น ในด้านดนตรี ภาพยนตร์ หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่งนัก
ประชากรศาสตร์เรียกกลุ่มเหล่านีว้ ่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน
มี มุ ม มองและค านิ ย มเหมื อ นกัน นั ก การตลาดมั ก น าสัญ ลัก ษณ์ แ ละรู ป ภาพที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
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ประสบการณ์ท่ีสาคัญของกลุ่มคนเหล่านีม้ าใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็ น
7 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 (World war II) (3) กลุ่ ม คน ห ลั ง สงครามโลก (Postwar) (4) กลุ่ ม คนในช่ ว งต้ น ก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่มคนในช่วงท้ายของสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 (Trailing – Edge baby boomer) (6) กลุม่ คน Generation X (7) กลุม่ คน Generation Y
ลักษณะส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รัต น์ (2550) กล่ า วว่ า คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้า นประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ การระดับศึกษา เป็ นเกณฑ์ท่ีมักถูกใช้ในการแบ่งส่วนตลาดอยู่
บ่อยครัง้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็ นลักษณะที่สาคัญและค่าทางสถิติท่ีสามารถช่วย
กาหนดตลาดเป้าหมายของประชากร รวมทั้งยังง่ายต่อการวัด มากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้าน
ทางประชากรศาสตร์ท่ีสาคัญ และคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะพบว่ามีลกั ษณะทาง
จิตวิทยาที่ต่างกันไป โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆดังนี ้
1. เพศ เพศที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทาให้พฤติกรรมของแต่ละคนในด้านการ
ติดต่อสื่อสารต่างกัน กล่าวคือ ในเพศหญิ งจะพบว่ามี แนวโน้ม มี ความต้องการที่จะรับและรส่ง
ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดเพียงแต่จะมีความต้องการที่จะรับและส่ง
ข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ ยังต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึน้ จากการปฎิ
สัมพันธ์กับ ข่าวสารนั้นด้วย เพศจึงเป็ นตัวแปรส าคัญ ในการแบ่งส่วนตลาด ทาให้นักการตลาด
จะต้องศึกษาและพยายามให้ความสาคัญกับตัวแปรนีอ้ ย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั เพศเป็ นตัว
แปร ที่ค่อนข้างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด้านการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุจากการที่เพศหญิงส่วนใหญ่ทางานมากขึน้
2. อายุ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจะสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มี ช่วง
อายุต่างกัน ซึ่งเหตุนี ้นัก การตลาดจึ งใช้ตัวแปลด้านอายุให้เป็ นประโยชน์ โดยอายุเป็ นตัวแปร
สาคัญในการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนการตลาด นักการตลาดได้พบว่า จาก
การค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก ( หรือ Niche market) โดยมุ่งที่ตลาดอายุแต่ละ
ช่วงเป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ ทาให้คนมี ความแตกต่างกันในด้านของความคิด เช่ น คนที่มี อายุน้อย
มักจะพบว่าพฤติกรรมจะเกี่ยวพันความคิดทางด้านเสรีนิยม โดยมักจะมองโลกในแง่ดี และ ยึดถือ
อุดมการณ์ มากกว่าคนที่ มี อายุม าก ในขณะคนอายุม าก มักมี ความคิด โนเมเอียงไปทางด้าน
อนุรกั ษ์นิยม ที่จะยึดถือหลักการปฏิบตั ิ ที่ค่อนข้างระมัดระวังมากกว่า มองโลกในแง่รา้ ยมากกว่า
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คนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆชีวิตที่แตกต่างกัน ออกไป ลักษณะการใช้
ช่องทางสื่อสารก็ต่างกัน คนที่ มี อายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารด้านสาระ และจริงจัง
มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา ถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ แนวความคิด การยึดถือค่านิยม รวมถึงทัศนคติ
และแสดงออกในทางพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาในระดับสูงจะได้เปรียบอย่างมากใน
การรับรูเ้ นือ้ หาและข่าวสารได้มีประสิทธิภาพ เพราะความรู ค้ วามกว้างขวางและเข้าใจในเรื่องราว
ต่างๆในข่าวสารได้ดีกว่าคนที่มีระดับการศึกษาอื่น แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่อ สารที่ได้รบั ง่ายๆ ถ้าไม่มี
หลักฐานหรือเหตุผลที่มีคณ
ุ ภาพและมีขอ้ มูลที่มากพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ากว่านัน้ มักจะใช้
สื่อในช่องทางวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูม้ ีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ มาใช้งานประกอบกัน แต่หากมี เวลาจากัดก็มักจะมองหาข้อมูล
ข่าวสารจากหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. รายได้ เป็ นตัวแปรสาคัญ ในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาด
มักจะสนใจผูบ้ ริโภคที่มีความสามารถในการใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะเป็ น
ตลาดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ การแบ่งส่วนตลาดมีปัจจัยสาคัญ ที่ใช้เป็ นปั จจัยเดี่นวนั่นคือรายได้อ นั่น
ก็คือ รายได้อาจเป็ นตัวชี ้วัด กาลังซ้อนั้นคือเป็ นกลุ่ม ที่ มี ความสามารถในการจ่ายเงินซ้อ สินค้า
หรือไม่
โดยสรุ ป การเลือกซือ้ สินค้าที่แท้จริง อาจจะถือเป็ นกฏเกณฑ์รูปแบบ รสนิยม การ
ยึดถือค่านิยม ในการดารงชีวิต อาชีพ ระดีบการศึกษา และอื่นๆ แม้จะเห็นว่าตัวแปรด้านรายได้
จะเป็ นตัวแปรที่ ถูกใช้บ่อย แต่มักจะใช้เกณฑ์รายได้เชื่อมโยงกับตัวแปรด้วย กับตัวแปรทางด้าน
ปั จจัยส่วนบุคคล ประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนด ตลาดเป้าหมายได้อย่างลึกซึง้
ยิ่ง ขึน้ เช่ น กลุ่ม รายได้ มัก อาจเกี่ ย วข้องกับ เกณฑ์ ช่ วงอายุ และ กลุ่ม อาชี พ เป็ น ต้น ที่ มัก ถูก
นามาใช้รว่ มกันร่วมกัน
อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2551) กล่าวถึง ลัก ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ
เพศ ครอบครัว วงจรของชี วิ ต ระดับ การศึ ก ษา และจ านวนรายได้ เป็ น ต้น ซึ่ ง นัก การตลาด
ความสาคัญต่อลักษณะดังกล่าว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ (Demand) ด้านตัวสินค้าทัง้ หลาย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ จะชีใ้ ห้เห็นแน้วโน้มและลักาณะของตลาดใหม่ท่ีเกิดขึน้
หรือที่กาลังขยายตัว และลักษณะหรือแนวโน้ม ตลาดอื่นๆ ก็จะหายไปหรือถูกลดความสาคัญลง
จึงอาจกล่าวเป็ นข้อสรุปได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่สี าคัญมีดงั นี ้
1. อายุ นักการตลาดควรต้องคานึงถึง ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านอายุ
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2. เพศ จานวนสตรี ที่สมรสหรือโสด มีอตั ราการออกทางานนอกบ้านหารายได้เองสูง
มากขึน้ เรื่อยๆ ดังนัน้ ปั จจุบนั สตรีท่ีออกมาหารายได้เองเหล่านัน้ จึงเป็ นกลุ่มที่มีอานาจซือ้ มากขึน้
ตามรายได้ สตรีจึงถือเป็ นผูต้ ดั สินใจมากขึน้ ตามไปด้วย ซึ่งจัดเป็ นผูซ้ ือ้ รายใหญ่ท่กี าลังเพิ่มจานวน
ขึน้ เรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมา เพศชายมักเป็ นผูต้ ดั สินใจซือ้
3. วงจรครอบครัว ขัน้ ตอนและสถานะทางครอบครัวที่เกิดขึน้ แต่ละช่วงตอนของวงจร
ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว มักถูกสร้างเป็ นตัวกาหนดที่สาคัญของพฤติกรรมที่เกิดขึน้ แต่ก
ต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตตามวงจรครอยครัวของคนในแต่คน
4. การศึกษา และรายได้ 2 ปั จจัยนีม้ ีมีอิทธิพลสาคัญ ต่อรายได้ เป็ นอย่างมาก การ
รับรูว้ ่าอะไรจะเกิดขึน้ กับการศึกษาและรายได้ เป็ น ปั จจัยสาคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่าย ส่วน
ใหญ่ขนึ ้ อยู่กบั รายได้ท่ีผบู้ ริโภคได้รบั หรือหาได้
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมด โดยสรุ ป ทฤษฎี ประชากรศาสตร์นั้น เป็ นเรื่องของการ
เรียนรู เ้ กี่ยวกับคุณลักษณะนิสยั แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎีท่ีใช้หลักการของ
ความเป็ น เหตุเป็ น ผล การศึกษาข้อ มูล พฤติ ก รรมจากประชากรศาสตร์จ ะท าให้นัก การตลาด
สามารถน าข้อ มูล ไปใช้ในการวิ เคราะห์ แบ่ ง แยกคุ ณ ลัก ษณะนิ สัย โดยเชื่ อ ที่ ว่ า แต่ ล ะคนที่ มี
คุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนัน้ ผูว้ ิจยั
จึ งนาทฤษฏีของอดุล ย์ จาตุรงค์กุล (2551) ใช้อ้างอิงในการออกแบบสอบถาม ตามหลัก ด้าน
ประชากรศาสตร์
แนวคิดปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี
รู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
Davis F. D (1989) กล่าวว่า รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็ นทฤษฎีท่ีได้พฒ
ั นา
มาจากทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action: TRA ของ Ajzen and
Fishbein (1975)) ซึ่ง วัต ถุประสงค์เพื่ อเป็ นแบบแผนในการทานายการยอมรับ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ TAM เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานสาหรับการอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร 2 โครงสร้าง
คือ
1. การรับ รู ว้ ่ามี ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease of Use) เป็ นตัวแปรหลักที่ส าคัญ ของ TAM ซึ่งหมายถึง ระดับที่บุคคลเชื่ อว่า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาช่วย หรือส่งเสริมสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
หรือการใช้ชีวิตให้ดีขึน้ การที่บุคคลรับรูว้ ่าเทคโนโลยีท่ีนามาใช้นนั้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และจะ
เสนอทางเลื อกที่มี คุณ ค่าส าหรับ การใช้ชี วิตประจาวันหรือการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนได้
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รวมทัง้ ถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่จะทาให้ได้งานที่มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ หรือทาให้งานนัน้ ๆใช้ระยะเวลาน้อยลง
ได้ผ ลลัพ ท์ท่ี เร็ว ขึ น้ ซึ่ง จะส่ง ผลให้มี ต้น ทุน ที่ ล ดลงหรือ มี รายได้เพิ่ ม มากขึ ้ น ซึ่ง จัด ว่า เป็ น เป็ น
แรงจูง ใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ในทฤษฎี ก ารยอมรับ เทคโนโลยี ถื อ ว่ า เป็ น การรับ รู ้
ประโยชน์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ชีใ้ ห้เห็นถึงการยอมรับ (Adoption) หรือความตัง้ ใจ ที่จะยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยี อันเนื่องมาจากการรับรูว้ ่ามีประโยชน์มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการยอมรับโดยตรง
ต่อ ผู้ใช้งาน และการรับ รู ป้ ระโยชน์จ ะส่ง ผ่ านจากพฤติ ก รรมการยอมรับ จึ ง เป็ น การมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อการใช้งาน Agarwal Ritu และ Prasad Jayesh (1999) โดยอาจจะให้ความหมาย ได้
ดังนี ้
การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือระดับความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการ
ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่ ว ยด้านการเพิ่ ม ขึ น้ ของประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของตนได้ และ
หมายถึงการรับรูถ้ ึงประโยชน์ท่ีเกิดใหม่ หรือเพิ่มขึ่นจากเดิม ที่เป้นผลจากจากใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลด้านการรับรู ก้ บั ผูใ้ ช้งานในแต่ละบุคคล กล่าวคือ แต่ละคนจะรับรูไ้ ด้ว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพปละประสิทธิผล รวมถึง พัฒ นาศักยภาพผลงานของตัวเอง หรือการทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
การรับ รู ถ้ ึ ง ความง่ ายในการใช้ง าน (Perceived Ease of Use) คื อ ความเชื่ อว่า ระดับ
ความพยายาม ไม่ว่าจะเป็ น การลงทุน ลงแรง หรือเวลา การใช้งานนัน้ ไม่สงู เกินไป หรือไม่ใช้ความ
พยายามที่จะใช้ใช้งาน แปลความว่าต้องใช้งานง่าย เข้าถึงได้ง่ายนั่นเอง และรวมถึงการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งาน ซึ่งเป็ นตัวกาหนดการรับรูใ้ นปริมาณผลลัพท์หรือระดับความสาเร็จที่จะได้รบั ว่า
ตรงกับที่คาดหวัง หรือ เหนือกว่าที่คาดหวังหรือไม่
2. ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ (Attitude Toward Using) และ พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการใช้
(Behavioral Intentions to Use) รวมถึ ง ขั้น ตอน การใช้จ ริง (Actual System Use) เป็ น ตัว แปร
หลักที่สาคัญอีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งหมายถึงระดับ ที่ผูใ้ ช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีท่ีเป็ นเป้าหมายที่จะใช้
ว่าเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีความง่ายในระดับที่ผูใ้ ช้งานยอมรับ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความ
มานะพยายามมาเป็ นเงื่อนไขในเข้าถึงหรือการการใช้งาน ซึ่งหากเทคโนโลยีท่เี ข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
ใช้งานง่าย สะดวก จะทาให้เทคโนโลยีนนั้ มีความน่าจะเป็ นสูง ว่าจะได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้ การ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งานนัน้ จะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตัง้ ใจที่จะ
ใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ โดยอาจจะให้ความหมาย ได้
ดังนี ้
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ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติท่ีมี ต่อการใช้ว่า แต่ละ
บุคคลมีความสนใจที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีหรือยอมรับการใช้งาน
พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้ (Behavioral Intentions to Use) หมายถึง การตัง้ ใจที่จะ
ใช้งาน ซึ่งขึน้ อยู่แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมสนใจที่จะใช้เทคโนโลยี
การใช้จริง (Actual System Use) หมายถึง การที่แต่ละบุคคลการยอมรับเทคโนโลยีและ
นาเทคโนโลยีนนั้ มาใช้งานจริง

ภาพประกอบ 2 แสดง Technology Acceptance Model: TAM
ที่ม า: Davis F. D (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user
acceptance of information technology
จากภาพประกอบ สามารถอธิบายว่าการรับรูว้ ่ามีประโยชน์ จะรับอิทธิพลตรงมาจากการ
รับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้ โดยการที่ผุใ้ ช้งานรับรู ว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู ้
ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) จะสามารถนาไปใช้ในการทานายทัศนคติต่อการ
ใช้ รวมถึงถูกนาไปใช้ต่อในการประเมินความพอใจของผูใ้ ช้ท่มี ีต่อระบบ นอกจากนัน้ การที่ผใู้ ช้งาน
สามารถรับรู ว้ ่ามี ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived
Ease of Use) เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการใช้ (Behavioral
intentions to use) และโดยสรุปพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้นนั้ จะเป็ นตัวทานายการใช้งานจริง
ของเทคโนโลยี
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ลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีว่า
เป็ นขัน้ ตอน (Process) ที่จะเกิดขึน้ ต่อความคิดและจิตใจภายในบุคคลหนึ่งๆ โดยเริ่มต้นจากมี่ได้
ยินหรือได้รบั สารในเรื่องวิทยาการนั้นๆ พัฒ นาไปแต่ละขัน้ จนนาไปสู่การยอมรับไปใช้ในที่สุดซึ่ง
กระบวนนีเ้ กิดขึน้ ในลักษณะใกล้เคียงกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละการตัดสินใจ (Decision Making)
โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับได้ออกมาเป็ น 5 ขัน้ ตอนคือ
1. ขัน้ รับรูห้ รือตื่นตน (Awareness Stage) เป็ นขัน้ ตอนแรกเริ่มของการบวนการการ
ยอมรับ เป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ที่ ท าให้เกิ ด การรู เ้ กี่ ย วกับ สิ่ ง ใหม่ ๆ แนวคิ ด ใหม่ หรือ หรื อ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ
นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมในชีวิตปะจาวัน ของคน อาจเป็ นได้รบั
ข่าวสารเพียงบางส่วน ที่อาจยังเป็ นข้อมูลเบื่องต้น ซึ่งการรับรู ส้ ่วนใหญ่ มักการรับรู โ้ ดยบังเอิญ
หรือ หรือจากการแสวงหาแบบสุ่มของผูต้ อ้ งการใช้งาน จะทาให้เกิดความอยากรูแ้ ละแก้ปัญหาที่
ตนเองมีอยู่ นาไปสูก่ ารยอมรับหรือปฏิเสธ
2. ขั้น สนใจ (Interest Stage) เริ่ม ให้ค วามสนใจ และต้อ งการรายละเอี ย ดข้อ มูล
เกี่ยวกับวิทยาการ นวัตกรรม วิธีการ หรือเครื่องมือใหม่ๆ เป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะที่ประกอบด้วย
ตัง้ ใจและลงมือ ลงแรงใช้ความพยายามในการค้นหาข้อมูล ในขัน้ นีผ้ ูค้ น้ หามักได้รบั ความรูใ้ หม่
มากขึ น้ มี รายลเอีย ดมากขึน้ และเริ่มี กระบวนการคิ ด และ หาเหตุผ ลมากกว่าขั้นแรก ซึ่ง อาจ
สัม พัน ธ์บุ ค ลิ ก ภาพและค่ านิ ย มของแต่ ล ะคน ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การติ ด ตาม แสวงหาข่ าวสารหรือ
รายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ วิทยาการใหม่ดว้ ย
3. ขั้น ประเมิ น ค่ า (Evaluation Stage) เริ่ม คิ ด มี ก ารประมวลผลข้อ มู ล พิ จ ารณา
ไตร่ตรอง หาทางเลือก ความเป็ นไปได้ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างผลดีและผลเสีย ต้นทุนและ
ผลตอบแทน หากว่ามีพิจารณาแล้วผลทางบอกมีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ซึ่งอาจพิจารษเดานความ
เสี่ยงเข้ามาประกอบด้วย ว่าความเป็ นไปได้ท่ีจะเกิดผลกระทบจากการทีผลลัพธ์ท่ีไม่เป็ นตามคาด
จัเป็ นไปในรูปแบบด้าง สิ่ง ตามมาจึงต้องมีการเพิ่มแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความ
มี่นใจในผลลัพท์ โดยอาจมีคาแนะนาหรือชีแ้ จงเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นตอนทดลองกับ ส่วนงาน หรือ คนส่วนน้อย และ
จากัดความเสี ยหาย อาจจะเกิดขึน้ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ว่า
เป็ นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และ มีความจะเป็ นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือสภาพแวดล้อม
ให้เข้ากับสถานการณ์ของตนในขัน้ นี ้จะสรรหาหาข่าวสารที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่
หรือนวัตกรรมนัน้
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5. ขั้น ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ น ขั้น ที่ ป ฏิ บัติ น าไปใช้จ ริง ซึ่ ง บุ ค คล
ยอมรับวิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็ นประโยชน์ในสิ่งนัน้ แล้ว
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยใช้แนวคิดของ Davis (1989) กล่าวว่า
รู ป แบบการยอมรับ เทคโนโลยี (TAM) เป็ นแบบแผนในการท านายการยอมรับ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรูว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึงการรับรู ้
ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี และการรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease
of Use) หมายถึง การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาและนามาประยุกต์เพื่อ
น ามาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิ ด และเป็ น ข้อ มูล ในการออกแบบค าถามเครื่องมื อ
แบบสอบถาม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550) ให้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer
Behavior) ว่าคือพฤติกรรมที่ผูบ้ ริโภคทาการสืบค้นหรือแสวหา การซือ้ การใช้งาน การประเมิ น
คุณค่าของควัผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนองความต้องการของเขา หรือ บุคคล
ในระดับที่บุคคลนัน้ ๆยอมรับ หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของ
ผูบ้ ริโภคที่เกี่ยวข้องในการซือ้ และใช้สินค้า
พฤติกรรมด้านการซือ้ ของผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ที่เกิดขึน้ เป็ น
ผลลัพท์สดุ ท้ายที่ตดั สินใจซือ้ สินค้าและบริการไปเพื่อนาไปใช้งาน หรือ นาไปบริโภคเองหรือส่งต่อ
ผูอ้ ่ืน เช่นการใช้งานภายในครัวเรือน ผูบ้ ริโภคทุกคนที่ซือ้ สินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง
ที่ ค าดหวัง เช่ น ว่า นี ้รวมกัน เรีย กว่าตลาดผู้บ ริโภค ผู้บ ริโภคทั่วโลกนั้น มี ค วามแตกต่ า งกัน ใน
ลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น ที่อาจเป๋ นไปได้ ว่ามี ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง เช่น อายุ ระดับ
รายได้ ระดับการศึกษา ความแตกต่างด้านศาสนา เชื่อชาติ วัฒ นธรรม ขนธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยมและรสนิยม เป็ นต้น ทาให้พ ฤติกรรมการบริโภคไม่วาจะเป็ นการกินการใช้ การซือ้ และ
ความรู ส้ ึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแต่ละบุคคล ทาให้มีการซือ้ การ
บริโภคสินค้าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะด้านประชากรที่กล่าว
มานัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทาให้มีการบริโภคที่แตกต่างกัน
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องค์ประกอบโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
คอทเลอร์ P. A. Kotler, G (2015) ได้แ สดงภาพโมเดลพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริโภคโดยอาศัย S-R Theory โดยแสดงความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ือ้ ที่แสดงให้เห็นแรงจูงใจต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เริ่มจากการมีตัวที่เป็ นสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ทาให้เกิด
อยากกิน อยากใช้ ซึ่งคือความความต้องการ โดยสิ่งกระตุน้ เหล่านัน้ จะส่งสารและข้อมูลเข้าไปสู่
กล่องดา (Black box) ที่อยู่ภายในในความรูส้ ึกนึดคิดของผูบ้ ริโภค ซื่งเป็ นกรบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ความคิดความรูส้ ึกตรรกะอารมณ์ท่ีประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค แน่นอนว่าผูข้ ายผ้
ผลิ ต หรือผู้ให้บริการไม่ ส ามารถคาดคะเนได้อย่างแม่ นยาว่าในเบื อ้ งหลังของความรู ส้ ึกนึกคิด
เหล่ านั้น ของผู้บ ริโภคจะได้รับ หรือ เคยได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากลัก ษณะด้า นต่ า งๆ ของผู้บ ริโภค
หลังจากนั้นจึงได้เกิดการตอบสนองของผูบ้ ริโภค(Buyer’s response) นัน้ ๆ ตามมา หรือเกิดการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Buyer’s purchasing decision) ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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สิ่ ง กระตุ้น เร้า (Stimulus) หมายถึ ง สิ่ ง เร้า ที่ ท าการกระตุ้น อาจเกิ ด จากภายในของ
ผูบ้ ริโภคเอง (Inside stimulus) ดังนั้นนักการตลาดจึงสนใจ และจัดการกับสิ่งกระตุน้ ที่เกิดจาก
ภายนอก ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผบู้ ริโภค มีความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุน้ นัน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูง
ใจสาคัญ ที่ทาให้เกิดการซื อ้ สิ นค้า (Buying Motive) ซึ่งผู้บริโภคอาจใช้แรงจูงใจในการซือ้ ด้าน
เหตุผล และแรงจูงใจซือ้ ด้านจิตวิทยา หรืออารมณ์ก็ได้ สิ่งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ด้าน
ได้แก่
1. สิ่ ง กระตุ้น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ น สิ ้ง เร้า ที่ ก ระตุ้น ที่ บ รรดา
นัก การตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะพยายามสรรหา และบริก ารจัด การ ควบคุม ได้ดี ประกอบไปด้ว ย
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น รูป สี กลิน รส หรือ
คุณลักษณะลักษณ์ ความสวยงาม ราคา (Price) ได้แก่ การกาหนดราคามูลค่าซือ้ ขายแลกเปลี่ยน
ของสินค้าให้เหมาะสม สถานที่ (Place) หรือช่องทางการกระจายสินค้าและการจัดจาหน่าย เช่น
การกระจายอย่างทั่วถึงของผลิตภัณฑ์ สะดวกต่อการซือ้ และการสื่อสารการตลาด (Promotion)
เช่น การโฆษณาอย่างสม่าเสมอ การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขายและการส่งเสริมการขาย
2. สิ่งกระตุน้ ด้านอื่น ๆ (Other stimulus) เป็ นตัวกระตุน้ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย สิ่งกระตุน้ เหล่านี ้ ประกอบด้วย
2.1 สิ่งกระตุน้ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ตัวอย่างเช่น สภาพของตลาดสภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้และค่าครองชีพ ของผูบ้ ริโภค สิ่งเหล่านี ้ มีความสัมพันธ์กับความระดับต้องการ
ของบุคคล
2.2 สิ่งกระตุน้ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีใหม่ ด้าน
ระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถยนต์ เช่น ระบบการทางานของถุงลมนิรภัย ระบบเบรค ทาให้
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริโภค
2.3 สิ่ ง กระตุ้น ด้า นกฏหมาย และสภาพด้า นการเมื อ ง (Law and political)
ตัวอย่างเช่น การประกาศกฏหมายที่มี ผลต่อการค้า หรือราคาสินค้าเช่น เพิ่ม หรือลดภาษี สินค้า
ต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กับด้านการการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ทั้งในเง่บวก
และลบ
2.4 สิ่งกระตุน้ ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย ขนมธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ต่างๆ จะส่งผลเป็ นตัวกระตุน้ ทางด้านความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
3. กล่ อ งด าหรือ ปั จ จัย ด้า นความรู ้สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้บ ริโภค (Buyer’s Black Box)
ผู้ผ ลิ ต หรือ ผู้ข าย มัก ใช้พ ยายามในการค้น หา หาความรู ส้ ึก เหล่า นี ้ ดัง ที่ รับ อิ ท ธิ พ ลที่ ม าจาก
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ลักษณะของผูบ้ ริโภค (Buyer Characteristics) ที่มีความแตกต่างกันไป กระบวนการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ ริโภค (Buyer’s decision process) ประกอบไปด้วย กระบวนการต่างที่เกิดขึน้ อย่างเป็ น
ขัน้ ตอนในด้านต่างๆ กล่าวคือ การรับรู ห้ รือมองเห็นปั ญหา นาไปสู่การการค้นหาข้อมูลที่มากขึน้
การประเมินทางเลือกที่เป็ นไปได้ การตัดสินใจซือ้ หรือใช้งาน และพฤติกรรมภายหลังการซือ้
4. การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค (Buyer’s response) หรือเรียกอีกอย่าง
นึ่ง ว่า การตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริโภค (Buyer’s purchase decision) หมายถึง ขั้น ตอนที่ เกิด การ
ตัดสินใจที่จ ะใช้หรือซื อ้ ในด้านประเด็นต่างๆ ดังนี ้ การเลือกใช้ผลิตภัณ ฑ์หรือบริการ (Product
choice) การเลื อ กจากตราของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brand choice) การเลื อ กจากตั ว ผู้ข าย (Dealer
choice) การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchasing timing) และรวมไปถึงการระบุปริมาณที่ตง้ การซือ้
(Purchase amount)
แนวคิดการตัดสินใจ
ความหมายของการตัดสินใจ
ทิพ ย์วัล ย์ สี จัน ทร์ และคณะ (2546) กล่าวว่า การตัดสิ น ใจ ถูก กาหนดเป็ น การเลือ ก
ทางเลือก มาเป็ นแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา ซึ่งควรต้องมีทางเลือกที่หลากหลายทางเกิดขึน้
ก่อน จากนัน้ จึงนามาเปรียบเทียบกัน จนสามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แล้วจึงนามาเป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อ กแนวคิ ด ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
หลากหลายทางเลื อก เพื่อให้ได้ม าซึ่งทางเลือก ที่เห็นว่าดีท่ีสุด พร้อมนาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
Kotler Philip (2000) กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ว่า เป็ น กระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึ่งจะทาการตัดสินใจซือ้ แบบมีขนั้ ตอน กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคต้อง
มีความต้องการและลงมือทาการเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการพิจารณาก่อน เพื่อเป็ น
การกาหนดแนวทาง และต่อมาผูบ้ ริโภคจะประเมินหาทางเลือกที่หลากหลายและดูความเป็ นไปได้
ว่าจะตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ หรือไม่ ซึ่งนักการตลาดต้องให้มองให้เห็นความสาคัญของ
พฤติกรรมหลังการซือ้ หรือการใช้บริการของผูบ้ ริโภคให้มาก เพื่อให้ผบู้ ริโภคให้เกิดความพึงพอใจม
สูงสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และหากผูบ้ ริโภคไม่เกิดความพึงพอใจจากการซือ้ สอนค้าหรือบริการไปใช้
แล้ว ผูข้ ายจะต้องค้นหาให้ได้ว่าความพึงพอใจนัน้ คือะไร เกิดจากปั ญหาอะไรและจะต้องทาการ
ป้องกันและแก้ไข เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในการซือ้ หรือใช้สินค้า
หรือบริการนัน้ ๆ ให้ได้มากที่สดุ
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กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีลกั ษณะเป็ นลาดับขัน้ ตอน ที่ใช้ในการตัดสินใจ
โดยมีลาดับกระบวนการประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
การรับรูป้ ัญหาหรือตระหนักถึง
ความต้องการ

การแสวงหาข่าวสาร
และข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจซือ้

พฤติกรรมหลัง
การซือ้

ภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจซือ้
ที่มา: Kotler Philip (2000). Marketing Management
จากภาพตามแนวคิดของ Kotler Philip (2000) เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ได้นั้น
ได้แบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การรับ รู ้ปั ญ หา หรื อ ตระหนั ก ถึ ง ความต้อ งการ (Problem Recognition) เป็ น
จุดเริ่ม ต้น ของกระบวนการซือ้ ซึ่ง ผู้บริโภคต้องเกิดความตระหนักถึงปั ญ หาหรือความต้องการ
ผู้บ ริโภคต้อ วมี ค วามรู ส้ ึ ก ถึ ง ความแตกต่ างระหว่า งสภาวะที่ ผู้บ ริโภคเป็ น อยู่จ ริง กับ สภาวะที่
ผูบ้ ริโภคปรารถนา ความต้องการอาจถู กกระตุ้น โดย ตัวกระตุ้นจากภายใน (Internal Stimuli)
กระตุน้ ความต้องการที่มีอยู่ปกติเช่น ความหิวกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น ในระดับสูง
พอที่จะกลายเป็ นแรงขับหรือแรงผลัก ดัน (Drive) นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุน้ จาก
ตัวกระตุน้ ภายนอก (External Stimuli) เช่น สภาวะแวดล้อม เป็ นต้น
2. การแสวงหาข่าวสาร และข้อ มูล (Information Search) เมื่ อ ผู้บ ริโภคได้รบั การ
กระตุน้ หรือสิ่งเร้าผลที่ตามมา ผูบ้ ริโภคอาจจะเสาะแสวง หรือ ไม่อยากที่จะ แสวงหาหาข่าวสาร
ข้อมูลเพิ่มเพิ่มมากขึน้ ก็ได้ ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริโภคแข็งแกร่งและสินค้าที่จะตอบสนองอยู่ ใกล้
ผูบ้ ริโภคมักจะทาการซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ แต่หากแรงผลักดันของผูบ้ ริโภคไม่มีมากพอ ผูบ้ ริโภค
ก็จะเพียงแค่เก็บคามตระหนักปั ญหา หรือความต้องการนัน้ ถึงความต้องการเสาะแสวงหาข่าวสาร
นัน้ ไว้ในความทรงจา หรือยังไม่ลงมือหรือลงแรงในการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต้องการ
ดังกล่าว ทัง้ นีผ้ บู้ ริโภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายช่องทาง เช่น
2.1 แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ญาติพ่ีนอ้ ง ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผูค้ นุ้ เคย
ผูท้ ่มี ีประสบการณ์มาก่อน
2.2 แหล่งพาณิ ชย์ ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่าย บูธแสดง
สินค้า
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2.3 แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต
2.4 แหล่งที่เกิดจากความชานาญ ได้แก่ การที่ผบู้ ริโภคได้สมั ผัส ทดลองจสินค้า
และบริการ
3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternative) เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้บ ริโภคใช้
ข้อมูล หรือข่าวสารที่ได้จากการแสวงหาข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของตราสินค้าหรือบริการที่
เลือกไว้เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเป็ น ลาดับขั้นสุดท้าย ผูบ้ ริโภคที่ได้ทาการพิจารณาตรา
สินค้าหรือบริการด้วยวิธีการใด นักการตลาดที่ดีจะต้องรูเ้ กี่ยวกับหลักด้านการประเมินค่าทางเลือก
ของผูบ้ ริโภค นั่นก็คือวิธีการที่ผบู้ ริโภคใช้ข่าวสารเลือกตราสินค้าหรือบริการ ทัง้ นีน้ กั การตลาดต้อง
เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ก่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
4. การตัด สิ น ใจซื อ้ (Purchase Decision) เป็ น ขั้น ตอนการประเมิ น ที่ เกิ ด ขึ น้ โดย
ผูบ้ ริโภค บริโภคจะพิจารณาและจัดลาดับความชอบในตัวสินค้าหรือตราสินค้าหรือบริการต่างๆใน
แต่ละตัวเลือกที่มีและก็จะสร้างความตัง้ ใจซือ้ ของสินค้าแต่ละตัวขึน้ มา โดยทั่วไปการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ ริโภคมักจะทาการซือ้ ตราสินค้าหรือบริการที่ช อบมากที่สุด แต่หากมีปัจจัยมากกว่าหนึ่ง
อาจจะทาให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post-purchase Behaviour) งานของนักการตลาดไม่ ได้
หยุดอยู่ท่ีการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคเท่านั้น แต่จะต้องติดตามเพื่อรับรู ใ้ ห้ได้ว่า ผูบ้ ริโภคนั้นๆเกิด
ความพอใจหรือไม่พอใจกับสินค้ามากน้อยเพียงไร และจะก่อพฤติกรรมหลังการซือ้ ตามมาอย่างไร
โดยปั ญ หาอยู่ท่ีว่าอะไรเป็ นตัวกาหนดว่า ผูบ้ ริโภคพอใจหรือไม่พอใจในการซือ้ สินค้าหรือบริการ
คาตอบมักขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริโภค (Consumer’s Expectation)
กับการรับรู ใ้ นประสิทธิภ าพของสิ นค้าหรือบริการ (Products’Perceived Performance) ถ้าการ
รับรูใ้ นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคผิดหวัง แต่
หากถ้าการรับรู ใ้ นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการตรงกับความหมาย ผูบ้ ริโภคก็ จะเกิดความ
พอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผูบ้ ริโภคจะปลืม้ ปี ติ หรือยินดีมาก ผูบ้ ริโภคจะตัง้ ความคาดหมายที่
มีต่อสินค้าและบริการโดยมักอิงอยู่กบั ข่าวสารและข้อมูลที่เขาได้รบั จากผูข้ าย จากเพื่อน รวมไปถึง
แหล่งอื่นที่ได้มาจากการเก็ บข้อมูล ถ้าผูข้ ายอ้างการรับรูใ้ นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ ว่า
“เกินความเป็ นจริง” หรือสิ่งที่ผบู้ ริโภครับรูต้ รงกันข้ามกับสิ่งที่ผขู้ ายได้กล่าวอ้างผลก็คือ ผูบ้ ริโภคจะ
ไม่พอใจ ดังนัน้ ผูข้ ายจะต้องซื่อสัตย์ หรือให้คามั่นสัญญา ในการเสนอข้ออ้างของสินค้าหรือบริการ
ซึ่งถือเป็ นปัจจัยที่สาคัญ
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จากแนวคิด สรุ ปได้ว่า การตัดสินใจ นั้นมี ความหมาย คือการเลือกแนวความคิดที่จ ะ
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้หลากหลายทางเลือก ทัง้ นีก้ ็เพื่อให้เชื่อมั่น แน่ใจได้ว่าทางเลือกที่เห็นว่าดีท่ีสดุ
นัน้ สามารถนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ ๆ ตามปรารถนา ดังที่ตามทฤษฏีการตัดสินใจซือ้ ของ
Kotler Philip (2000) กล่าวไว้เกี่ยวกับ ความรู ด้ ้านการตัดสินใจซือ้ เป็ น จิตวิทยาขั้นพื ้นฐานของ
กระบวนการนั้น ท าให้ผู้ป ระกอบการควรต้อ งศึก ษาเพื่ อ ท าความเข้าใจ ในด้านกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริโภคนั้น เกิ ด ขึ น้ ได้อ ย่ า งไร โมเดล 5 ขั้น ตอนที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ผูบ้ ริโภคไม่ จาเป็ นจะต้องทาตามกระบวนการทัง้ 5 ขั้นตอนตามลาดับก็ไ ด้ บางครัง้
อาจจะข้ามขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งไป หรือ สามารถย้อนกลับกระบวนการขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั นามาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและเป็ นข้อมูลในการออกแบบคาถามเครื่องมือ
แบบสอบถาม
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
กรมสรรพากร (2563) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หมายถึง การรับใบเสร็จรับเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากร้านค้าที่ได้รบั อนุมตั ิและขึน้ ทะเบียนว่าได้รบั อนุมตั ิการ
รับรองว่า สามารถจัดทาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใบกากับภาษี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Tax Invoice) และใบรับ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) คื อ การจั ด ท าข้อ มู ล
ใบก ากับ ภาษี รวมถึ ง การออกเอกสาร ใบเพิ่ ม หนี ้ ใบลดหนี ้ และใบเสร็จ รับ ให้อยู่ในรู ปข้อ มูล
อิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี ก ารลงลายมื อชื่ อดิ จิ ทัล (Digital Signature) หรือประทับ รับ รองเวลา (Time
Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ก่อนส่งมอบให้ผซู้ ือ้ สินค้าและบริการ มีวตั ถุประสงค์
ดังนี ้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment
2. รองรับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน
4. ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดภาวะโลกร้อน
5. ตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันการปลอมแปลง ได้มาตรฐานสากล
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบของกรมสรรพากร
และมีประโยชน์ดงั นี ้
1. มีความมั่นคงปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การซือ้ ขายสินค้าและ
บริการ
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2. สนับสนุนการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
3. ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
4. ประหยัดพืน้ ที่การจัดเก็บเอกสาร
ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email

ภาพประกอบ 5 แสดงภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
และ e-Tax Invoice by Email
ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพากร (2563)

ภาพประกอบ 6 แสดงภาพรวมการนาส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพากร (2563)
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ตาราง 2 แผนการแสดงการจัดทาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์
สามารถทาได้ 2 วิธีดงั นี ้
วิธีท่ี 1
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม หรือผูม้ ีหน้าที่ออกใบรับ (ไม่จากัดรายได้)
- จัดทาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบ รับอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ต้องมี การลงลายมื อ
ชื่ อดิจิ ทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้
ผู้ซื อ้ สิ น ค้า หรือ ผู้รับ บริก าร และมี ห น้า ที่
นาส่งข้อมูลให้สรรพากร

วิธีท่ี 2
ระบบ e-Tax Invoice by Email
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มที่มี
รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
จัดทาเอกสารใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ส่ง
อี เมลถึ ง ผู้ ซื ้อ สิ น ค้ า หรื อ ผู้รับ บริ ก ารพร้อ ม
สาเนา CC ไปยังระบบกลาง เพื่อการประทับ
รับรองเวลา (Time Stamp) ซึ่งระบบจะนาส่ง
ข้อมูลให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ เลือกใช้งานผ่านระบบใดระบบหนึ่งเท่านัน้
ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพากร (2563)
ภาพรวมของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพรวมระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพากร (2563)
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ผูป้ ระกอบการสามารถจัดทาใบกากับภาษี และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
อยู่ในรู ปแบบ XML File หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel,
PDF หรือ PDF/A-3 ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) แล้วทาการส่งมอบให้แก่ผูซ้ ือ้ ที่
สินค้าหรือผูร้ บั บริการทุกครัง้ ที่ เกอดการส่งมอบสิทธิ์ในตัวสินค้าหรือให้บริการ หรือเมื่อมีการชาระ
เงิ น ค่าสิ น ค้าและบริก ารเกิด ขึ น้ ด้วยวิธี การทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรับ วิธ รการน าส่งข้อมูลให้
กรมสรรพากรนัน้ จะต้องจัดทาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในรูปแบบ XML File ซึ่งกาฆายกาหนด
ว่าให้สร้างข้อมู,ขึน้ โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560) เท่านัน้
การส่ ง มอบใบก ากั บ และใบรับ หรื อ เอกสารอื่ น ๆที่ เ ป็ นรู ป แบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้ผู้ซื ้อ สิ น ค้า หรื อ ผู้รับ บริก ารให้ด าเนิ น การ อย่ า งถู ก ต้อ ง คื อ ต้อ งพ้ น ความ
ครอบครองงของผ้ข าย และอยู่ภ ายใต้ก ารครอบครองของผู้รับ อย่ างสมบู รณ์ และตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ซ่งึ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ผูซ้ ือ้ สินค้าหรือผูร้ บั บริการเมื่อได้รบั ใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ให้ต รวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อ มูล เอกสาร และเก็ บรักษาข้อมูลไว้ตามที่ก ฎหมาย
กาหนด

ภาพประกอบ 8 ขัน้ ตอนการจัดทาข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร กรมสรรพากร (2563)
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ผูป้ ระกอบการที่มีความพร้อมในการจัดทาข้อมูลใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ แฃะมีหน้าที่ท่ีจะต้องส่งมอบเอกสารหรือข้อมูล ให้กับผูซ้ ือ้ สินค้าหรือผูร้ บั บริการ
สามารถจัดทาข้อมูล XML นาส่งกรมสรรพากรได้ตามที่กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการได้ตาม
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ผู้ ป ระกอบการจั ด หาใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority - CA)
2. ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรด้วยวิธีการหรือโปรแกรมที่กรมสรรพากรจัดหาให้ และเข้า
ใช้ระบบงานผ่านเว็บไซต์ http://etax.rd.go.th
3. จัดทาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อ
ดิจิทลั ทุกครัง้ ที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ และจะต้องส่งมอบให้กบั ผูซ้ ือ้ สินค้าหรือผูร้ บั บริการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเตรียมข้อมูลใบกากับภาษี หรือใบรับในรู ปแบบโครงสร้าง
XML File ตามมาตรฐานที่กาหนด ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทั ล (Digital Signature) สาหรับนาส่ง
กรมสรรพากร
4. นาส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยช่องทางการนาส่ง ได้แก่ วิธีการติดตัง้ ระบบและทา
การส่ง แบบ Host to Host หรือ ใช้บ ริการจาก Service Provider ที่ ได้รบั การสบมาตรฐานและ
ได้รบั ประกาศแต่ตั้งจากกรมสรรพการแล้ว หรือ ใช้วิธี การ Upload XML ผ่านทาง Website ของ
กรมสรรพากรทั้งนี ้ วิธีการเลื อกช่องทางนาส่งขึน้ อยู่กับขนาดของกิจการ และความพร้อมทาง
เทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการแต่ละราย
5. เป็ นหน้าที่ของผูข้ ายที่จะต้องตรวจสอบ และติดตามและตรวจสอบผล ในการนาส่ง
ข้อมูลให้กรมสสรพากร ในระบบระบบ Tracking ผ่าน Website ของกรมสรรากร
6. ต้องเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถกู ต้อง ในระบบทีมีความั่นคงปลอดภัย สามารถ
เรียกกลับ ติดตาม ค้นหาได้ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
โดยสรุ ป ใบรับ อิเล็ กทรอนิกส์ (e-Receipt) หมายถึ ง ใบเสร็จรับเงินที่ ห้างสรรพสินค้า /
ร้านค้าผูร้ บั ชาระเงินเป็ นผู้ออกให้ผู้ชาระเงินในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูอ้ อกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็ กทรอนิกส์นี ้ จะต้องเป็ น ร้านค้าที่ขึน้ ทะเบียนและได้รบั อนุมัติการรับรองว่า สามารถจัดท า
ใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั มีความสนใจและได้ศกึ ษาข้อมูล
ของใบรับ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) โดยผู้วิ จั ย น ามาใช้ใ นการออกแบบค าถามเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับบริการนี ้
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ตรีภพ รัตนวิชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมระดับองค์กร การยอมรับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 385 ตัวอย่าง
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และ Simple Linear Regression ผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า
1.การยอมรับนวัตกรรมระดับองค์กรของพนักงานธนาคารในเขตกรุ งเทพมหานครทานายการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศได้รอ้ ยละ 4.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2.การยอมรับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของพนั ก งานธนาคารด้า นฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ก ารใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ทานายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 4.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติ กรรม
ผูบ้ ริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากผูบ้ ริโภคที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเคยซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
จ านวน 260 ราย สถิ ติเชิ ง พรรณนาที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี ท่ีช่วงอายุรหว่าง 20 ถึง 29 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้หรือรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่า 15,000 บาท ใช้เวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่
เคยตัดสินใจซือ้ หนังสือประเภทนวนิยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเคยซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยตัดสินใจผ่านเวบโซท์ช่ือ Mebmarket.com สื่อออนไลน์ คือ เวปโซท์ Dek-d.com เป็ นสื่อที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยราคาเฉลี่ยของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครัง้
อยู่ท่ีมูลค่าระหว่าง 100 ถึง 300 บาท โดยที่ผูบ้ ริโภคใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ส่วน
ใหญ่ส่งั ซือ้ จากบ้าน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนามาใช้
งานจริ ง ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง ผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์
ด้านทัศนคติท่ีมี ต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรม
ผู้บ ริโภคออนไลน์ ด้านความบัน เทิ งทางออนไลน์ ด้านการรับ รู ท้ างออนไลน์ และการยอมรับ
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เทคโนโลยี ด้า นความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ต ามล าดับ โดยร่ว มกัน พยากรณ์ ก ารตัด สิ น ใจซื ้อ หนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ได้รอ้ ย
ละ 47.10 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ ด้านการรับรู ถ้ ึงความเสี่ยง
และด้านทัศนคติท่มี ีต่อการใช้ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้าน
ความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผบู้ ริโภค
สุทธิพร บินอารีย์ (2560) การยอมรับเทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ้ แอพพลิเคชั่น ของผูใ้ ช้บริการในประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างคือ
ผูใ้ ช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น ในประเทศไทย จานวน 385 คน ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test ANOVA และ พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ด้ ว ยวิ ธี ก าร Enter
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการในประเทศไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่มีความตั้งใจใช้บริการบัว
หลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปั จจัยด้านการ
รับรู ป้ ระโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิ เคชั่น
ของผูใ้ ช้บริการในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ้ แอพพลิเคชั่นของผูใ้ ช้บริการใน
ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับสถิติ 0.05 และปั จจัยด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น ของผูใ้ ช้บริการในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับสถิติ 0.05 ส่วนด้านความไว้วางใจเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจ ที่จะใช้บริการบัว
หลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น มากที่สดุ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.373 ลากับถัดมามาคือ การ
รับรู ป้ ระโยชน์จากการใช้งาน มีค่า Beta เท่ากับ 0.319 และ และลาดับที่38nv ด้านการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งาน มีค่า Beta เท่ากับ 0.123
ภิญญา กลิ่นทองคา (2561) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูค้ วามเสี่ยง
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผูบ้ ริโภคที่
ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้า
ในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เคยชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ
QR Payment โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูบ้ ริโภค อายุ 15 ปี ขึน้ ไป จานวน
385 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA
และ พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้ว ยวิธี Stepwise ผลการศึก ษาวิจัยพบว่า โดย
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ส่วนใหญ่ ผตู้ อบแบบสอบถามเป็ น ผูห้ ญิง อายุรหว่าง 15 ถึง 34 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือต่ากว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยมากกว่า 40,001
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment แตกต่างกัน ปั จจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ท่ีได้รบั , การรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน
และปั จจัยด้านการรับรูค้ วามเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้าและบริการ
ด้วยระบบ QR Payment อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถนามาพยากรณ์การ
ตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ได้รอ้ ยละ 35.5 และร้อยละ 33.2
ตามลาดับ
กั น ตา แสงศั ก ดิ์ (2562) การยอมรับ การใช้เทคโนโลยี แ ละการรับ รู ้ค วามเสี่ ย งที่ มี
ความสัม พัน ธ์ต่อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริก าร QR Code ในการชาระค่าสิ น ค้าผ่านสมาร์ท โฟนของ
ผู้บ ริโภคในจัง หวัด สมุท รปราการ ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อาศัยอยู่ในจัง หวัดสมุทรปราการ จานวน 385 คน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยสถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น ผู้ห ญิ ง มี อ ายุ 31-40 ปี มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ ด้ว ยกัน มี
การศึกษาระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า มี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึน้ ไป ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่าผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการชาระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน แตกต่างกัน ในบางขั้นตอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
0.05 และพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูค้ วามเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่ อการตัดสินใจใช้
บริการ QR Code ในการชาระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
และ 0.05

32

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ซู ป เปอร์ม าร์เ ก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดวิ ธี ก าร
ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรเป็ นผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับจานวนได้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
โดยไม่ ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึ งได้ทาการคานวณเพื่ อกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญ ชา
(2560) และผูว้ ิจยั ได้กาหนด ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้อยละ
5 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 385 คน จากสูตร
n=

𝑍2
4𝐸 2

โดย n = จานวนสมาชิกกลุม่ ตัวอย่าง
Z = ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ ค่า Z = 1.96
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทัง้ หมดที่ ยอมรับ
ได้ 7%
ดังนัน้ E = 0.07
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โดยแทนค่าดังนี ้
n=
=

(1.96)2
4(0.05)2

384.16 หรือ 385 คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ นแบบออนไลน์ (online) โดยผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ประกอบด้วย www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application จานวน 385 คน ซึ่งเป็ น
เว็บไซต์ท่ีคนไทยนิยมเข้า ใช้งานติด 10 อันดับ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จากการสารวจ
ข้อมูลของ We Are Social และ Hootsuite SIMON KEMP (2563)
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ ิจยั ส่งแบบสอบถามที่
สร้างผ่ านระบบออนไลน์ และกระจายไปยังกลุ่ม ตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ ิจัยได้ทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยออก
แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) ซึ่งผูว้ ิจัยได้คน้ คว้าและสร้างขึน้ มา รวมทั้งมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาจากการให้คานิยาม โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่วนซึ่งอยู่ในขัน้ ตอนการสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็ นคาถามแบบให้
เลื อ กตอบแบบค าตอบเดี ย ว ซึ่ง เป็ น ระดับ การวัด ข้อ มูล แบบประเภท นามบัญ ญั ติ (Nominal
Scale) และเป็ น แบบสอบถามมี ห ลายค าตอบให้เลื อก (Multiple choice) และใช้ระดับ การวัด
ข้อมูลแบบประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) จานวน 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลดังนี ้
ข้อ 1 เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
ข้อ 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
1. อายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี
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2. อายุอยู่ระหว่าง 30 - 39 ปี
3. อายุอยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี
4. อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป
ข้อ 3 ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
ข้อ 4 อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. นิสิต/นักศึกษา
2. พนักงานบริษัทเอกชน
3. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
4. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูล แบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
โดยรายงานภาวะเศรษฐกิจปี ไตรมาส 3/2563 สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2563) ข้อมูลรายได้ต่อหัวทัง้ ปี อยู่ท่ี 243,467 บาท ดังนัน้ ผูว้ ิจัย จึงกาหนดรายได้เฉลี่ย
เริ่มต้นที่ 20,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ได้แก่
1. น้อยกว่า 20,000 บาท
2. รายได้อยู่ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท
3. รายได้อยู่ระหว่าง 30,000 – 39,999 บาท
4. รายได้อยู่ระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท
5. รายได้ 50,000 บาทขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเพื่อสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานครของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปิ ด (Close-ended Question) มี
หลายตัวเลือกให้ตอบ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale) จานวน 5 ข้อ
และคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน
(Ratio Scale) จานวน 2 ข้อ ดังนี ้
1. คาถามเกี่ยวกับซือ้ สินค้าให้ใคร นามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. คาถามเกี่ยวกับประเภทของสินค้า นามบัญญัติ (Nominal Scale)
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3. คาถามเกี่ยวกับความถี่ในการซือ้ /เดือน อัตราส่วน (Ratio Scale)
4. คาถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในการใช้บริการ นามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. คาถามเกี่ยวกับจานวนเงิน/ครัง้ อัตราส่วน (Ratio Scale)
6. คาถามเกี่ยวกับผูม้ ีอิทธิพลต่อการซือ้ นามบัญญัติ (Nominal Scale)
7. คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการรับใบเสร็จ นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามด้า นการยอมรับ ทางเทคโนโลยี เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น
จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ว้ ่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ ด้านการรับรู ว้ ่า
ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use)
โดยลัก ษณะแบบสอบถามที่ ส ร้างขึน้ ในส่ว นที่ 3 นี ้ เป็ น ค าถามที่ มี ลักษณะแบบ
(Likert Scale Questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตาม
ระดับการประเมินผลมี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยนา้ หนักคาถาม เกณฑ์การวัด ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการแบ่งช่วงการแปรผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) โดยคะแนนสูงที่สุดคือ 5 คะแนน และคะแนนต่าที่สุด คือ 1 คะแนน จะได้ช่วงความกว้าง
ระดับละ 0.8 ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
=
คะแนนสูงสุด– คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
5
=
0.8
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การจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าพิสยั ที่คานวณได้ แปลค่าความเห็นในระดับต่างๆ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง การยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง การยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง การยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง การยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง การยอมรับทางเทคโนโลยีในระดับน้อยที่สดุ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่องมือวิจยั ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล จากต าราเอกสาร บทความ ทฤษฎี ห ลัก การและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั
2. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
3. สร้างคาถามจากคานิยามศัพท์เฉพาะ ศึกษาวิธีการสร้างคาถามจากนิยามศัพท์เฉพาะ
ของการวิจยั ในครัง้ นี ้
4. นาข้อคาถามให้อาจารย์ท่ีป รึกษาพิจ ารณาความสอดคล้องระหว่างคานิยามศัพ ท์
เฉพาะกับ ข้อ ค าถามรวมถึ ง ปรับ เนื ้อ หาให้อ่ านง่า ย ทุก วัย สามารถท าความเข้า ใจได้ต รงตาม
ความหมายที่เขียนในคานิยามศัพท์เฉพาะ
5. แก้ ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาและรวบรวมข้ อ ค าถามเพื่ อ เสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณา
6. นาแบบสอบถามที่ผเู้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิให้แนะนาแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน แล้วนาผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่ า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า α ที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของ
แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
โดยงานวิ จั ย นี ้ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ย อมรับ ได้ ต้ อ งไม่ ต่ า กว่ า 0.70 ซึ่ ง วั ด ผลรวมของ
แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัค
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
การรับรูว้ ่ามีประโยชน์
มีค่าความเชื่อมั่น 0.745
การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้
มีค่าความเชื่อมั่น 0.883
7. จัดทานาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวม
ข้อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ซื ้อ สิ น ค้ า หรื อ ใช้บ ริก ารใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 385 คน เพื่อทราบถึงปั จจัยด้านปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ป้องกันการตอบแบบสอบถามซา้ จากบุคคลเดิม ทางผูว้ ิจยั ได้จากัดการกรอกแบบสอบถามตอบได้
แค่คนละ 1 ครัง้ เท่านัน้
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัด กระทาข้ อ มู ล ในการวิจัยในครัง้ นีผ้ ู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รบั ทั้งหมดที่
รวบรวมได้มาดาเนินการดังนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูท้ าวิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่กลุม่ ตัวอย่างทาการตอบ
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
นามาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ลว่ งหน้า
3.การประมวลผลข้อ มูล (Data Entry) โดยน าข้อ มูล ที่ ล งรหั ส แล้ว มาบัน ทึ ก และ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รู ปทางการวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ทดสอบสมมติฐานโดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
4. ก ารต รวจสอบ ข้ อ มู ล (Data Cleaning) น าข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ที่ บั น ทึ ก ล งใน
คอมพิวเตอร์มาตรวจสอบรายข้อเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างการลงข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั เรื่อง “ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้า
ในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติ ในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
การแจกแจงความถี่ แ สดงจ านวนค่ าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เพื่ อ แสดงระดับ
คะแนนเฉลี่ ยของตัวแปร ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อเป็ นการอธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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2. การทดสอบสมติฐานด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ซึ่งเป็ นประชากร 2 กลุม่ วิเคราะห์ดว้ ย สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test)
2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง เป็ น
ประชากร 3 กลุ่ ม ขึ ้น ไป ใช้ส ถิ ติ วิ เคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way Analysis of
variance) ในการวิเคราะห์
2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสิ น ค้าค่ า ยหนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ส ถิ ติ ส หสัม พัน ธ์แ บบเพี ย ร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น การอธิ บ ายลัก ษณะกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ได้แก่
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลกลุ่มตัว อย่างใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ซึ่ง เป็ น ข้อมูลเกี่ ยวกับ ลักษณะประชากรศาสตร์ น ามาแจกแจงความถี่
(Frequency) และแสดงผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
สูตรค่าร้อยละ (Percentage) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
P=

f
100
N

เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่หรือจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการหาร้อยละ
N แทน จานวนข้อมูลทัง้ หมด
1.2 ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ที่มีต่อผูต้ อบแบบสอบถาม แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สูตร ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
X=

เมื่อ

X
N

แทน

X

ค่าเฉลี่ย

X

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนคนทัง้ หมดในกลุม่ เป้าหมาย
N
สูตรส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กัลยา วานิ ช ย์บัญ ชา (2544)
S.D. =

เมื่อ

N X 2 − (  X )2
N( N − 1 )

S.D.

X

X
(X )
2

2

N

แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน

แทน

ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง

แทน
แทน

ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุม่ เป้าหมาย

1.3 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณ ภาพแบบสอบถาม ใช้การทดสอบความเชื่ อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข อง (α-Coefficient) ของครอนบั ค
(Cronbach) โดยใช้สตู รดังนี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
สูตร

เมื่อ

k

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

แทน

ชุดคาถาม

แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดย
จะมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ได้แก่
2.1 สถิติ Independent T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา
สูตรกรณีท่คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (𝑆12 = 𝑆22 )

สถิติท่ใี ช้ทดสอบ t มีชนั้ แห่งความเป็ นอิสระdf (Degree of Freedom) = n1 +n2 –2
เมื่อ 𝑋1 , 𝑋2
แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1 , 2 ตามลาดับ
Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
n1 แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 1
n2 แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 2
สูตรกรณีท่คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑆12 ≠ 𝑆22 )

เมื่อ t

แทน

ค่าสถิติใช้ในการพิจารณาใน t-distribution
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,

𝑋1 𝑋2

n 1 ,n 2

แทน

ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ i ; i = 1 , 2 ตามลาดับ

แทน

ขนาดของกลุม่ เป้าหมาย 1 และ 2 ตามลาดับ

S 1 ,S 2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ เป้าหมาย 1 และ 2 ตามลาดับ
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน
ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูตร กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
𝑀𝑆𝐵

F=
𝑀𝑆𝑊
เมื่อ F
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน F-Distribution
MSB
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MSW
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
โดยค่า df หรือชั้น แห่งความเป็ นอิสระระหว่างกลุ่ม เท่ากับ (k-1) และภายในกลุ่ม
เท่ากับ (n-k) สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe สามารถเขียนได้ดังนี ้
ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
β=

𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

เมื่อ B
MSb
𝑀𝑆𝑤
K แทน
nj
N
S 12

โดย 𝑀𝑆𝑤 = ∑𝑘𝑖=1 (1 −

𝑛𝑗
𝑁

) 𝑆12

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน Brown-Forsythe
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ ค่าสถิติ Brown-Forsythe
จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
แทน จานวนค่าสังเกตในกลุม่ ที่ j
แทน ขนาดของประชากร S12
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

กรณี ผลการทดสอบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ น
รายคู่ เพื่อดูว่ามีค่ใู ดที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
สามารถเขียนได้ดงั นี ้
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เมื่อ

𝑑𝐷

แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน Dunnett Test

𝑞𝐷 แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test
𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
S
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแล้ว ต้องทาการทดสอบเป็ น
รายคู่ต่อ ไป เพื่ อดูว่ามี คู่ใดบ้างที่แ ตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544) สามารถเขียนได้ดงั นี ้

เมื่อ LSD แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากรกลุม่ ที่ i และ j
𝑡1− 𝑎 ; 𝑛 − 𝑘 แทน ค่าที่ใช้พิจ ารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ
2

เชื่อมั่น 95% และชัน้ ห่างความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n-k
MSE
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑀𝑆𝑤 )
𝑛𝑖
แทน จานวนข้อมูลของกลุม่ i
𝑛𝑗
แทน จานวนข้อมูลของกลุม่ j
𝛼
แทน ระดับนัยสาคัญ
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
2.3 สถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย Pearson Correlation (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้ใ นการหาความสัม พั น ธ์ข องตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กั น เป็ น
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่แต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของข้อมูลในระดับ
อันตรภาค (Interval Scale) ขึน้ ไป กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)

เมื่อ 𝒓𝑿𝒀 แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของชุด X กับชุด Y
∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนน X
∑ 𝑌 แทน ผมรวมของคะแนน Y
∑𝑥 2 แทน ผลรวมของชุดคะแนน X แต่ละตัวยกกาลังสอง
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∑𝑦 2 แทน ผลรวมของชุดคะแนน Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑ 𝑥𝑦 แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่
n
แทน จานวนคนหรือกลุม่ ตัวอย่าง
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤1 สาหรับการแปลความหมาย
ค่าความสัมพันธ์ ค่า r มีดงั นี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2544)
1. ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า X และ Y มี ความสัม พันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือ ถ้า X
เพิ่ม Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่มขึน้
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือ ถ้า X เพิ่ม
Y จะลดแต่ถา้ X ลด Y จะลด
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและ
มีความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6. ถ้ า r เข้ า ใกล้ 0 แสดงว่ า X และ Y มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น น้ อ ย X และ Y มี
ความสัมพันธ์กนั น้อย
การอ่านความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ดว้ ยการอาศัยเกณฑ์ดัง นี ้ กัลยา วานิชย์
บัญชา (2544); (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2553)
0.0
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
0.01 – 0.30 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ต่า
0.31 – 0.70 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ปานกลาง
0.71 – 0.90 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สงู
0.91 – 1.00 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สงู มาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีม้ ่งุ เน้นศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจ
ที่มี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์เสือ้ ผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n

แทน
X
แทน
S D แทน
df แทน
t
แทน
F
แทน
r
แทน
H0 แทน
H1 แทน
SS แทน
MS แทน
p-Value แทน
*
แทน

ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง (Standard Deviation)
ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t-distribution
ค่าที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
ผลรวมคะแนนยกกาลังสอง (Sum of Squares)
ค่าเฉลี่ยของผลรวมคะแนนยกกาลังสอง (Mean of Squares)
ระดับนัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรม SPSS
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการแบ่งนาเสนอออกเป็ น
2 ส่วน ตามลาดับดังนี ้
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 2 ข้อดังนี ้
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัยส่วนบุค คลที่ ต่างกันมี ผลต่ อระดับ ความคิ ดเห็ นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ สินค้ามี ความสัม พันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาราง 3 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

177
208
385

46.0
54.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ช่วงอายุ 20 - 29 ปี
ช่วงอายุ 30 - 39 ปี
ช่วงอายุ 40 - 49 ปี
อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้ า ของกิ จ การ/ประกอบธุ ร กิ จ
ส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
รายได้ช่วง 20,000 – 29,999 บาท
รายได้ช่วง 30,000 – 39,999 บาท
รายได้ช่วง 40,000 – 49,999 บาท
รายได้ 50,000 บาท ขึน้ ไป
รวม

203
80
81
21
385

52.7
20.8
21.0
5.5
100.0

5
269
111
385

1.2
70.0
28.8
100.0

15
302
44

3.9
78.4
11.4

24
385

6.2
100.0

28
135
67
36
119
385

7.3
35.1
17.4
9.4
30.9
100.0

อายุ
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จากตาราง 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 385 คน จาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี ้
เพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.00 รองลงมา คือ เพศหญิง จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 ตามลาดับ
อายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จานวน 208 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 40 - 49 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 ถัดมา
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 และอายุระหว่าง 50 ปี ขึน้ ไป จานวน
21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ระดับ การศึก ษาสูงสุด คื อ
ปริญญาตรี จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.8 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 302 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.4 รองลงมาอาชีพเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.4 ถัดมาอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 และ
อาชีพนิสิต นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.9 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
20,000 – 29,999 บาท จ านวน 135 คน คิด เป็ น ร้อยละ 35.1 รองลงมาคือ 50,000 บาท ขึน้ ไป
จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.9 และรองลงมาคือ 30,000 – 39,999 บาท จานวน 67 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.4 และรองลงมาคือ 40,000 – 49,999 บาท จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.4 และ
น้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามตาราง 3 พบว่า ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
สถานภาพ มีความถี่ของข้อมูลกระจายตัวอย่างไม่สม่าเสมอ และมีความถี่ ในบางช่วงข้อมูลต่ากว่า
30 ข้อมูล ดัง นั้น ผู้วิจัยจึ ง ได้ทาการรวมกลุ่ม ข้อมูล ใหม่ เพื่ อให้การกระจายตัวของข้อมูล มี การ
กระจายตัวแบบปกติ ดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงจานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูล ผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่จี ดั กลุม่ ใหม่
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ช่วงอายุ 20 - 29 ปี
ช่วงอายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้ า ของกิ จ การ/ประกอบธุ ร กิ จ
ส่วนตัว
อื่ น ๆ เช่ น นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า /
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท
รายได้ช่วง 30,000 – 39,999 บาท
รายได้ช่วง 40,000 – 49,999 บาท
รายได้ 50,000 บาท ขึน้ ไป
รวม

203
80
102
385

52.7
20.8
26.5
100.0

274
111
385

71.2
28.8
100.0

302
44

78.4
11.4

39

10.1

385

100.0

163
67
36
119
385

42.3
17.4
9.4
30.9
100.0

อายุ

จากตาราง 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม สถานภาพที่จดั กลุม่ ใหม่ได้ขอ้ มูลดังนี ้

49
อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อายุระหว่าง 20 - 29 ปี จานวน 203 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 40 ปี ขึน้ ไป จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5
ถัดมาอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ระดับ การศึก ษาสูงสุด คื อ
ต่ากว่าปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.2 และรองลงมาคือสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 302 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.4 รองลงมาอาชีพเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.4 และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /นิสิต นักศึกษา จานวน 39 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.2 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น
น้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ 50,000 บาท
ขึน้ ไปจ านวน 119 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30.9 และรองลงมาคื อ 30,000 – 39,999 บาท จ านวน
67 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 17.4 และ 40,000 – 49,999 บาท จ านวน 36 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9.4
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการซื อ้ สิ นค้าเพื่ อสอบถามความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานครของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 385 คน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ได้ดงั นี ้
ตาราง 5 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ท่านซือ้ สินค้าให้ใคร
ตัวเอง

จานวน (คน)
232

ร้อยละ
60.3

ครอบครัว

119

30.9

คู่รกั
เพื่อน
รวม

18
16
385

4.7
4.2
100.0

50
จากตาราง 5 แสดงข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้ สินค้าให้ตวั เอง จานวน 232 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 60.3 รองลงมาคือครอบครัว จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ถัดมาคือคู่รกั จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.7 และลาดับสุดท้ายคือเพื่อน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงประเภทของสินค้าที่ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึง่
ประเภทของสินค้า
อาหารสาเร็จรูป
ของสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้
ขนมขบเคีย้ ว
สินค้าใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็ นต้น
รวม

จานวน (คน)
34
71
50
230
385

ร้อยละ
8.8
18.4
13.0
59.7
100.0

จากตาราง 6 แสดงประเภทของสิ น ค้า ที่ ผู้บ ริโภคซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซือ้ สินค้าประเภทสินค้าใช้ใน
บ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็ นต้น จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือประเภท
ของสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้ จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4 รองลงมาคือประเภทขนม
ขบเคีย้ ว จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และประเภทอาหารสาเร็จรูป จานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.8 ตามลาดับ
ตาราง 7 ความถี่ในการซือ้ สินค้าที่ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึง่
การซือ้ สินค้า
n
ความถี่ในการซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต 385
ของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง (ครัง้ /เดือน)

Min
1

Max
3

X

1.31

SD
0.580
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จากตาราง 7 แสดงความถี่ในการซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึ่ง (ครัง้ /เดือน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถี่ ในการซือ้ สินค้าในซู ปเปอร์ม าร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง ต่าสุด 1 (ครัง้ /เดือน) และจานวนสูงสุด 3 (ครัง้ /เดือน) โดยเฉลี่ยความถี่
ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 1 (ครัง้ /เดือน)
ตาราง 8 แสดงช่วงเวลาที่ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ช่วงเวลาทีผ่ ู้บริโภคซือ้ สินค้า
ช่วงเวลา 10:00 - 14:00 น.
ช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น.
ช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น.
รวม

จานวน (คน)
39
128
218
385

ร้อยละ
10.1
33.2
56.6
100.0

จากตาราง 8 แสดงช่วงเวลาที่ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซือ้ สินค้าช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น. จานวน
218 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.6 รองลงมาคือช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น. จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.2 และช่วงเวลา 10:00 - 14:00 น. จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.1 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าใช้จ่ายซือ้ สินค้าที่ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึง่
ค่าใช้จ่ายทีผ่ ู้บริโภคซือ้ สินค้า (บาท/ครั้ง)
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,000 – 1,999 บาท
2,000 – 2,999 บาท
3,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
162
137
63
23
385

ร้อยละ
42.1
35.6
16.4
6.0
100.0
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จากตาราง 9 แสดงค่าใช้จ่ายที่ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ค่ าใช้จ่ ายซื อ้ สิ นค้าต่ ากว่า 1,000 (บาท/ครัง้ )
จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.1 รองลงมามีค่าใช้จ่ายซือ้ สินค้า 1,000 – 1,999 (บาท/ครัง้ )
จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 รองลงมามีค่าใช้จ่ายซือ้ สินค้า 2,000 – 2,999 (บาท/ครัง้ )
จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 และมีค่าใช้จ่ายซือ้ สินค้า 3,000 บาทขึน้ ไป (บาท/ครัง้ ) จานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงข้อ มู ล บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้า จากซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
บุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ตัวเอง
กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อน
ครอบครัว
รวม

จานวน (คน)
279
48
4
54
385

ร้อยละ
72.5
12.5
1.0
14.0
100.0

จากตาราง 10 แสดงข้ อ มู ล บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ สิ น ค้ า จาก
ซูปเปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิ นค้าค่ายหนึ่ ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือตัวเอง
จานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือครอบครัว จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6
รองลงมาคือกระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และเพื่อน จานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงข้อมูลวัตถุประสงค์ในการนาใบเสร็จรับเงินไปใช้
วัตถุประสงค์ในการนาใบเสร็จรับเงินไปใช้
เก็บบันทึกบัญชีสว่ นตัว
ลดหย่อนภาษีบคุ คลธรรมดา
เบิกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
เก็บเป็ นหลักฐานเพื่อการเคลมสินค้า
รวม

จานวน (คน)
161
42
11
171
385

ร้อยละ
41.8
10.9
2.9
44.4
100.0

จากตาราง 11 แสดงข้อมูลวัตถุประสงค์ในการนาใบเสร็จ รับเงินไปใช้ จากการซื อ้
สินค้าจากซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
เก็บเป็ นหลักฐานเพื่อการเคลมสินค้า จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือเก็บบันทึก
บัญ ชี ส่วนตัว จ านวน 161 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 41.8 รองลงมาคื อลดหย่อนภาษี บุค คลธรรมดา
จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 และเบิกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.9
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยี
การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรูว้ ่ามีประโยชน์

xˉ
4.19

ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้
การยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวม

SD

แปลผล

0.822

มาก

3.81

0.835

4.00

0.759

มาก
มาก

จากตาราง 12 การวิเคราะห์การยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็ นต่อการยอมรับ ด้านเทคโนโลยีในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรับรูว้ ่ามี
ประโยชน์ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 และด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81
ตามลาดับ
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวมเป็ นราย
ด้าน
การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์
1. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ช่วยทาให้เกิด
ความสะดวก
2. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ช่วย ลด
ระยะเวลาการรอคอยในการพิมพ์หลักฐานการชาระเงินมากยิง่ ขึน้
3. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ทาให้สามารถ
ดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ตามความต้องการ
4. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สามารถช่วยลด
ขยะที่จะเกิดจากการรับกระดาษใบเสร็จรับเงิน

ด้านการรับรูว้ ่ามีประโยชน์โดยรวม

xˉ

SD

แปลผล

3.97

1.038

มาก

4.10

1.012

มาก

4.23

0.983

มากที่สดุ

4.45

0.912

มากที่สดุ

4.19

0.822

มาก
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ตาราง 13 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวม
เป็ นรายด้าน
การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
5. รู ป แบบของบริก ารรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) สะดวก
ไม่ซบั ซ้อน
6. รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ขัน้ ตอน
ไม่ย่งุ ยาก
7. สามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อย่างรวดเร็ว
8. ขัน้ ตอนในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
เป็ นเรื่องที่ง่ายใครก็สามารถใช้งานได้
9. กรณีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) สามารถแจ้งและแก้ไขปั ญหาได้งา่ ย
10. ทาให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็ นเรื่องง่าย

ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้โดยรวม
การยอมรับด้านเทคโนโลยีโดยรวม

xˉ

SD

แปลผล

3.72

0.978

มาก

3.72

0.985

มาก

3.96
3.71

1.008
1.035

มาก
มาก

3.65

0.979

มาก

4.09
3.81

1.001
0.835

มาก
มาก

4.00

0.759

มาก

จากตาราง 13 การวิเคราะห์การยอมรับด้านเทคโนโลยีในภาพรวมพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี ้
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น การยอมรับทางเทคโนโลยีอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สามารถ
ช่ วยลดขยะที่ จ ะเกิ ดจากการรับ กระดาษใบเสร็จ รับ เงิน รองลงมาคื อ การใช้บ ริก ารรับ ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ทาให้สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ตามความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.45 และ 4.23 ตามลาดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ การใช้บริการรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในการพิมพ์หลักฐานการชาระเงิน
มากยิ่งขึน้ รองลงมาคือ การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ช่วยทาให้เกิดความ
สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ 3.97 ตามลาดับ
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก
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ได้แก่ ทาให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็ นเรื่องง่าย รองลงมา ได้แก่ สามารถรับใบเสร็จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) ได้อ ย่ า งรวดเร็ว รองลงมา ได้แ ก่ รู ป แบบของบริ ก ารรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สะดวกไม่ซับซ้อน และรู ปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) ขัน้ ตอนไม่ยุ่งยาก รองลงมา ได้แก่ ขัน้ ตอนในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) เป็ นเรื่องที่ง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ รองลงมา ได้แก่ กรณี เกิดความผิดพลาดใน
การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สามารถแจ้งและแก้ไขปั ญ หาได้ง่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.96, 3.72, 3.72, 3.71 และ 3.65 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อย 5 ข้อ ได้ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานได้ ดังนี ้
Ho: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้ สมมติฐาน
ได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามเพศ ใช้ Levene’s test
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Levene’s test for Equality of Variances
F
p-Value
1.791
0.182

จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
โดยจ าแนกตามเพศ ใช้ Levene’s test พบว่ า มี ค่ า p-Value เท่ า กับ 0.182 ซึ่ง มากกว่ า 0.05
หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances assumed)
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ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ
การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้า

t-test of Equality of Means
เพศ

xˉ

SD

t

df

pValue

ชาย
หญิง

4.02
3.98

0.776
0.746

0.594

383

0.553

จากตาราง 15 ผลวิเคราะห์การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ พบว่า
การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า งซู ป เปอร์ม าร์เ ก็ ต ของ
ห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร มี ค่ า p-Value เท่ า กับ 0.553 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05
หมายความว่า ผู้บ ริโภคที่ มี ปัจ จัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่ างกันมี ผลต่ อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ า ยหนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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สมมติฐ านที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ที่ต่างกันมี ผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
H0: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดย
ใช้สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐ านจากสถิติ BrownForsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้า
ยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่ า เฉลี่ ย อย่ างน้อ ยหนึ่ ง คู่ท่ี แ ตกต่ างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีท่ีตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ให้ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นราย
คู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ น รายคู่โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามอายุ ใช้ Levene’s test
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Levene’s test for Equality of Variances
Levene Statistic
df1
df2
p-Value
4.799*

2

382

0.009

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า โดยจาแนกตามอายุ ใช้ Levene’s
test พบว่ า มี ค่ า p-Value เท่ า กับ 0.009 ซึ่ง น้อ ยกว่า .05 หมายความว่ า มี ค่ า ความแปรปรวน
แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ
Brown-Forsythe
Robust Tests of Equality of Means
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Statistic
4.163*

df1
2

df2
279.728

p-Value
0.017

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 17 แสดงการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการยอมรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตาม
อายุ พบว่ า มี ค่ า p-Value เท่ า กั บ 0.017 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 หมายความว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี อ ายุ
แตกต่างกัน มีการการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้า งสรรพสิ น ค้า แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s
T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 18
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร เมื่อ
จาแนกตามกลุม่ อายุ เป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3

อายุ
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 ปี ขนึ ้ ไป

xˉ
4.06
4.07
3.81

20 - 29 ปี

30 - 39 ปี

40 ปี ขนึ ้ ไป

4.06
-

4.07
-0.12
0.999

3.81
0.247*

-

0.260

-

0.064
-

-

0.034

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 18 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการยอมรับ ใบเสร็ จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุม่ อายุ เป็ นรายคู่ดว้ ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป มีค่า p-Value เท่ากับ 0.034
ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 หมายความว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ช่ ว งอายุ 20 - 29 ปี มี ก ารยอมรับ ใบเสร็ จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป โดยมี ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.247
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สาหรับรายคู่อ่นื พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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สมมติฐ านที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกันมี ผลต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
H0: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ โดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้ สมมติฐาน
ได้ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามระดับการศึกษา ใช้ Levene’s test
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Levene’s test for Equality of Variances
F
p-Value
8.820*
0.003

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
โดยจาแนกตามระดับการศึกษา ใช้ Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึง ใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ใช้ t-test
การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
ระดับ
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
การศึกษา
ของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จ
ต่ากว่า
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
ปริญญาตรี
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
หรือเทียบเท่า
ของห้างสรรพสินค้า
สูงกว่า
ปริญญาตรี

t-test of Equality of Means
xˉ

SD

t

df

pValue

4.02

0.785

0.867

229.477

0.387

3.95

0.692
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จากตาราง 20 ผลวิเคราะห์การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ ายหนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร โดยจาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร มีค่า p-Value เท่ากับ 0.387 ซึ่งมากกว่า 0.05
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี ปัจ จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันมี ผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสิ นค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร แตกต่ างกัน อย่างไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
H0: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดย
ใช้สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐ านจากสถิติ BrownForsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้า
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ยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่ า เฉลี่ ย อย่ างน้อ ยหนึ่ ง คู่ท่ี แ ตกต่ างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีท่ีตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ให้ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นราย
คู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ น รายคู่โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามอาชีพ ใช้ Levene’s test
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Levene’s test for Equality of Variances
Levene Statistic
df1
df2
p-Value
0.069

2

382

0.933

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า โดยจ าแนกตามอาชี พ ใช้
Levene’s test พบว่า มี ค่า p-Value เท่ากับ 0.933 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มี ค่าความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F-Test ในการทดสอบ
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ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตามอาชีพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test
การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ แหล่งความ
df
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
แปรปรวน
ของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จ
ระหว่างกลุม่ 0.424
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ ภายในกลุม่ 221.011
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
รวม
221.435
ของห้างสรรพสินค้า

SS
2
382
384

MS

F

pValue

0.212 0.366 0.694
0.579

จากตาราง 22 แสดงการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการยอมรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตาม
อาชี พ พบว่า มี ค่า p-Value เท่ ากับ 0.694 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บ ริโภคที่มี อาชี พ
แตกต่างกัน มีการการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้างสรรพสินค้า ไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
H0: ผูบ้ ริโภคที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1: ผูบ้ ริโภคที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมี ผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดย
ใช้สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า p-Value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัว
แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐ านจากสถิติ BrownForsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้า
ยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่ า เฉลี่ ย อย่ างน้อ ยหนึ่ ง คู่ท่ี แ ตกต่ างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า p-Value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณีท่ีตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ให้ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นราย
คู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ น รายคู่โดยใช้วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้
ดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ Levene’s test
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า

Levene’s test for Equality of Variances
Levene Statistic
df1
df2
p-Value
1.299

3

381

0.274

จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า โดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ใช้ Levene’s test พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.274 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test
การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ แหล่งความ
df
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
แปรปรวน
ของห้างสรรพสินค้า
การยอมรับใบเสร็จ
ระหว่างกลุม่ 4.482
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ ภายในกลุม่ 216.953
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
รวม
221.435
ของห้างสรรพสินค้า
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

SS
3
381
384

MS

F

pValue

1.494 2.624* 0.050
0.569
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จากตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า มีค่า p-Value เท่ากับ 0.050 ซึ่งเท่ากับ 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี ก ารการยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้า ในห้า ง
ซู ป เปอร์ม าร์เก็ต ของห้างสรรพสิ น ค้า แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 25
ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร เมื่อ
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น เป็ น รายคู่โดยใช้วิธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)

น้อยกว่า 20,000 –
29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท

3.90

น้อยกว่า
20,000 –
29,999 บาท
3.90
-

4.16

-

4.16
-0.25*
0.020
-

40,000 – 49,999 บาท

3.88

-

-

3.88
0.03
0.849
0.28
0.072
-

50,000 บาท ขึน้ ไป

4.08

-

-

-

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

xˉ

30,000 –
39,999 บาท

40,000 –
49,999 บาท

50,000 บาท
ขึน้ ไป
4.08
-0.17
0.055
0.08
0.485
-0.20
0.162
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการยอมรับ ใบเสร็ จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
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กรุงเทพมหานคร จาแนกตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคู่ดว้ ย Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาทกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท มีค่า p-Value เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นน้อ ยกว่ า 20,000 – 29,999 บาท มี ก ารยอมรับ ใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิ กส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร น้อยกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สาหรับรายคู่อ่นื พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร
Ho: พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร
H1: พฤติกรรมการซือ้ สิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อ
กันโดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า
p-Value มีค่าน้อยกว่า 0.05
ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ด้าน คือด้านความถี่ ในการซื อ้
สินค้า และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าต่อครัง้
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ตาราง 26 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภค

พฤติกรรม
การซื้อสินค้า
ด้านความถี่ใน
การซื้อสินค้า

ด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้อ/ครั้ง

ด้านการรับรู้ว่า
มีประโยชน์
ค่า r
p-Value
ระดับ
ความสัมพันธ์
ค่า r
p-Value
ระดับ
ความสัมพันธ์

0.681*
0.001
ปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน
0.633*
0.015
ปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน

ด้านการรับรู้ว่าง่าย
ต่อการใช้
0.796*
0.001
ปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน
0.718*
0.001
ปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิ เคราะห์ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านดังนี ้
ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า พบว่าพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า มี
ค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ด้า นความถี่ ใ นการซื ้อ สิ น ค้า มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้างสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านการรับ รู ว้ ่ า มี
ประโยชน์ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.681 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
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ความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความถี่ในการซือ้ สินค้า
มากขึน้ จะทาให้ผูบ้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่ามีประโยชน์
เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า พบว่าพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า มี
ค่า p-Value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ด้า นความถี่ ใ นการซื ้อ สิ น ค้า มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อ
การใช้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.01 มี ค่ า r เท่ า กับ 0.796 แสดงว่ า ตัว แปรทั้ง 2 มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความถี่ในการซือ้ สินค้า
มากขึน้ จะทาให้ผูบ้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่าง่ายต่อการ
ใช้เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้
มีค่า p-Value เท่ากับ 0.015 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการซื ้อ /ครั้ง มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้างสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านการรับ รู ว้ ่ า มี
ประโยชน์ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.633 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื ้อ /ครั้ง มากขึ ้น จะท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารยอมรับ เทคโนโลยี ใ บเสร็ จ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ด้า นการรับ รู ว้ ่ า มี ป ระโยชน์ เพิ่ ม มากขึ น้ ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
สมมติฐานที่วางไว้
ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ พบว่าพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้
มีค่า p-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการซื ้อ /ครั้ง มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อ
การใช้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 มี ค่ า r เท่ า กับ 0.718 แสดงว่ า ตัว แปรทั้ง 2 มี
ความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
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ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ มากขึน้ จะทาให้ผบู้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 27 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

สถิติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1. ปั จจัยส่วนบุคคลที่ตา่ งกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้า
ในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
Independent t-test

ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

One-way ANOVA
Independent t-test
One-way ANOVA
One-way ANOVA

✓



✓
2. พฤติกรรมการซือ้ สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่
ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า
Pearson Correlation
✓
ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้
Pearson Correlation
✓

หมายเหตุ:
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน H1
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บทที่ 5
สรุ ปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดการสรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ดู้ าเนินการวิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการยอมรับ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซือ้ สินค้ากับ การยอมรับใบเสร็จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีความคาดหวัง ให้เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1. ทราบถึงปั จ จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปเป็ นประเด็นตั้งต้นให้ธุรกิจ สามารถนาไป
พัฒ นาปรับเปลี่ ยนการสื่อสารกับผูบ้ ริโภคให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์
3. นาข้อมูลใช้วางแผนรณรงค์ให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคโดยทั่วไป เห็นประโยชน์
และตัดสินใจเลือกใช้บริการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคต
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2. พฤติ กรรมการซื อ้ สิ น ค้ามี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อระดับ ความคิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่อ งปั จ จัย การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้า ใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
208 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 มี อายุระหว่าง 20 - 29 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.7 มี
ระดับการศึกษาสูงสุด คือต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.2 มี
อาชี พ เป็ น พนักงานบริษั ทเอกชน จานวน 302 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 78.4 มี รายได้เฉลี่ยต่ อเดือ น
20,000 – 29,999 บาท จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ สินค้าเพื่อสอบถามความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้ สินค้าให้ตัวเอง จานวน
232 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ซือ้ สินค้าประเภท สินค้าใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็ นต้น
จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 มีความถี่ในการซือ้ สินค้าต่าสุด 1 (ครัง้ /เดือน) และจานวน
สูงสุด 3 (ครัง้ /เดือน) โดยเฉลี่ยความถี่ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ 1 (ครัง้ /เดือน) มีช่วงเวลาที่ผูบ้ ริโภคซือ้
สินค้าคือ 18:01 - 22:00 น. จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.6 มีค่าใช้จ่ายที่ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้า
ต่ากว่า 1,000 (บาท/ครัง้ ) มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า คือ ตัวเอง จานวน 279 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 72.5 มีวตั ถุประสงค์ในการนาใบเสร็จรับเงินไปใช้ คือเก็บเป็ นหลักฐานเพื่อการเคลม
สินค้า จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.4
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรู ว้ ่ามี ประโยชน์ ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับแรก ได้แก่การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วย
ลดขยะที่ จ ะเกิ ด จากการรับ กระดาษใบเสร็ จ รับ เงิ น รองลงมาคื อ การใช้บ ริก ารรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ตามความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ
4.23 ตามล าดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก อั น ดั บ แรก ได้แ ก่ ก ารใช้บ ริ ก ารรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในการพิมพ์หลักฐานการชาระเงินมากยิ่งขึน้ รองลงมา
คือ การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทาให้เกิดความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
และ 3.97 ตามลาดับ
ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้ ผลการวิจัยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ ทาให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็ นเรื่องง่าย
รองลงมา ได้แก่ สามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างรวดเร็ว รองลงมา ได้แก่รูปแบบของ
บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกไม่ซบั ซ้อน และรูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ขัน้ ตอนไม่ย่งุ ยาก รองลงมา ได้แก่ ขัน้ ตอนในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเรื่องที่ง่าย
ใครก็ ส ามารถใช้ง านได้ รองลงมา ได้แก่ กรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดในการใช้บ ริก ารรับ ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งและแก้ไขปั ญหาได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.96, 3.72, 3.72,
3.1 และ 3.65 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมี ผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี ้
สมมติฐ านที่ 1.1 ผู้บริโภคที่ มี ปั จ จัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่ างกัน มี ผลต่ อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
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เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ ต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสิ นค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้
สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มากกว่าผูบ้ ริโภคที่
มีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผล
ต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มี
ผลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในห้า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เมื่ อพิจ ารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มี ปัจ จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกัน มี ผลต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้า ในห้า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่าผู้บ ริโภคที่ มี ปั จ จัยส่วนบุ ค คลด้านรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่
ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้าง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐ านที่ กาหนดไว้ และเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่
พบว่า ผู้บริโภคที่มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มี การยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร น้อยกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท
สมมติฐ านที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ สินค้า มี ความสัม พันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ด้าน คือด้าน
ความถี่ในการซือ้ สินค้า และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าต่อครัง้ ผลการวิจยั พบว่า
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้ ่ามีประโยชน์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี ความสัม พันธ์กันระดับ ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมี ความถี่ในการซือ้ สินค้ามากขึ น้ จะทาให้ผูบ้ ริโภคมี การยอมรับเทคโนโลยี
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่ามีประโยชน์เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 2 มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริโภคมี ความถี่ในการซือ้ สินค้ามากขึ น้ จะทาให้ผูบ้ ริโภคมี การยอมรับเทคโนโลยี
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
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ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรูว้ ่ามีประโยชน์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มี ความสัม พันธ์กัน ระดับ ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้าผู้บ ริโภคมี พ ฤติ กรรมการซื อ้ สิ น ค้า ด้านค่าใช้จ่ ายในการซื อ้ /ครัง้ มากขึ น้ จะท าให้
ผูบ้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่ามีประโยชน์ เพิ่มมากขึน้ ใน
ระดับปานกลาง
พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 2 มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
กล่า วคื อ ถ้า ผู้บ ริโภคมี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้า ด้า นค่ าใช้จ่ ายในการซื อ้ /ครั้ง มากขึ น้ จะท าให้
ผูบ้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้เพิ่มมากขึน้ ใน
ระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่อง ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามา
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็ กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคที่ซื อ้ สิน ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ตของห้างสรรพสิน ค้าค่ายหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนด
ไว้ ทั้งนีอ้ าจจะเป็ นเพราะผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิ ง สามารถมี ความสนใจและยอมรับ
ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากการซื ้อ สิ น ค้า ได้ เหมื อ นกั น เพราะผู้บ ริ โ ภคทุ ก เพศสามารถรับ
ใบเสร็จรับเงินหลังการซือ้ และทุกวันนีท้ ุกคนมีสมาร์ทโฟนซึ่งเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ดังนัน้ การ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นเรื่องที่ทาได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ เย็น
คงคา (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีต่อการใช้บริการเครื่อง
ฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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(องค์ก ารมหาชน) สพธอ.) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ กล่าวถึง ผู้บ ริโภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อการใช้บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูค้ วามเสี่ยงที่มี
ความสัม พัน ธ์ต่อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริก าร QR Code ในการชาระค่าสิ น ค้าผ่านสมาร์ท โฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัด สมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ มี เพศและอาชี พ แตกต่างกัน มี การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริก าร QR Code ในการช าระค่า สิน ค้าผ่ านสมาร์ท โฟน ในขั้น ตอนการรับ รู ค้ วาม
ต้องการ ขัน้ ตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมิ นทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ
และขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับความ
คิด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ของผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี
มากกว่า ผู้บ ริโภคที่ มี อายุ 40 ปี ขึน้ ไป แตกต่างกัน โดยมี ผ ลต่ างของค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 0.247 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักจะเป็ นกลุม่ ที่
ชอบเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่าผูบ้ ริโภคที่มีอายุอยู่ในช่วงสูงวัย
ขึน้ ไป ไม่ชอบเรียนรูเ้ ทคโนโลยี จึงยังอาจไม่เปิ ดใจยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นการรับ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้ทาการศึกษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูค้ วามเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR
Code ในการชาระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการชาระค่าสินค้า
ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้บริโภคที่มี อายุ 41 ปี ขึน้ ไป ได้อา้ งถึง Everett M. Rogers อ้างถึงใน
ธัญ ญลักษณ์ พลวัน et al. (2557) ที่พบว่า กลุ่มแนวหน้ามักจะเป็ นกลุ่มที่ชอบเสี่ยงภัย อยู่ในวัย
หนุ่ ม สาว ฐานะทางสัง คมค่ อ นดี เป็ น ผู้ท่ี มี ค วามตื่ น ตัว กับ สิ่ ง ใหม่ และมี พ ฤติ ก รรมชอบลอง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็ นคนทันสมัย ซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่ม นักศึกษาและคนวัย
ทางาน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้ า ในห้ า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่กาหนดไว้ เนื่องจากการยอมรับการรับใบเสร็จรับเงินจากการซือ้ สินค้าสามารถ
ตัดสินใจได้โดยง่าย ไม่ซบั ซ้อน จึงทาให้ระดับความรูก้ ารศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
และความไว้วางใจที่มีอิทธิพ ลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ แอพพลิเคชั่น ของ
ผู้ใช้บ ริก ารในประเทศไทย ผลวิ จัย พบว่า ผู้บ ริโภคอาจจะมี ก ารใช้บ ริก ารตามค าแนะน าของ
พนักงานธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆ หรืออาจมีความจาเป็ นต้องการใช้เพื่อความสะดวก เนื่องจากตัว
บริการมี ความน่ าเชื่อถื อ เป็ นที่ยอมรับ ของบุคคลทั่ วไป เหมาะส าหรับทุกคน ดังนั้นผู้ท่ีมี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน ความตัง้ ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ้ แอพพลิเคชั่น่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มี ปัจ จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ที่ต่างกัน มี ผลต่อระดับ
ความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสิ น ค้าค่ ายหนึ่ง ในกรุ ง เทพมหานคร ไม่ แ ตกต่างกัน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ สมมติ ฐ านที่
กาหนดไว้ ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละอาชีพล้วนแต่มีความ
จาเป็ นในการซือ้ สินค้า ส่วนของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็ นเรื่องที่ผูบ้ ริโภคมีความ
ยินดีท่ีจะยอมรับหลังซือ้ สินค้าได้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูค้ วามเสี่ยงที่มี
ความสัม พัน ธ์ต่อ การตัดสิ น ใจใช้บ ริก าร QR Code ในการชาระค่าสิ น ค้าผ่านสมาร์ท โฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัด สมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ มี เพศและอาชี พ แตกต่างกัน มี การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริก าร QR Code ในการช าระค่า สิน ค้าผ่ านสมาร์ท โฟน ในขั้น ตอนการรับ รู ค้ วาม
ต้องการ ขัน้ ตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมิ นทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ
และขัน้ ตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้า ในห้า ง
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยพบว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท
มี ก ารยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริ โ ภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในห้ า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 –
39,999 บาท ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ คนชัน้ กลางที่มีรายได้เฉลี่ยสูงและนิยม
ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต มีกาลังซือ้ มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของภิญญา กลิ่นทองคา (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการ
รับรู ค้ วามเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า รายได้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจ
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ซือ้ สินค้าและบริการของผูบ้ ริโภค ดังนั้น ผูท้ ่ีมีรายได้เฉลี่ยสูง จะมีกาลังในการซือ้ สินค้าและบริการ
ที่มากกว่าผูท้ ่ีมีรายได้เฉลี่ยน้อย ด้วยเหตุนี ้จึงทาให้ผทู้ ่ีมีรายได้เฉลี่ยสูง สามารถตัดสินใจชาระค่า
สินค้าและบริการผ่านระบบ QR Payment ได้มากกว่า
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ สินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า พบว่า พฤติกรรมการซือ้ สินค้าด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้างสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านการรับ รู ว้ ่ า มี
ประโยชน์ และ ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
จะเห็นได้ว่า ถ้าผูบ้ ริโภคมีความถี่ในการซือ้ สินค้ามากขึน้ จะทาให้ผบู้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยี
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าและใช้บริการบ่อยครัง้ มีความคุน้ เคยและยอมรับได้ว่าการ
รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทาได้ง่ายมีประโยชน์ สามารถดูขอ้ มูลรายการย้อนหลังได้ง่าย ไม่ตอ้ งเก็บ
ใบเสร็จที่เป็ นกระดาษอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ (2019) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5
ธนาคารชั่นนาของเจเนอเรชั่น เบบีบ้ ูนเมอร์ ผลวิจยั พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิง้ 5 ธนาคารชัน้ นาของเจเนอเรชั่นเบบีบ้ ูมเมอร์
ในระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ พบว่า พฤติกรรมการซือ้ สินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ห้า งซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้างสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านการรับ รู ว้ ่ า มี
ประโยชน์และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน
จะเห็นได้ว่า ถ้าผูบ้ ริโภคมี พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้ มากขึน้ จะทาให้
ผูบ้ ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าค่าใช้จ่ายในการซือ้ /ครัง้
สูง หากซือ้ สินค้าปริมาณมากมีค่าใช้จ่ายสูงก็จะยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึน้
เพราะสะดวกและไม่ ต้อ งรอรับ เอกสารใบเสร็จ ที่ พิ ม พ์ย าวและยัง สามารถดูข้อ มูล จากระบบ
ย้อ นหลัง ได้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของ ปรารถนาอารี มู ฮั ม หมั ด อัล โคลเลซ (2563) ได้
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ทาการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์และการรับรูค้ วามเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ผลวิจัย
พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ ริโภคในเขต
พืน้ ที่ กรุ งเทพมหานคร มี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี ความสัม พันธ์ ระดับ ต่ า และมี
ทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่อ งปั จ จัย การยอมรับ ใบเสร็ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้า ใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
1. จัดทาการส่งเสริม รณรงค์ หรือการกระตุน้ ให้เกิดการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
โดยคานึงถึงปั จจัยส่วนบุคคล เพราะจากผลวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มี
การตัดสินใจซือ้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือต่ากว่า
ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
20,000 – 29,999 บาท ให้ความสนใจยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ป ระกอบการควรเพิ่ ม การให้ข้อมูลกับผู้บ ริโภคโดยเน้นการโฆษณาให้ข้อมูลหรือ
เลือกพรีเซนต์เตอร์ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี ขึน้ ไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูบ้ ริโภค
ส่ว นใหญ่ ท่ี ยัง ไม่ เกิ ด การยอมรับ ให้เกิ ด การยอมรับ การใช้บ ริการและน าเสนอในแง่ มุม ที่ เป็ น
ประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งานของการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากการวิจัยจะพบว่าผูบ้ ริโภคที่มี
อายุ 20 - 29 ปี มี การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จ ากการที่ซื อ้ สินค้าในห้างซูป เปอร์ม าร์เก็ต
มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีอายุ 40 ปี ขนึ ้ ไป
3. ผู้ป ระกอบการควรจัด โปรโมชั่น พิ เศษเพื่ อ เพิ่ ม การรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
ส่วนลดสิ นค้า หรือ รับแต้ม สะสมเพิ่ม ขึน้ จากการรับใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ประชาสัม พันธ์
ให้ กั บ กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ป านกลางและบุ ค คลทั่ ว ไป ให้ รับ รู ้ถึ ง ประโยชน์ ข องการรับ ใบเสร็ จ
อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจัยพบว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999
บาท มี การยอมรับ ใบเสร็จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื อ้ สิ น ค้าในห้างซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของ
ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 –
39,999 บาท
4. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการได้รบั สิทธิลดหย่อนทางภาษี ท่ีเพิ่มมากขึน้ 3 เท่า
(จากปั จ จุบัน 2 เท่ า ) อาจยัง ไม่ จู ง ใจพอเพื่ อ ส่ ง เสริม ให้เกิ ด การปรับ มาใช้ระบบออกใบเสร็จ
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เนื่ อ งจากภาครัฐ จะได้ รับ ประโยชน์ โ ดยตรง โดยสามารถรับ รู ้ร ายได้ ข อง
ผูป้ ระกอบการและภาษี ท่ีตอ้ งนาส่งให้ภาครัฐ ได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึน้ หากผูป้ ระกอบการหัน
มาใช้ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
5. ภาครัฐควรส่งเสริมสิทธิลดหย่อนทางภาษี ให้กับผูบ้ ริโภคที่รบั ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้ กว่า การรับ ใบเสร็จ รับ เงิ น แบบกระดาษ เพื่ อส่ง เสริม ให้เกิ ด การยอมรับ การใช้ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ และสอดคล้องกับนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 ที่ตอ้ งการนาให้ประชาชน
เข้าถึงเทคโนโลยี พ ร้อมทั้งลดปั ญ หาสิ่งแวดล้อมจากการใช้กระดาษ และขยะที่เกิดจากการทิง้
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยเรื่องปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคที่ซือ้ สินค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานครผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการ
วิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
1. ควรศึกษางานวิจัยรู ปแบบเชิง คุณ ภาพ โดยผ่านการสัม ภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ ยวข้อง ได้แก่
ผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น ผูบ้ ริโภคที่ส่ งั ซือ้ สินค้าออนไลน์ เพื่อเป็ นการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างใน
การรับความคิดเห็น ในเรื่องการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
2. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นอื่ น ๆ เช่ น ภาพลัก ษณ์ ความไว้ว างใจ และแนวโน้ ม ในการ
ตัดสินใจใช้บริการ ความพึงพอใจต่อการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เพื่อทาการวิเคราะห์หา
ปั ญ หาหรือข้อจากัดของผูบ้ ริโภคที่ยังไม่ยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อให้งานวิจยั กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึน้
3. ควรขยายการศึกษาในแง่มุมขององค์กร ร้านค้า ผูป้ ระกอบการ เพิ่มเติม สาหรับด้าน
ประโยชน์ท่ที างผูป้ ระกอบการจะได้รบั จากการเปลี่ยนมาใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
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เรื่อง ปั จจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคทีซ่ อื้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบั บ นี ้ เ ป็ นแบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย ปั จจั ย การยอมรับ ใบเสร็ จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโภคที่ ซื ้อ สิ น ค้า ในซู ป เปอร์ม าร์เก็ ต ของห้า งสรรพสิ น ค้า ค่ า ยหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ผูว้ ิจัยขอความกรุ ณ าให้ท่านโปรดตอบคาถามทุกข้อตามความเป็ นจริง เพราะคาตอบที่
เป็ นจริงและสมบูรณ์เท่านัน้ จะช่วยในการวิจยั ครัง้ นีเ้ กิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคาตอบของท่าน
แบบสอบถามนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระท่านในความร่วมมือของท่านที่
สละเวลาตอบคาถามและให้คาแนะนา ข้อมูลของท่านจะใช้สาหรับงานวิจยั นีเ้ ท่านัน้

คาถามเพื่อใช้คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมาย  เพื่อแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
1. ท่านมีความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
ยินยอม
ไม่ยินยอม (สิน้ สุดการตอบแบบสอบถาม)
2. ท่านเคยซือ้ สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล) หรือไม่
เคย
ไม่เคย (สิน้ สุดการตอบแบบสอบถาม)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สดุ
(เลือกข้อเดียว)
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี
อายุอยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา
เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
รายได้ช่วง 30,000 – 39,999 บาท
รายได้ 50,000 บาท ขึน้ ไป

อายุอยู่ระหว่าง 30 - 39 ปี
อายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป
ปริญญาตรี

พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายได้ช่วง 20,000 – 29,999 บาท
รายได้ช่วง 40,000 – 49,999 บาท
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการซือ้ สินค้าเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซือ้ สินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สดุ
(เลือกข้อเดียว)
1. ท่านซือ้ สินค้าให้ใคร
ตัวเอง
ครอบครัว
คู่รกั
เพื่อน
2. ท่านมักเลือกซือ้ สินค้าประเภทใดจากซูปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สดุ
อาหารสาเร็จรูป
ของสด เช่น เนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้
ขนมขบเคีย้ ว
สินค้าใช้ในบ้านเช่น ผงซักฟอก แชมพู
อื่นๆ โปรดระบุ………………………….
3. จานวนครัง้ ในการซือ้ สินค้าจากซูปเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉลี่ยประมาณกี่ครัง้ / เดือน
1-3 ครัง้
4-6 ครัง้
7 ครัง้ ขึน้ ไป
4. ท่านมักเลือกซือ้ สินค้าจากซูปเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลา 10:00 -14:00 น.
ช่วงเวลา 14:01 - 18:00 น.
ช่วงเวลา 18:01 - 22:00 น.
5. จานวนค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉลี่ยเป็ นเงินกี่บาท/ครัง้
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,000 – 1,999 บาท
2,000 – 2,999 บาท
3,000 บาทขึน้ ไป
6. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าจากซูปเปอร์มาร์เก็ต
ตัวเอง
กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อน
ครอบครัว
7. ท่านต้องการนาใบเสร็จรับเงินใช้กบั วัตถุประสงค์ใดมากที่สดุ
เก็บบันทึกบัญชีสว่ นตัว
ลดหย่อนภาษีบคุ คลธรรมดา
เบิกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
เก็บเป็ นหลักฐานเพื่อการเคลมสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ………………………….
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการยอมรับทางเทคโนโลยี
คาชีแ้ จง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ เพียงข้อเดียวลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
ปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี

การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived
Usefulness)
1. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) ช่วยทาให้เกิดความสะดวก
2. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) ช่วย ลดระยะเวลาการรอคอยในการ
พิมพ์หลักฐานการชาระเงินมากยิ่งขึน้
3. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) ทาให้สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
ตามความต้องการ
4. การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) สามารถช่วยลดขยะที่จะเกิดจาก
การรับกระดาษใบเสร็จรับเงิน
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of
Use)
5. รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) สะดวกไม่ซบั ซ้อน
6. รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) ขัน้ ตอนไม่ย่งุ ยาก

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

5

4

ไม่
แน่ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

3

2

1
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ปั จจัยการยอมรับทางเทคโนโลยี

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

7. สามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
ได้อย่างรวดเร็ว
8. ขัน้ ตอนในการใช้บริการรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เป็ นเรื่องที่ง่ายใครก็
สามารถใช้งานได้
9. กรณีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สามารถแจ้ง
และแก้ไขปัญหาได้ง่าย
10. ทาให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็ น
เรื่องง่าย

*** ขอขอบพระท่านทุกคนที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี*้ **

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตาแหน่งและสถานที่ทางาน

1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

เจษฎา วานิชสัมพันธ์
9 พฤษภาคม 2521
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2563
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1674/198 เซอเคิลคอนโดมิเนียม อาคาร1
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

